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Pereira, Pedro Peña Barbosa. (2019). SOCIALISMO E LIBERALISMO: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A SOCIAL-DEMOCRACIA. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Sociais). 211 f. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.   

Resumo 

A presente dissertação tem como objetivo geral discutir distanciamentos e proximidades 
entre socialismo e liberalismo. Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa partindo 
de uma narrativa histórica tanto do socialismo como do liberalismo, evidenciando 
contextos sociais que impulsionaram os respectivos pensamentos a se encontrarem no 
interior do Estado. Começamos a por suas porosidades recapitulando os acontecimentos 
da Revolução Francesa, onde acompanhamos a estruturação ideológica dos 
pensamentos de modo a evidenciar a constituição destes por seus opostos. Deste modo, 
traçamos a trajetória da emergência da social-democracia no pensamento socialista. 
Posteriormente, adentramos ao campo liberal, onde evidenciamos sua estruturação como 
ideologia e como destas estruturas se abriu uma heterogeneidade no interior do 
pensamento. Esta estratégia nos permitiu mapear dois troncos antagônicos do 
pensamento que traduzimos na tensão entre os reformadores sociais (novos liberais) e os 
adeptos ao laissez-faire (primeiro liberalismo/liberalismo clássico), fricção que culminou 
no neoliberalismo. Com isso, localizamos o ordoliberalismo e evidenciamos sua 
proximidade com a social-democracia e com os novos liberais. 

Palavras-chave: Socialismo; Liberalismo; Novo liberalismo; Neoliberalismo; 
Ordoliberalismo; Social-Democracia 
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Pereira, Pedro Peña Barbosa. (2019). Socialism and Liberalism: considerations about 

Social-Democracy. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). 211 f. Pontifical 

University Catholic of Sao Paulo, Sao Paulo.  

Abstract 

This research aims to discuss distances and proximities between socialism and liberalism. 
For this purpose, we carried out a qualitative research starting from a historical narrative 
about socialism and liberalism highlighting social contexts that have driven the respective 
thoughts to find themselves within the Estate. We begin by recapitulating the events of the 
French Revolution, where we follow the ideological structure of the thoughts in order to  
emphasize their constitution by their opposites. In this way, we map the trajectory of the 
emergence of social democracy in socialist thought. Afterwards, we enter the liberal field, 
where we show its structuring as an ideology and how these structures have opened up a 
heterogeneity within thought. This strategy allowed us to map two antagonistic trunks of 
thought that we translated into the tension between social reformers (new liberals) and the 
laissez-faire’s supporters (first liberalism/classical liberalism), an attrition that culminated in 
neoliberalism. Thus, we identify ordoliberalism and show its proximity to social democracy 
and the news liberals. 

keywords: Socialism; Liberalism; New Liberalism; Neoliberalism; Ordoliberalism; Social 
Democracy 
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APRESENTAÇÃO 

  

 A presente pesquisa do mestrado, começado em 2017, iniciou-se pela inquietação 

das porosidades entre o pensamento socialista e liberal. Primeiramente ela foi fomentada 

à traçar os paralelos factíveis dos programas sociais e políticos dos governos 

progressistas latino-americanos dos finais do século XX e início do século XXI com o 

pensamento neoliberal. Termo que concebia certa concepção presa à algumas balizas 

pejorativas de nossos tempos e, talvez por isso, a pesquisa tenha nos levado à traçar um 

panorama geral entre as relações da social-democracia e o pensamento neoliberal. O que 

nos colocou diante de uma história restritamente europeia, pois são de seus 

acontecimentos, introduzidos sobretudo pela Revolução Inglesa e pela Revolução 

Francesa, que se cristalizam algumas tendências tanto do socialismo como do liberalismo 

que culminaram nos respectivos objetos que esta pesquisa tem o intento de detalhar. 

Dessa forma, podemos indicar que o objetivo geral dessa dissertação é mapear as 

relações que a social-democracia, saída do pensamento socialista-marxista, no sentido 

restrito que iremos evidenciar, tem com outras significações também consideradas 

sociais-democratas mas saídas do pensamento liberal, no caso: os novos liberais e os 

ordoliberais alemães. 

 Em outras palavras, temos o objetivo de sustentar, a despeito de seus diferentes 

intentos, a aproximação entre liberalismo e socialismo em uma mesma significação no 

interior do Estado “social-democrata” ou, podemos dizer, do consenso que ocorre no 

interior do Estado no pós-guerra. Mesmo que não tenhamos nos atentado tanto à 

contextualizar a reorganização política europeia, ela está implicada diretamente na 

disputa que demonstraremos nesta dissertação. Os acontecimentos dos meados do 

século XX se fazem de suma importância para a narrativa desta pesquisa, sendo 

necessário indicarmos de forma geral tais cenários, pois é a partir deste concreto que 

veremos os tensionamentos das respectivas reflexões culminarem, como demostraremos, 

em diferentes forças que identificaremos como sociais-democratas. 

 Expostos nossos objetivos, indicamos que construímos a narrativa desta pesquisa 

basicamente em três grandes diapasões, especificamente em três tempos distintos que 

se cruzam. Em um primeiro momento, abordaremos o socialismo, objetivando mapear a 
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social-democracia em meio as suas problemáticas, tanto no campo teórico como prático. 

Em um segundo momento, trataremos do liberalismo com o objetivo de revelar suas 

tensões e mapear os novos liberais em meio à estas e, por fim, em um terceiro tempo, 

trataremos do neoliberalismo, objetivando mapear os ordoliberais. E, pelo alto grau de 

dificuldade e peculiaridades que encontramos em relação aos ordoliberais, abriremos um 

último tempo para realçar tais pensamentos. 

 Assim sendo, visitaremos estes pensamentos em detalhes para alcançarmos as 

ferramentas necessárias que nos permitam localizar os novos liberais e o neoliberalismo, 

em específico o ordoliberalismo, e então estabelecer suas relações com a social-

democracia. Posto isso, indicamos que a narrativa desta dissertação encontra-se na 

seguinte “moldura”:  

 Prólogo; [1] Socialismo; [1.1] Socialismo e a Social-Democracia; [1.2] Social - 

Democracia e os novos liberais; [2]  Liberalismo; [2.1]  Economia Política, consolidação do 

laissez-faire como uma verdade; [2.2] Tensão no mundo Liberal; [2.3] Crise do liberalismo 

clássico; [3] Neoliberalismo; [3.1] Colóquio de Walter Lippmann; [3.2] Neoliberalismo entre 

o pensamento alemão e austríaco; [4](Neo)liberalismo alemão; Considerações Finais.  

 Dessa forma, para colocar a porosidade das fronteiras ideológicas entre liberais e 

socialistas, iniciaremos a nossa pesquisa retomando acontecimentos da Revolução 

Francesa, como um prólogo para adentrarmos nas considerações sobre o socialismo e o 

liberalismo. Aqui introduziremos algumas questões pertinentes à essa pesquisa (tópico I) 

e assim, passaremos para os acontecimentos da Revolução Francesa, entendendo o 

liberalismo e o socialismo, antes de suas devidas estruturações, como pensamentos 

difusos que se perfilavam em um mesmo campo crítico ao absolutismo (II, II). Seguiremos 

nesta narrativa passando por alguns fenômenos acontecidos durante a Revolução 

Francesa que consideramos fundamentais na estruturação do socialismo e do liberalismo, 

como, por exemplo, a movimentação do pensamento conservador à fomentar certa 

proximidade com algumas variantes do pensamento liberal (IV) que junto à radicalização 

do socialismo (V) colocaram o cenário para as suas devidas estruturações como 

ideologias opostas (VI). Completado este movimento, vamos à um segundo momento, o 

qual dividiremos em dois tempos, um para analisar o pensamento socialista e outro o 

liberalismo. 
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 Sendo assim, traçaremos o caminho percorrido pelo pensamento socialista (1- 

Socialismo), saído do campo que nomeamos de contra-hegemônico, formado por 

pensamentos difusos que se aglutinavam em contraste a ordem capitalista, que se 

consolidava a partir das revoluções industriais nos finais do séculos XVII (tópico I). Neste 

momento podemos encontrar tanto o que se designa como socialistas utópicos, como  o 

próprio anarquismo (II e III) e também os fundadores do socialismo do que se designa 

como científico, legando as bases do pensamento para o seu desenvolvimento a 

posteriori (tópico IV). Seguindo o caminho do pensamento socialista e passando, portanto, 

pelas reverberações de Karl Marx (1818-1883), onde por questões práticas como teóricas, 

como detalharemos, veremos emergir basicamente duas vias do pensamento, os 

reformistas e os revolucionários (1.1 - socialismo e a social-democracia). Deste modo, 

seguiremos a linha reformista do pensamento socialista-marxista chegando à sua 

fomentação social-democrata (tópico I), que dentro do jogo democrático encontrará certas 

problemáticas, as quais evidenciaremos (tópicos II e III) colocando os cenários que 

fomentaram a reformulação do pensamento social-democrata ao se encontrarem com as 

ideias do economista britânico John Maynard Keynes (1883-1946) e, assim, abrindo o 

último capítulo deste bloco (1.2 - Social-Democracia e os novos liberais).  

 Comprovaremos, dessa forma, como a "Teoria Geral” de Keynes (1936) vai se 

entrelaçar aos intentos sociais-democratas (tópicos I e II) sublinhando que Keynes 

pertence, por sua vez, à este grupo particular de liberais críticos ao laissez-faire (novos 

liberais) — que mapearemos posteriormente quando adentrarmos ao mundo liberal.  

Trata-se de certo adiantamento, justificado pela narrativa da dissertação, no qual 

sublinharemos o tensionamento que ocorre no pensamento socialista a partir deste 

“encontro”; sendo este momento fundamental para observarmos como forças 

consideradas antagônicas se entrelaçam fazendo um concreto, homogeneizando liberais 

(novos liberais) e socialistas (sociais-democratas) dentro do Estado (tópico III). 

 Visto isso, em um segundo momento, iremos adentrar de forma mais concisa ao 

pensamento liberal. Buscaremos mapear de forma panorâmica e com algumas 

generalidades, as tensões do mundo liberal, para darmos continuidade a narrativa 

proposta como, também, melhor entendermos o movimento colocado anteriormente. No 

caso liberal (2- Liberalismo), em uma estratégia semelhante à traçada anteriormente, para 

mapearmos a social-democracia, partiremos de certo "contexto social” do final do século 

XVIII para o século XIX. Justificando o encaminhamento que o pensamento liberal, em 
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sua grande maioria, tendeu à um centro político, fomentando o que designamos como 

campo hegemônico (tópico I), elaborando toda uma reflexão que está intimamente ligada 

às revoluções deste período, principalmente no tocante ao mercado, legando ao 

liberalismo diversas problemáticas em torno de uma governamentalidade (tópicos II, III e 

IV). Tais problemáticas reverberarão em toda uma reflexão que endossarão algumas 

características fundantes do que nomeamos um primeiro liberalismo (2.1 - Economia 

Política, consolidação do laissez-faire como uma verdade), onde enfatizaremos as 

fundamentações que teoria do Laissez-faire ganhará tanto no mundo prático quanto 

teórico, esta última identificada na obra de Adam Smith (1723-1790) (tópicos I e II).  

Veremos também como é que destes desdobramentos se abre toda uma heterogeneidade 

no interior do pensamento (2.2 - Tensões no mundo Liberal),  que explicaremos a partir de 

diversos exemplos, para que tenhamos com transparência algumas fricções no interior da 

reflexão liberal  (tópicos I, II, III, IV, e V). Isso se revelará ao passo que a teoria do laissez-

faire vai entrando em uma profunda crise dos finais do século XIX até meados do século 

XX (2.3 - Crise do liberalismo clássico), colocando de forma clara dois troncos distintos do 

pensamento liberal, sendo aqueles adeptos ao planejamento (novos liberais) e o 

pensamento dito como clássico, daqueles adeptos ao laissez-faire (primeiro liberalismo). 

Fato que culminará no Colóquio de Walter Lippmann, que deixará em evidência tal 

polarização, assim como a diversidade do pensamento liberal, principalmente a 

diversidade que colore o pensamento neoliberal (tópico I).  

 Por esses motivos, destacaremos o evento no sub-capítulo 3.1, contudo, para 

abrirmos este terceiro movimento (3 - neoliberalismo), colocaremos algumas prerrogativas 

sobre o termo para elucidar questões basilares sobre a temática relativas à polissemia 

que contorna a expressão “neoliberal”, retirando-a de alguns significados pejorativos que 

a esvaziam de seu significado. Além disso, realizaremos algumas considerações sobre as 

principais vias que mapeamos como essenciais para entender o neoliberalismo, a via 

alemã e a via austríaca (tópicos I e II). Somado a algumas considerações, digamos, 

metodológicas, adentraremos no Colóquio de Walter Lippmann de 1938 (3.1 - Colóquio de 

Walter Lippmann) contornado-o de modo à colocar as problemáticas em torno da 

heterogeneidade neoliberal, salientando os motivos que levaram toda essa diversidade 

liberal à se reunir neste evento (tópicos I, II). Como, também, ilustrar alguns momentos 

que consideramos cruciais para que possamos captar certa essência originária do que se 

designa como neoliberalismo, os quais estão diretamente ou indiretamente ligados ao 

colóquio.  
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 Como é o caso da conferência Verein für Socialpolitik proferida em Dresden, na 

Alemanha em 1932, pelo ordoliberal Alexander Rüstow (1885-1963) momento 

considerado como a primeira significação que o termo “neoliberal" incorporará (tópico III). 

Além disso, Rüstow é um  personagem que participará do colóquio e que veremos com 

mais detalhes quando analisarmos o pensamento neoliberal alemão no capítulo 4. Da 

mesma maneira que consideramos importante a fala de Rüstow para o entendimento do 

neoliberalismo, detalharemos a obra do jornalista norte-americano Walter Lippmann 

(1889-1974) homenageado pelo evento (tópico IV). Em seguida, analisaremos a obra do 

pensador austríaco Karl Polanyi (1886 - 1964) de 1944: “The Great Transformation”, 

mesmo que esta não esteja diretamente ligada à história do neoliberalismo e tendo sido 

escrita depois do colóquio, consideramos um rico material para entender a alma do 

neoliberalismo (tópico V), principalmente para elucidar as “grandes transformações” que 

Lippmann aponta. Por último, analisaremos a metáfora inserida na apresentação proferida 

por Louis Rougier na abertura do colóquio, a qual vai ser desenvolvida na evolução do 

pensamento por neoliberais distintos, como o próprio Lippmann e o austríaco Friedrich 

von Hayek (1899 - 1992), como também os ordoliberais (tópico VI). 

 Aproveitaremos esse ensejo que Rougier nos dá para introduzir as diferentes vias 

do neoliberalismo (austríaco e alemão) como, também, distanciar essas respectivas vias 

do neoliberalismo (3.2 - Neoliberalismo entre o pensamento alemão e austríaco). 

Começaremos por diferenciar as diferentes concepções de "ordem" que estes 

pensamentos colocam, para, posteriormente, aproximá-los em seus pontos de contato, 

como o problema do direito que é inaugurado pelos ordoliberais (tópico I) e desenvolvido 

pelos austríacos posteriormente (tópicos II e IV). Para sublinhar e finalizar este terceiro 

momento detalharemos algumas outras diferenças que agora estarão mais explicitadas, 

como algumas considerações sobre estas problemáticas vistas ao longo deste capítulo 

(tópicos III e V). 

 Desta maneira, tendo claro tanto as proximidades como os distanciamentos entre 

essas duas escolas, entraremos no quarto e último capítulo (4 - (Neo)liberalismo alemão). 

Trataremos do ordoliberalismo inserido nas particularidade da Alemanha, no que toca sua 

tradição enraizada por um Estado central e forte, o que fomentaram as reflexões 

ordoliberais. Deste modo, detalharemos algumas práticas governamentais elaboradas por 

estes (tópicos I, II, III), entendendo estas práticas como fundamentais para apreender 
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como que se concretizam algumas reflexões sublinhadas anteriormente sobre o 

neoliberalismo. Por fim, buscando ainda mais elucidações, adentraremos em algumas 

particularidades do neoliberalismo alemão (tópicos IV, V e VI), encerrado este último 

capítulo.  

 Concluiremos pontuando algumas características do neoliberalismo que 

consideramos de necessário destaque  (tópicos I, II, III) como as porosidades entre os 

objetos aqui pesquisados: os novos liberais,  os ordoliberais e a social-democracia 

(tópicos IV, V e VI). E, então, finalmente finalizaremos destacando algumas dificuldades 

encontradas no decorrer da pesquisa (tópico VII). 
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PRÓLOGO 
  

 O presente trabalho trata de colocar ao olhar científico as duas maiores correntes  

políticas e econômicas que moldaram o mundo como ele o é, o liberalismo e o socialismo, 

de forma a nos possibilitar mirar para o centro do consenso que ocorre dentro do Estado 

no pós-guerra. Isso se faz necessário, pois, o tensionamento que ocorre tanto no 

liberalismo como no socialismo, a partir do concreto da história, tem um impacto que 

ponderamos ser importante no que consideramos um pensamento crítico da atualidade. 

Nesse sentido, para a compreensão “deste(s) tensionamento(s)" deveremos ir a formação 

ideológica desses dois pensares a partir do acontecimento da Revolução Francesa, 

tentando, sempre que possível, mapear as forças que coloriram os respectivos 

pensamentos. 

 I -  O liberalismo e o socialismo 

  

 O século XX observou os entraves entre o liberalismo e o socialismo, uma disputa 

que vai além de duas formas distintas de ver o mundo, como se colocava no período da 

Guerra Fria . Muito mais do que pressuposições e pré-conceitos, como muitas vezes é 1

situado no debate contemporâneo, são ideologias, metáforas políticas que foram se 

constituindo em um mundo antigo que gritava por transformações e que assim as 

recebeu. A insustentabilidade do Antigo Regime assistiu a grandes revoluções, sendo a 

principal delas a Revolução Francesa. Contudo, a Revolução Inglesa ou Revolução 

Gloriosa, no final do século XVII, que precede os acontecimentos na França no século 

XVIII, não pode ser ignorada.  

 Muitos associam os acontecimentos na Inglaterra nesse período como marca do 

liberalismo, incentivada pelo filosofo John Locke (1932 - 1704) — considerado o “pai do 

liberalismo”, por sua defesa à propriedade privada e a autonomia individual. O maior 

exemplo disto seriam seus escritos sobre a liberdade religiosa, contestando a doutrina 

política baseada na autoritarismo religioso da monarquia e propondo o exercício político 

 De uma lado temos o liberalismo, protagonizado pelos Estados Unidos e outros países capitalistas/liberais 1

que aclamavam para os direitos civis, liberdade de mercado e democracia. De outro o socialismo, 
protagonizado pela extinta União Soviética e outros países ligados ao campo socialista real, que 
reivindicavam questões relativas à igualdade e justiça social. 
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sob consentimento dos governados. Contudo, as elucubrações deste particular inglês são 

muito maiores do que se costuma associá-lo.  

 Curiosamente, o liberalismo de Locke coloca que o Estado deve ser instituído para 

proteger os direitos individuais, os quais, de acordo com Locke, "preexistem à 

organização política das relações sociais". Essa perspectiva é resumida um século mais 

tarde na Declaração Americana de Independência: os direitos à vida, à liberdade e à 

busca de felicidade. Esses direitos são pensados por Locke como direitos “naturais", os 

quais se agregam com o direito à propriedade. No pensamento do autor, o indivíduo, a 

partir do seu trabalho, se “mistura" (realiza uma troca) com algum objeto/espaço, até 

então inapropriado, fazendo do objeto/espaço sua propriedade, se materializando em um 

direito natural junto aos outros três. Logo, para Locke, a função do Estado se restringe em 

proteger esses quatro direitos naturais. O que vai desaguar em sua teoria mais cara para 

o pensamento liberal: o homem como portador de direitos naturais justificados por uma 

metafísica, entre eles o direito à propriedade. Tal prerrogativa tipicamente liberal guarda 

diversas fissuras que veremos ao longo da dissertação, contudo, é a partir de suas 

elucubrações que se justifica, nos planos das ideias, as principais revoluções do século 

XVII e XVIII em uma perspectiva liberal. De acordo com o filósofo e pedagogista norte-

americano John Dewey (1859 - 1952):  

A teoria (de Locke) culminava no direito à revolução. Desde que os 

governos eram instituídos para proteger os direitos naturais do indivíduo, 
eles perdiam o direito à obediência quando feriam ou destruíam esses 
direitos em vez de defende-los . 2

 Logo, o governo deveria proteger tais direitos e, uma vez não o fazendo, abria-se 

pretexto para a revolução. Nesse sentido, Dewey coloca que a teoria de Locke culminava 

para a revolução. Entenderemos melhor onde a figura de Locke se localiza nas tensões 

liberais e todos esses percalços ao longo da dissertação. Contudo, o importante nesta 

introdução é sublinhar que tais elucubrações serviram de pretexto e de justificativa para 

uma revolução pacífica e gradual da monarquia à democracia representativa na Inglaterra 

do século XVII. Rejeitando o radicalismo que houve na França quase meio século depois, 

podemos elucidar este ponto com esta passagem do sociólogo francês Raymond Aron 

(1905-1983):   

 Dewey, 1935/1970, p. 172
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A passagem do Antigo Regime para a sociedade moderna se deu, na 
França, com uma brusquidão e brutalidade únicas. Do outro lado do Canal 

da Mancha, o regime constitucional foi progressivamente instaurado e as 
instituições representativas brotaram no parlamento, com origens que 

remetem aos costumes medievais. Nos séculos XVIII e XIX, a legitimidade 
democrática substituiu a legitimidade monárquica sem totalmente eliminar 
esta última, e a igualdade entre os cidadãos pouco a pouco apagou a 

distinção entre nobreza e plebe. As ideias que a Revolução Francesa 
lançou como um vendaval através da Europa — soberania do povo, 
exercício da autoridade dentro de regras, assembleia eleita e soberana, 

supressão das diferenças de status individual — se realizaram na 
Inglaterra, algumas ate antes do que na França, sem que o povo, em uma 
convulsão prometia, precisasse sacudir os seus grilhões. Lá, a 

“democratização" foi obra comum de partidos rivais .  3

 Na França, mesmo que tenha sido uma "revolução fracassada" na perspectiva 

socialista, as ideias de igualdade e fraternidade proclamadas pelo filosofo Jean-Jaques 

Rousseau (1712 - 1778), que guiaram até certo ponto à "revolução", marcaram o 

imaginário socialista. Suas conquistas finais podem ser consideradas as mesmas, em um 

ponto de vista institucional, mas as ideias que as movimentaram são completamente 

outras e, por conseguinte, o impacto delas no imaginário político. Mesmo que a 

associação do liberalismo e do socialismo à esses dois marcos na história se justifiquem, 

as duas vertentes do pensamento político não nascem em lados opostos do Canal da 

Mancha. Pelo contrário, se estruturam e são nomeadas como tais durante a Revolução 

Francesa.  

 De acordo com o sociólogo estadunidense Immanuel Wallertein (1930-), foi  entre 

1815 -1848 que os termos começam a ser usados de forma categórica para designar o 

conservadorismo, o liberalismo e o socialismo . Muito por conta do radicalismo que tais 4

forças se colocaram em combate durante os acontecimentos na Revolução Francesa, não 

ainda como ideologias, mas como diferentes posturas em relação às transformações que 

urgiam com a chegada da modernidade: 

 Aron, 1955/2016, p. 16-173

 Para mais detalhes ver: Wallertein, 1974/2011. Especificamente o primeiro capítulo: "Centrist Liberalism as 4

Ideology”: Wallertein, 1974/2011, p. 1-21.
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In sum, three postures toward modernity and the “normalization” of change 

had evolved: conservatism, or circumscribe the danger as much as 
possible; liberalism, or achieve in due time the happiness of mankind as 
rationally as possible; and socialism/radicalism, or accelerate the drive for 

progress by struggling hard against the forces that were strongly resisting 
it. It was in the period 1815–1848 that the terms conservatism, liberalism, 
and socialism began to be widely used to designate these three postures  5

 Isso acarretou em alianças pragmáticas e outros radicalismos que analisaremos 

por agora, reverberando nos diferentes pensares, dando-lhes as primeiras fronteiras e os 

primeiros pilares necessários às suas estruturações como ideologias. Por estes motivos 

que os acontecimentos na França neste período e suas próprias conquistas, sempre 

foram um ponto de inflexão no pensamento em geral.  

 Na corrente liberal há um debate antigo sobre se a Revolução Francesa foi 

inspirada pelo liberalismo ou se ela foi a negação do próprio liberalismo - debate que aqui 

não nos interessa aprofundar. Como também não nos interessa até que ponto foi uma 

conquista pelo pensamento socialista ou não. No entanto, nos interessamos pelas suas 

consequências. O que nos importa é o fato que o liberalismo, o socialismo e o próprio 

conservadorismo nomeados como tais, estão intimamente ligados à Revolução Francesa, 

de acordo com Wallertein:  

Was the French Revolution inspired by liberal ideology, or was it rather 
the negation of liberal ideology? This was a central theme of the French 
(and world-wide) debate during the bicentennial of 1989. The question, 

however, is perhaps not very meaningful, because liberalism as an 
ideology is itself a consequence of the French Revolution, and not a 
description of its political culture. The first ideological reaction to the 

French Revolution’s transformation of the geoculture was in fact, 
however, not liberalism, but conservatism‑ . 6

  

II - Acontecimento da Revolução Francesa 

 É a partir da própria Revolução Francesa que tais fronteiras ideológicas se 

evidenciam. Antes de 1815-1848, tais pensamentos (liberalismo e socialismo) dificilmente 

 Wallertein, 1975/2011, p. 115

 Wallertein, 1974/2011, p.26
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seriam associados aos seus respectivos nomes (Wallertein, 1975/2011), eram tendências 

que encontravam certa unidade contra o nepotismo, isto é, tanto liberais como socialistas 

se encontravam no mesmo campo crítico à velha ordem, contrários ao Antigo Regime. 

Mesmo que dentro da heterogeneidade deste "campo crítico" já se houvesse diversas 

fissuras que poderia distinguir especificamente cada corrente, não era habitual identificar 

por meio das palavras socialismo e liberalismo tais tendências . Como diz o sociólogo 7

estadunidense Immanuel Wallertein (1974/2011): "os conceitos sempre precedem os 

termos”. Contudo, aglutinados pela percepção de um inimigo comum (a Monarquia 

absolutista) e a favor da transformação da “velha” sociedade, liberais e socialistas se 

perfilavam no mesmo campo e, junto com o pensamento anarquista, formavam um largo 

bojo que podemos nomear de pensamento crítico.  

 Em outras palavras, trata-se de um pensamento heterogêneo e difuso, cuja coesão 

era problemática, mas se uniam contra o nepotismo e que, em meio às suas 

heterogeneidades, encontravam certa homogeneidade contra o Antigo Reinado, à procura 

de uma “nova sociedade”. Isso se convergia em algumas pautas em comum, como por 

exemplo,  a limitação do poder absolutista, a defesa de alguns direitos individuais básicos, 

o combate aos privilégios e etc. , que foram assimiladas tanto pela corrente socialista 8

como pela corrente liberal de diferentes formas e intensidades. 

 isso não quer dizer que em lugares específicos não houvesse alguma distinção por via das palavras 7

destes diferentes pensares. O termo socialismo já era utilizado por alguns românticos da época e o 
liberalismo era associado à aqueles críticos ao Antigo Regime, considerados progressistas. Contudo, tais 
nomenclaturas eram difusas, generalistas e pouco usadas. Temos o exemplo de um outro termo que será 
associado ao socialismo, o comunismo, que já era utilizado em época pela burguesia para designar aqueles 
que consideravam como seres malditos, marginais, isto é: operários, “comuns em sua marginalidade”. A 
palavra tem origem no latim comunis, que significa comum. Seu significado politico, social, econômico e 
filosófico se deu a partir da elucubrações de Karl Marx e Frederich Engels. Ver mais em: Konder, Leandro: 
“Marx, Engels e Utopia” em:  Aarão (ORG), 1998, p.67-73.

  O pesquisador Eduardo Mariutti ilustra bem isto com esta passagem: "Em certo sentido, todas as forças 8

opostas ao nepotismo (isto é: o que hoje chamamos de socialistas, anarquistas e liberais) se perfilaram no 
mesmo campo, aglutinadas pela percepção de uma ameaça comum, olhando a questão da perspectiva dos 
súditos e em favor da transformação da “velha” sociedade. Para simplificar: a polarização inicial se deu 
inicialmente entre os partidários das mundanas — o progresso, essencialmente — e os defensores do 
status quo ou, em uma linha mais sofisticadas, das regeneração das instituições tradicionais. O conjunto de 
forças ditas progressistas era muito heterogêneo e sua unidade bastante precária, mas forte o suficiente 
para delimitar alguns contornos básicos, que foram assimilados - de diversas formas e intensidades - por 
todas as vertentes liberais: a necessidades de limitar o poder e reduzir ao máximo a sua discricionariedade, 
a defesa de alguns direitos individuais, combater privilégios e, o que representa a grande marca do 
liberalismo, a luta pela “liberdade”. Em: Mariutti, 2018, sem página
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III - Primeira polarização, diferentes posturas no "pensamento crítico” 

 A polarização inicial no Antigo Regime se dava entre partidários da mudança, 

essencialmente aqueles adeptos ao advento da modernidade e ao fim das estruturas de 

poder da monarquia, e os defensores do "status quo”, que tencionavam à regeneração 

das instituições do Antigo Regime em decadência. De um lado, o pensamento crítico que 

propugnavam pelo fim da velha ordem e, do outro, aqueles defensores das instituições do 

Antigo Reinado e guardiões da ordem vigente, se colocando contra qualquer transição ou 

rompimento desta. É o que podemos considerar de “um primeiro conservadorismo”, 

caracterizado por ser uma reação às mudanças colocadas pelo pensamento crítico no 

período. Esse primeiro conservadorismo, pode-se considerar como um reacionarismo, 

pelo simples fato de ser uma reação à modernidade colocada em época, propondo 

reverter esta situação.  Nesta primeira polarização, temos, então, o pensamento crítico — 9

que abarcava o que viria a ser o pensamento liberal, anarquista e socialista — como um 

campo heterogêneo e multifocal que guardava diversas fissuras, mas que, de qualquer 

forma, perfilavam-se em oposição ao conservadorismo e às instituição do antigo 

estamento.  

 Um de seus descompassos, por exemplo, recai nas diferentes percepções acerca 

do progresso, do advento da modernidade. O  que ilustra e, de certa forma, caracteriza a 

essência do que viria a ser tanto o liberalismo como o socialismo e que, portanto, vale 

apenas ser destacada. Basicamente temos duas ideias de progresso/modernidade na 

época, a primeira seria que as mudanças, embora fossem inevitáveis, requeriam esforço 

humano, algum programa político para que elas se estabelecessem da maneira mais 

pacífica possível, mesmo que estas demandassem uma quebra da ordem institucional 

vigente. É o que podemos considerar, de forma generalizada, um ponto de vista mais 

vinculado às ideias liberais. Por outro lado, temos uma ideia de modernidade que só se 

estabeleceria de fato com um grande esforço humano e, se este não fosse acelerado e 

ampliado o seu horizonte se perderia no tempo. Isto é, a modernidade, o “progresso” , se 10

 De acordo com Wallertein: “Conservative ideology was thus “reactionary” in the simple sense that it was a 9

reaction to the coming of what we think of as modernity, and set itself the objective either of reversing the 
situation entirely (the hard version) or of limiting the damage and holding back as long as possible the 
changes that were coming (the more sophisticated version)”. (Wallertein, 1974/2011, p.3)  

 aqui coloco progresso entre aspas pois não se trata especificamente do progresso, mas sim de uma 10

transformação radical da sociedade. Como entenderemos na reinterpretação do conceito de revolução, 
como veremos a seguir. 
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estabeleceria via uma verdadeira revolução . É o que podemos considerar de um ponto 11

de vista mais próximo do socialismo e do anarquismo. Simplificando a obra, no interior do 

pensamento crítico havia duas perspectivas distintas sobre como se dariam tais 

transformações, de um lado uma ala mais aguerrida que seriam os anarquistas e os 

socialistas e, de outra, a ala liberal que seria menos radical e mais gradualista .  12

 De qualquer maneira, tanto as tendências mais próximas do liberalismo como do 

socialismo, eram consideradas pelos conservadores de jacobinos , posto como seus 13

inimigos, independentemente do teor de suas radicalidades ou de suas práticas. Contudo, 

com o desenrolar dos acontecimentos e a instauração do terror jacobino junto à 

decadência do Antigo Reinado, tais posturas sobre o método para alcançar estas 

transformações, ou revoluções, ficaram mais claras e suas diferenças no interior deste 

pensamento crítico se tornaram mais latentes e, até certo ponto, inconciliáveis. Em suma, 

quanto mais aguda se tornava a crise do Antigo Regime, menor se tornava a força de 

coesão, colocando um primeiro cenário para a estruturação de fato destes diferentes 

horizontes. Logo, para concebermos estes “diferentes pensares" como ideologias 

opostas, devemos mirar para a mobilização que o pensamento conservador faz no plano 

das ideias e no plano prático. 

IV - Situacionismo 

 Podemos considerar este movimento como uma mudança tática do 

conservadorismo. Isto pode ser percebido da seguinte forma: visto os acontecimentos da 

Revolução Francesa e a impossibilidade de retroagir ao Antigo Regime, o 

conservadorismo passa a se mobilizar em reter o maior tempo possível para as mudanças 

 mesmo que ainda não houvesse a ideia de “Revolução" como se ganharia pós as especulações de Karl 11

Marx.

 Em suma, a ideia de progresso levantando pelo o que viria a ser o liberalismo se consistia em que 12

Wallertein coloca: "Liberal ideology was thus the belief that, in order for history to follow its natural course, it 
was necessary to engage in conscious, continual, intelligent reformism, in full awareness that “time was the 
universal friend, which would inevitably bring greater happiness to ever greater numbers”” (Wallertein, 
1974/2011, p. 6). Em contraposição à isso: "In fact, what particularly distinguished socialism from liberalism 
as a political program and therefore as an ideology was the conviction that the achievement of progress 
needed not merely a helping hand but a big helping hand, without which achieving progress would be a very 
slow process.  the heart of their program, in short, consisted in accelerating the course of history.  at is why 
the word revolution appealed to them more than reform, which seemed to imply merely patient, if 
conscientious, political activity and was thought to incarnate primarily a wait- and-see attitude” (Wallertein, 
1974/2011, p. 10-11). 

 os Jacobinos seriam aqueles formados por membros da pequena burguesia, que sentavam-se à 13

esquerda na Assembleia Legislativa e defendiam o ideal de uma sociedade igualitária.
�22



que estavam por vir, se desfazendo de seu reacionarismo. É o que o cientista político 

norte-americano Samuel Huntington (1927-2008) nomeia de “situacionistas” . 14

Caracterizado por um tipo de conservadorismo que se mobiliza no plano das ideias, para 

defender o “status quo”. Recuando em seu próprio conservadorismo (mitigando o seu 

reacionarismo), para preservar o máximo as instituições que alicerçavam a ordem social, 

em uma tentativa de reduzir o ritmo das mudanças . Em outras palavras, de acordo com 15

o autor, o situacionismo é um fenômeno que compreende o conservadorismo como 

ideologia dirigida às instituições. Trata-se, portanto, de um sistema de ideias que justifica 

a ordem presente, considerando a ordem institucional fundamental para a estabilidade 

social. O conservadorismo, neste sentido, é em essência uma afirmação apaixonada dos 

valores e das instituições presentes que aceita algumas mudanças pontuais, à fim de 

preservar elementos fundamentais da ordem vigente . Portanto, são aceitas, por 16

necessidade, algumas mudanças secundárias.  

 Dessa forma, o conservadorismo se aproxima de uma vertente do pensamento 

crítico mais ponderada, mais amena em relação à como se estabeleceria a nova ordem, 

aquela que guardava uma perspectiva menos radical de como as mudanças se dariam.  

Ou seja, em geral, o conservadorismo se aproxima ao liberalismo. Mesmo que suas 

forças de repulsão fossem muito mais fortes do que as de coesão, em essência o grande 

fator repulsivo entre as duas era que, para o conservadorismo, as reformas se dariam 

naturalmente com a sedimentação do tempo, de forma irracional e natural, travando e 

limitando as próprias reformas que os  liberais reivindicavam em época, entre outros polos 

 Em: Huntington, 1957, p. 45514

 Em: Huntington, 1957, p. 455.15

 Sobre esta passagem podemos elucidar com o autor em questão: (…) the situational definition views 16

conservatism as the ideology arising out of a distinct but recurring type of historical situation in which a 
fundamental challenge is directed at established institutions and in which the supporters of those institutions 
employ the conservative ideology in their defense. Thus, conservatism is that system of ideas employed to 
justify any established social order, no matter where or when it exists, against any fundamental challenge to 
its nature or being, no matter from what quarter. The essence of conservatism is the passionate affirmation 
of the value of existing institutions. This does not mean that conservatism opposes all change. Indeed, in 
order to preserve the fundamental elements of society, it may be necessary to acquiesce in change on 
secondary issues. No person can espouse the conservative ideology, however, unless he is fundamentally 
happy with the established order and committed to its defense against any serious challenge” (Huntington, 
1957, p. 455) 
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de repulsão . No entanto, em situações extremas, normalmente quando as forças mais 17

críticas e mais radicais não podem mais serem desconsideradas, esta aliança ocorre de 

forma pragmática para reprimir tais movimentos, muitas vezes de forma violenta, junto 

com algumas reformas para apassivar as massas mais radicais e cooptar quadros e 

lideranças regionais .  18

V - Radicalismo do socialismo, alianças pragmáticas 

 Com a radicalização do socialismo pós 1848, isto é, a partir das conclusões 

estratégicas e práticas das reflexões políticas do "Jovem Marx”, como nomeia o 

pesquisador Michel Löwy , consolidadas no Manifesto Comunista: uma reinterpretação 19

do conceito de revolução que deixa concepções centradas em mudanças pontuais e de 

resistências locais, para uma concepção de revolução total da sociedade . Nesta 20

acepção, o século XIX testemunhou a formação de algumas alianças entre o 

 De acordo com Mariutti: "Mas algumas características do pensamento conservador “moderno” geravam 17

atrito com o liberalismo dito “clássico”. Em particular, a insistência conservadora nos limites da razão, na 
necessidade de restringir ao máximo a amplitude das reformas e a ênfase no organicismo - o atomismo 
prepondera entre os liberais - eram os principais polos de repulsão. Mas a grande tensão não reside nos 
elementos isolados do conservadorismo, mas no modo como eles se combinam em uma concepção muito 
particular sobre a formação da sociedade: elas supostamente se cristalizam por um lento processo de 
sedimentação, onde o tempo seleciona de forma inconsciente e inexplicável os hábitos e as instituições que 
fundamentam qualquer sociedade estável. Esta concepção sobre a dinâmica da sociedade entra em choque 
com a mentalidade reformista dos liberais, particularmente no que diz respeito à possibilidade de, pelo 
menos em algum grau, direcionar a sociedade rumo ao seu aperfeiçoamento” (Mariutti, 2018, sem página)

  ver em:  Mariutti, 201818

  ver em: Löwy, 201219

 A maior diferença sobre o conceito de revolução antes, tomadas pelo o que podemos chamar de 20

socialista utópicos, era que ela (a revolução) seria realizada pelos próprios. Isto é, pela burguesia. Não 
supunha-se nenhuma auto-transformação do proletário que se formava  como classe em época. Em outras 
palavras, eram tratados como uma massa sem consciência própria. O manifesto vem a quebrar com essa 
barreia, colocando não mais a burguesia como sujeito revolucionário, mas sim o próprio proletariado, via 
uma autoconsciência de si e, à partir disto, deveria tomar o poder. Realizando uma verdadeira revolução. 
Aqui vale a passagem do pesquisador Michel Löwy: “A revolução burguesa é a realização imediata do ser 
social da burguesia; as barreiras a essa realização são puramente exteriores; ela não supõem nenhuma 
“autotransformação" da classe (…). A revolução proletária, ao contrário, deve ser a primeira transformação 
consciente da sociedade, o primeiro passo no “reino da liberdade” (…) implica em uma “superação de si” 
pela tomada de consciência e pela ação revolucionária”  (Löwy, 2012, p. 49 - grifos meus). Engels coloca 
neste mesmo eixo, talvez sendo até mais claro do que Löwy, como podemos observar: "Foi-se o tempo dos 
ataques de supresa, das revoluções realizadas por pequenas minorias conscientes à testa de massa sem 
consciência. Quando se trata de uma remodelagem total da organização social, as próprias massas 
precisam estar presentes, precisam já ter compreendido o que está em jogo, pelo que devem empenhar 
corpo e vida” (Engels, 1850/2012, p. 26). 
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conservadorismo e o liberalismo . Ou, podemos dizer, dentro do pensamento crítico, as 21

tendências que se identificam hoje com o que chamamos de liberalismo. 

 O Manifesto vem marcar tais diferenças. Para além da indiscutível grandiosidade 

de Karl Marx, um dos poucos à aprofundar a reflexão da passagem do feudalismo para o 

capitalismo, como suas análises da "crise dupla que perpassava a Europa," tanto da 

economia capitalista nascente (que já se encontrava em crise pelas dificuldades 

econômicas que perpassava a Inglaterra ), como as contradições do Antigo Regime , 22 23

propondo uma revolução radical e total da sociedade, legando ao socialismo bases únicas 

que caracterizarão a corrente e, de certa forma, guiarão seu caminho durante o século 

XIX e no século XX. Logo, além disto, o manifesto foi um movimento claro em resposta à 

aliança entre conservadores e liberais. O próprio nome do manifesto diz muito sobre isto. 

Sua intitulação como manifesto “comunista" e não como manifesto "socialista", é uma 

 Como destaca Mariutti: “No plano do pensamento, portanto, as forças de repulsão entre liberais e 21

conservadores eram muito mais fortes que as de coesão. Mas, mesmo assim, o século XIX testemunhou a 
formação de algumas correntes liberais-conservadoras, cujo pensador mais célebre foi, sem dúvida, Alexis 
de Tocqueville. Porém, as aproximações táticas entre liberais e conservadores ocorrem apenas em 
condições sociais extremas, geralmente por conta da radicalização da tradição socialista, que foi se 
afastando aceleradamente das concepções mais centradas em mudanças incrementais e nas resistências 
locais, para concepções mais radicais, amparadas em uma reinterpretação do conceito de revolução: uma 
transformação total da sociedade, onde a ordem capitalista deve ser destruída in totum para dar lugar a 
uma organização social ancorada em bases fundamentalmente novas. Portando, em todas as situações 
mais extremas, onde a ordem mínima parecia estar sob ameaça, liberais e conservadores estabeleceram 
alianças pragmáticas, e tendem a recorrer a um expediente que se mostra bastante eficaz: repressão 
violenta e impiedosa aos movimentos revolucionários combinada com reformas pontuais, para contentar 
setores passíveis de radicalização e cooptar quadros e lideranças regionais” (Mariutti, 2018, sem página)

  trata-se de uma crise da economia capitalista em particularmente no setor têxtil. Em suma, o aumento da 22

produção ocasionou a superprodução. A crise na agricultura diminuiu ainda mais o consumo dos produtos 
manufaturados pelo empobrecimento dos camponeses, o que gerou a paralisação das atividades industriais 
resultando em uma massa de desempregados e de trabalhadores com salários reduzidos. Além das 
consequências econômicas com uma acentuada desaceleração do crescimento na renda britânica, suas 
mais sérias consequências foram sociais: a transição da nova ordem econômica capitalista gerou miséria e 
descontentamento. Ver em: Hobsbawm, 1996. 

 de acordo com o pesquisador Daniel Aarão Reis Filhos: "(…) a crise econômica inglesa de 1848, trazendo 23

para o caldeirão das contradições típicas do Antigo Regime os novos problemas decorrentes de um outro e 
novo tipo de crise, agora capitalista. De um lado, a fome e o irredentismo nacional, o programa das 
liberdades em oposição ao absolutismo tradicional e conservador, evidenciando as mazelas de um Antigo 
Regime que não mais se sustentava (…). De outro lado, a crise da superprodução capitalista, da realização 
do lucro, lançando na miséria do desemprego trabalhadores incapazes de comprar uma produção 
invendável” (Aarão (ORG), 1998, p. 76 - grifos meus). 
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clara provocação aos liberais e aos conservadores da época . Identificando-se não mais 24

com ideias da burguesia da época, mas ao cooperativismo da classe operária; renegando 

o que Engels chama de socialismo burguês ou de socialismo utópico ; colocando suas 25

raízes no proletariado. Temos aqui uma clara cisão destas ideologias e, por óbvio, a 

consolidação do socialismo-marxismo, que rejeitava o que poderíamos nomear de 

socialismo utópico que, como veremos, se confundia com os revolucionários burgueses, 

os ditos liberais. Esses movimentos distanciaram as duas correntes, colocando-as como 

opostas.  

VI - Liberalismo e socialismo 

 Dessa forma, temos de um lado a radicalização do socialismo e, de outro, um 

conservadorismo liberal que faz com que este vá se encaminhando durante século XIX a 

um centro politico. Ilustrando essa posição, na qual grande parte do liberalismo vai se 

encaminhar, temos a frase de Benjamin Constant, um exemplo da posição liberal-

conservadora, em que coloca o que chamou de “le juste milieu”, isto é: um centro político, 

a meio caminho entre o Antigo Regime e a modernidade. Esta última guiada pela 

liberdade centrada na troca do livre comércio , fazendo uma defesa ao livre mercado.  26

Colocando algumas das maiores características do que iria se consolidar como um 

primeiro liberalismo ou de liberalismo clássico. De outro lado, portanto, temos o 

socialismo que vai se guiar pelo pensamento marxista, realizando a passagem do 

socialismo utópico para o socialismo cientifico. Estruturando-se, deste modo, a ação dos 

socialistas, o que reverterá na forma mais bem sucedida do socialismo, a vertente social-

 Sobre o Manifesto Comunista de 1848, temos essa passagem que ilustra a escolha do termo “comunista” 24

como certa provocação e o sentido do Manifesto em si. De acordo com o pesquisador Aarão Reis Filho 
(1946-) : (O manifesto é) antes de tudo, é um proposta de ação revolucionária, formulada no contexto de 
uma revolução específica mais do que esperada, prevista. (…) É manifesto no sentido próprio: uma 
declaração pública e solene das razões que justificam certos atos. (…). Da sociedade existente e do cortejo 
das injustiças, desigualdades e misérias que a caracterizam. (…). É comunista porque se escolhe 
deliberadamente o nome mais maldito, mais marginal, menos respeitável e digno de credibilidade entre as 
aleites conservadoras e as pessoas de bom senso e bom gosto. (…). E a agressividade do propósito: 
“Vocês (burgueses) nos acusam, em resumo, de querer acabar com a sua propriedade. De fato é isso que 
queremos” (Aarão (ORG), 1998, p. 77 - grifos meus). 

  Um primeiro socialismo que nasce muito ligado as ideias românticas (exaltadas pela burguesia) da sua 25

época, não tendo bases estruturais próprias. Sobre o socialismo utópico ver mais na famosa obra de F. 
Engels em 1887: Do Socialismo Utópico ao Socialismo Cientifico. Em: Marx, Karl; Engels, Friedrich. sem 
data

  A qual seria para o autor  pautada por um novo tipo de liberdade, uma liberdade centrada na autonomia 26

individual, fundamentada na troca do livre comércio. O comércio é interpretado por Constant como a maior 
característica da sociedade moderna: "O comércio (…) é hoje a condição normal, o fim único, a tendência 
universal, a verdadeira vida das nações” (Em: Constant, 1818/1985, p. 13/ grifos meus).
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democrata, como veremos nos próximos capítulos. Assim sendo, temos aqui o prólogo 

dos encaminhamentos destas duas correntes durante o século XIX. O liberalismo de um 

lado tendendo ao centro político e, desse modo, se institucionalizando e fazendo de seu 

lema o laissez-faire, como veremos no capítulo 2; e o socialismo-marxismo que vai se 

estruturar em oposição ao liberalismo e aos seus valores do livre mercado. 

  

 Para concluir estas respectivas estruturações destes diferentes pensares, temos, 

nesta narrativa proposta que, tanto o socialismo como o liberalismo e, também, o 

conservadorismo, originam-se como ideologias consolidadas a partir de contra-respostas, 

estruturando-se em oposição à outra coisa. Isto é, de maneira geral, teríamos nesse 

momento o pensamento conservador, contrário  às ideias da "modernidade" trazidas pela 

Revolução Francesa, entrando em combate com aqueles que defendiam está “nova 

ordem”, isto é, os liberais e os socialistas. Estes, por conseguinte e em um primeiro 

momento, se polarizavam contra aqueles defensores da antiga ordem. Com o fenômeno 

do situacionismo, junto à radicalização do socialismo, se faz um tensionamento no 

pensamento, colocando os liberais à se constituírem a partir do "socialismo" que eles 

tinham abandonado e, para os socialistas, o "liberalismo" que tinham rejeitado.  Com a 

mudança tática do conservadorismo, os rivais do liberalismo tornam-se os próprios 

socialistas, que por sua vez se radicalizam contra os mesmos. Pressionado-os a de fato 

se estruturarem como ideologias opostas e singulares . É óbvio que esta lógica em que 27

tanto o liberalismo como o socialismo (é até o conservadorismo) se estruturam 

simplesmente por respostas e contra respostas, retira algumas de suas particularidade e 

é, em essência, limitada. Não  podemos dar conta de suas complexidades dessa forma e 

não pretendemos dar. O liberalismo e o socialismo como ideologias não se dão 

simplesmente por isso, nem se resumem à um inimigo em especifico, há todo um 

contexto social e uma racionalidade de uma época que vem à contribuir com suas 

formações. De qualquer forma, devemos dizer que elas de fato vem à tona muito pela 

pressão de outras forças neste período, as quais também se tornariam ideologias. 

 Contudo, o que nos interessa nesse perambulo é que antes dos acontecimentos da 

Revolução Francesa, tanto socialistas, anarquistas e liberais consistiam em um 

pensamento aglutinado pela crítica ao antigo regimento, formados por uma grande 

 Podemos ilustrar essa reflexão nesta passagem: Each posture, it should be noted, located itself in 27

opposition to something else. For conservatives, the target was the French Revolution. For liberals, it was 
conservatism (and the ancient régime, whose revival the conservatives were thought to seek). And for 
socialists, it was liberalism that they were rejecting (Wallertein, 1975/2011. p, 11)
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heterogeneidade mas que encontravam certa unidade contra a ordem vigente. O que, 

como vimos, vai se distinguindo ao passo que os acontecimentos da Revolução Francesa 

vão se aprofundando, dando-lhe algumas características básicas que os colocaram como 

opostos, em particular o socialismo e o liberalismo. Nos aprofundaremos por agora em 

particular nestas características fundantes para melhor mapear tais pensamentos e seus 

cruzamentos.  Vale também ressaltar uma nítida tendência do liberalismo a se associar a 

ordem, isto é, à ordem moderna que surgia com o mercado e, o socialismo, como aquele 

crítico; tanto da ordem antiga como da ordem moderna, isto é, do nascente laissez-faire. 

Entenderemos melhor essas condições nos capítulos subsequentes. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO  
1. Socialismo 

 Com a radicalização do socialismo pós 1848, consolidadas no Manifesto 

Comunista, como apontamos, além de ser um dos motivos que justificou alianças 

pragmáticas entre liberais e conservadores, também teve, por óbvio, um impacto no 

pensamento socialista em um sentido abrangente, no tocante à sua futura história e 

também no interior da corrente que ainda se encontrava difusa. Isto é, tensiona todo um 

pensamento contra-hegemônico da época, já que o liberalismo se encaminhava para o 

centro político, enaltecendo a sociedade da livre troca de mercadorias guiada por 

revoluções industriais, o que, como detalharemos no próximo capítulo, vai se consolidar 

como pensamento hegemônico que se traduzirá na teoria do Laissez-Faire, enquanto o 

socialismo e o anarquismo se posicionarão em contraste à isso. 

 Como colocamos, antes de 1815-1854, dificilmente anarquistas, socialistas e 

liberais se identificavam com as referidas correntes ideológicas. Como assinalamos, eram 

tendências que se encontravam em um pensamento difuso e marcado por tensões, mas 

que encontravam certa unidade, mesmo que precária, contra o absolutismo e a favor de 

uma nova sociedade, o que vai se dês-aglutinando ao passo que os acontecimentos da 

Revolução Francesa vão se desenrolando. Detalharemos o percurso da corrente liberal 

no próximo capítulo, mas, como apontado, o liberalismo se estabelece em contraste ao 

anarquismo e ao socialismo que, por sua vez, se mantiveram em um campo, digamos, 

contra-hegemônico, cada vez mais radical dada as circunstâncias da época. Em última 

análise, trata-se da estruturação do sistema capitalista, da ordem moderna, que além de 

todas as rupturas que estabelece na vida da sociedade, do indivíduo e das comunidades,  

também mostrava, em seus reservatórios, digamos, econômicos diversas contradições.  

 Nesse sentido, tendo passado de forma panorâmica pela estruturação como 

ideologia do liberalismo e do socialismo, agora nos concentraremos mais 

especificadamente no socialismo. Marcando que o entendemos como pensamento contra-

hegemônico, isto é, crítico à ordem que se estabelecia com as revoluções industrias e 

todo o cenário que estas reverberavam na sociedade em geral. Para isso vamos à 

algumas considerações sobre o socialismo pré Marx com o objetivo de entender sua 

relação com o pensamento que nomeamos “contra-hegemónico" e apontar minimamente 
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para a corrente anarquista, não no sentido de evidenciar seus óbvios distanciamentos, 

mas, pelo contrário, evidenciar suas comunhões críticas em suas origens.  Desta forma, 

continuaremos na narrativa sobre o socialismo, evidenciando os trajetos que ele percorreu 

até sua formatação social-democrata, assim como esta será incitada para as tensões 

liberais que evidenciaremos.  

 No entanto, gostaríamos de marcar que não se trata de retirar toda a corrente 

liberal do que designamos/e designaremos como pensamento contra-hegemônico. Como 

veremos, o liberalismo é uma corrente heterogênea, assim como o socialismo e o 

anarquismo, havendo no interior destas ideologias posições mais aguerridas, mais criticas 

e mais revolucionárias, diferentes acepções que se encontram em algum momento nestes 

respetivos nomes. Contudo, historicamente, o liberalismo nunca foi identificado por suas 

predicações revolucionárias e contestadoras, mesmo que estes tenham sido seu ponto de 

origem, como vimos. Dewey ilustra essa caracterização, um tanto vulgar, do liberalismo:  

O liberalismo de muito se habituou aos ataques dos que se opõem a 

qualquer mudança social, e a ser tratado como inimigos pelos que 
desejam manter o status-quo. Mas hoje tais investidas parecem brandas 
comparadas às condenações que lhe assacam os que anseiam por 

mudanças sociais drásticas, a serem efetuadas num agir e fechar de 
olhos, e que acreditam que a derrubada violenta das instituições 
existentes é o método acertado para efetuar as mudanças necessárias.  28

 Esta citação é escrita em 1935, momento em que o liberalismo do laissez-faire se 

encontrava em uma profunda crise, datada dos finais do século XIX, como veremos.  No 

entanto, agora vamos ao que Dewey sugere como pensamento daqueles que “anseiam 

por mudanças sociais drásticas”, que identificamos aqui sendo o anarquismo e o 

socialismo, uma vez que formam um campo difuso do pensamento contestador, 

revolucionário e critico à ordem capitalista que se estabeleceu rapidamente à partir das 

revoluções  industrias. 

 Dewey, 1935/1970, p. 1528
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I - Utopia como unidade 

 Todas as grandes correntes consideradas revolucionárias ou contra-hegemônicas se 

encontram, em certo grau, em suas íntimas elucubrações de um lugar ideal, 

movimentando essas à propugnar um mundo que se aproxime de suas idealizações, 

eram tendências contestadoras e aguerridas que assistiam o abrupto desmantelamento 

das comunidades à partir das revoluções industrias que inauguravam a época moderna. 

Ou seja, se encontravam em suas utopias. A primeira utopia que se pôs à esse nome, foi 

formulada na passagem do antigo regime para a época moderna, não de forma 

reacionária, idealizando um lugar que se esmorecia, mas sim sonhando com uma 

realidade nunca antes experimentada pela humanidade. Tal lugar fora da realidade 

evidenciava uma crítica à nova ordem que se estabelecia que, em certo grau, unia o que 

designamos como pensamento contra-hegemônico. 

 Nesse sentido, não é de se espantar que a primeira grande utopia da "época 

moderna” é de um inglês, Thomas More (1478 - 1535) . Como é sabido, a Inglaterra 29

sofria profundas transformações econômicas e sociais desde o século XV, culminando 

posteriormente na Revolução Gloriosa do século XVII, como apontamos no prólogo. 

Contudo aqui vale minimamente colorir o cenário que estas transformações atuaram na 

vida dos homens e da sociedade.  

 De forma geral, tratam-se de inteiras comunidades rurais que eram expulsas de seus 

campos para que o seus terrenos agora servissem de pastagem para as ovelhas a fim de 

fornecer lã para as manufaturas têxteis. Como resultado disto, muitos camponeses foram 

expulsos de suas terras vendo-se obrigados à se tornarem assalariados para sobreviver 

em condições insalubres postas pelas novas manufaturas, que os deixava em condições 

de permanente miséria. A modernidade não veio como os liberais imaginavam, não veio 

sem consequências.  

  É nesse cenário que o romance filosófico de 1516 de More se insere e pode ser 

entendido como uma utopia tipicamente daqueles que desaprovavam a ordem que se 

estabelecia à partir das revoluções industriais. Nesta passagem de Thomas More (1516/ 

2016) podemos observar tal crítica que, de modo geral, vai aglutinar o pensamento 

contestador difuso em época:  

 de acordo com Giusippi Bedeschi, ver: Bedeschi, 2016, p. 20529
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Parece-me que em todo lugar em que vigora a propriedade privada, onde 
o dinheiro é a medida de todas as coisas, seja bem mais difícil que se 

consiga concretizar um regime político baseado na justiça e na 
prosperidade .  30

 A utopia de More coloca alguns elementos que encontram certa sintonia no que 

viria à ser o pensamento  considerado socialista e  considerado anárquico, no sentido que 

o “lugar ideal”, que seria por essência justo e próspero, só poderia se estabelecer longe 

das estruturas de poder que a ordem capitalista emanava,  na qual a propriedade privada 

e o dinheiro se concretizavam como valores ordenadores da sociedade.  

 A utopia aqui inaugurada por More (1516/ 2016) reunia em seu entorno as 

diferentes visões que formavam certo campo “contra-hegemônico”. A despeito de suas 

enormes heterogeneidades filosóficas, práticas e políticas, podemos dizer, em um sentido 

estritamente específico dentro desta narrativa, que tanto anarquistas como socialistas se 

encontravam unidos em torno de um mesmo objetivo. Mesmo que aqui  co-exista diversos 

graus, metodologias em si distoantes. Tanto um em comparação ao outro, como em seus 

respectivos descompasses internos, ambos comungavam na mesma luta de se propugnar 

uma sociedade livre das estruturas do poder capitalista para que, assim, se estabelecesse  

o lugar ideal que almejaria justiça, liberdade e prosperidade. Em suas origens, todos se 

encontram no que podemos dizer como "socialistas" e "comunistas". 

II - Pensamento contra-hegemônico 

 Aqui devemos sublinhar rapidamente as terminologias dos termos “socialismo” e 

“comunismo”, para continuarmos na narrativa proposta. De acordo com o italiano e 

estudioso do socialismo/comunismo Cesare Pianciola (2016), no fim da década de 1830 

começava a ser usado na França por Étienne Cabet (1788 - 1856) entre outros da época 

o termo “comunismo" como equivalente a “socialismo” ou a “comunitarismo”. A sociedade 

utópica de Thomas More (1516/ 2016), por exemplo, significava, basicamente, nos finais 

do século XVIII, uma sociedade comunista. Na década de 1840, as palavras “comunismo” 

e “socialismo" indicavam variações diversas que se encontravam na denúncia e na crítica 

às condições dos operários no desenvolvimento da sociedade industrial. Com algumas 

 Thomas More citado por Bedeschi, 2016, p. 20530
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diferenças basilares dadas pelo processo histórico das lutas protagonizadas pela classe 

trabalhadora, como apresentaremos nas elucubrações de Engels e que justificaram o 

nome do Manifesto como comunista e não como socialista.  

 De qualquer modo, os respectivos termos historicamente sempre andaram juntos. 

Seja socialismo, seja comunismo e, como veremos, em um sentido bem mais restrito, o 

anarquismo, recusavam radicalmente o liberalismo político e econômico, apresentando 

projetos de uma reconstrução da sociedade em bases comunitárias novas, promovidas 

por formas associativas de vários gêneros para realizar este ideal. Em outras palavras, 

podemos dizer, que em certo grau, as diferentes visões políticas, do que nomeamos como 

campo contra-hegemônico, se aglutinavam na crítica ao ordenamento social (este, 

hegemônico) advindo da propriedade privada, como a citação no tópico anterior ilustra.  

 Rousseau, talvez tenha sido o primeiro ou, o mais conhecido, a tecer uma crítica à 

propriedade privada, enaltecendo uma sociedade natural formada pelo “bom selvagem”, 

na qual prosperasse a igualdade em uma sociedade que fosse equânime . De certa 31

forma, é neste seguimento que encontramos toda a crítica à economia política de Karl 

Marx e Friedrich Engels, como as práticas dos primeiros socialistas/comunistas, mesmo 

que estes fossem, como coloca Hobsbawm (2011), pensadores excêntricos e pouco 

fundamentados teoricamente, eles se posicionavam em contraste à propriedade privada. 

Como, por exemplo, a crítica a ordem feudal assentada nesta por Gabriel Bonnot de 

Mably (1709 - 1785)  e a crítica intrínseca ao ordenamento social capitalista no 32

movimento owenista na Inglaterra de 1840, liderada por Robert Owen (1771 - 1858), que 

objetivava a gestão comum dos meios de produção. E, por último, o francês Pierre Leroux 

(1798 - 1871), que escrevia em 1833 sobre o socialismo em contraste ao individualismo e 

a propriedade privada . 33

 de acordo com o historiador Eric Hobsbawm, em um dos seus últimos livros publicados ainda em vida 31

“Como Mudar o Mundo: Marx e o Marxismo”, não se pode considerar Rousseau como socialista, estamos 
apenas evidenciando a comunhão crítica no que nomeamos como pensamento contra-hegemônico, de 
acordo: “Não se pode dizer que Rousseau fosse socialista, pois, ainda que tenha elaborado a versão mais 
difundida da proposição segundo a qual a propriedade privada é a fonte de toda a desigualdade social, ele 
não argumentou que a boa sociedade deve socializar a propriedade, mas apenas que deve garantir sua 
distribuição equitativa” (Hobsbawm, 2011, p. 30).

 o próprio Engels, apesar das críticas enaltecia a figura de Mably: "Mably foi um dos homens mais cultos 32

do seu tempo e não se limitou, nos seus escritos, a criticar o regime social francês, mas toda a ordem feudal 
assente na propriedade privada. A propriedade privada era para Mably a fonte da desigualdade social, e 
para curar este terrível vício, o homem não tinha mais que se instruir e ter boa moral” (Engels, 1887/ sem 
data, p. 304). 

 O Artigo de Leroux se intitulava originalmente: “De L'individualisme et du socialisme” publicado em 1833 33

"Revue Enciclopédique”, ver: Pianciola, 2016
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 É nestes sentido que  “socialismo” ou  "comunismo",  embora fossem conceitos 

imprecisos nas mão dos primeiros socialistas/comunistas, eram, como colocou Leroux, 

antônimo de individualismo, consistindo em uma conotação programática genérica de 

aspirações organizacionais da sociedade por um modelo cooperativista, sustentado em 

contraste à propriedade privada, enaltecendo a propriedade cooperativa (Hobsbawm, 

2011). Era o que Engels nomeava como socialismo burguês ou utópico que, apesar da 

pouca fundamentação , ainda muito preso às ideias do século XVIII e não tendo bases 

próprias, se concentrava  em mudanças pontuais e em resistências locais, traçavam de 

forma rudimentar uma crítica, mesmo que difusa e pouco condimentada à propriedade 

privada, o que abriu caminho para Marx e Engels . De qualquer forma, a despeito de 34

suas excentricidades como colocou Hobsbawm, fomentavam, junto com Marx e Engels e, 

como detalharemos por agora, o anarquismo, um pensamento “contra-hegemônico” crítico 

ao ordenamento social do capitalismo moderno. 

III - Anarquismo 

 Conseguimos dizer o mesmo, seguindo nesta narrativa, dos famosos teóricos do 

anarquismo, que, em certo limite, podemos considerá-los como uma linha do pensamento 

ainda difusa dentro da heterogeneidade do pensamento contra-hegemônico ou, como 

Engels, de forma pejorativa os nomeia, de socialistas utópicos (mesmo que o próprio, 

dentro desta narrativa, esteja perfilado neste mesmo campo contra-hegemônico). Para 

dar alguns exemplos de suas comunhões críticas no interior do pensamento contra-

hegemônico, podemos citar Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865) que em sua obra 

publicada em 1840 traduz de forma clara tal consentimento contra-hegemônico , 35

sublinhando que o próprio Marx considerava o “socialismo" de Proudhon como "pioneiro" 

naquilo que ele designava de suma importância para um ação verdadeiramente 

revolucionária, a fomentação de uma crítica estruturada à economia política (Hobsbawm, 

2011). Nestes eixos podemos encontrar a crítica à propriedade privada no anarquismo 

orgânico ou comunista de Mikhail Bakunin (1814 - 1876) como também, dentro de certo 

limite, o  anarquismo individualista de Max Stirner (1806 - 1856), o que vai se tensionar 

com o pensamento de Bakunin no interior do pensamento anarquista, como 

detalharemos.  

 ver em: Hobsbawm, 2011 — em específico o cap. 2 parte 1: p. 25 - 52.34

 "O que é a propriedade?” (1840)35
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 Enfim, estes e outros diversos pensadores anarquistas, a despeito das diferentes 

intensidades e dos respectivos “métodos”, enxergavam na instituição da propriedade 

privada o ponto culminante de um fatal processo de degeneração da humanidade e, 

nesse sentido, mesmo que o anarquismo e o socialismo sejam ideologias distintas que 

em certos momentos se uniram e, em outros, rivalizaram, ambas se encontram como 

contra-hegemônicas no sentido crítico à ordem capitalista. 

 Assim como o socialismo, o anarquismo está intimamente relacionado às primeiras 

revoluções industriais.  Em específico, sobre o anarquismo, podemos constatar, de acordo 

com o historiador italiano Gian Mario Bravo (2016), que o termo sempre teve um aspecto 

considerado negativo, no sentido de caos e desordem, negando quase de forma absoluta 

o presente social. Contudo, pelo cenário da época, as grandes revoluções industriais, o 

abrupto desmantelamento das comunidades e as condições terríveis dos trabalhadores 

assalariados nas novas manufaturas, corroboraram para o termo incorporar um sentido 

positivo, ganhando novas elaborações teóricas e de aplicação prática. Mesmo que fixar 

uma origem à qualquer pensamento político tenha certo grau de autoritarismo, podemos 

dizer que o desenvolvimento de um verdadeiro e próprio “pensamento anarquista” está 

nos fins do século XVIII em uma famosa e popular obra, ao mesmo tempo grandiosa, de 

William Godwin (1756 - 1836): “A Enquiry Concerning Political Justice” (1793).  

 Nessa obra temos, digamos, alguns temas grandes para o pensamento anarquista, 

aonde a recusa de autoridades, de governantes e da lei serão inseridos em uma 

“dinâmica dominada pela razão e por um justo equilíbrio entre necessidade e vontade, 

terminando na demanda de uma liberdade total no campo ético-político, realizável apenas 

num regime comunitário que desaprova a propriedade privada” . Estes princípios, agora 36

colocados de forma racional, forneceram uma estrutura para o pensamento anarquista 

adquirir outras elaborações e diversas outras interpretações, dando o ponto de partida 

para o desenvolvimento a posteriori de toda a corrente do pensamento. Nesta evolução, 

temos uma gama heterogênea de pensadores como Proudhon, Bakunin, Max Stirner, 

Errico Malatesta (1853 - 1932), Piotr Alexeyevich Kropotkin (1842 - 1921), entre outros, 

que tentarão "organizar o pensamento anarquista”. Não de forma coesa e unitária, no 

pensamento anarquista, como nas outras correntes difusas que compõem o campo 

contra-hegemônico (no caso, o socialismo), há diversas tendências e cisões.  

 Bravo, 2016, p. 2436
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 Para dar um rápido exemplo, podemos colocar o que normalmente se polariza no 

interior do pensamento anarquista, entre aqueles que tendem para o que se denomina 

como Anarquismo comunismo ou comunitário e outros que tendem à um Anarquismo 

denominado individualista. De acordo Bravo (2016), Bakunin e Stirner são os dois 

autores-símbolos deste embate, sendo o primeiro mais próximo a um anarquismo 

orgânico, isto é, comunista ou comunitário, prescrevendo a tomada dos meios de 

produção pelos trabalhadores através de suas próprias associações produtivas, de modo 

à proporcionar de forma igualitária a subsistência em uma sociedade organizada pelos 

princípios de livre associação. Isto é designado pelo autor como federalismo , elaborando 37

toda uma corrente do pensamento anarquista que vai protagonizar junto com o marxismo 

diversos embates ao longo da história, os quais não detalharemos.   

 De qualquer forma, do outro lado, temos o autor Marx Stirner que elabora toda uma 

filosofia sobre o indivíduo e o ego, entendendo este último como uma não-entidade 

criativa além da linguagem e da realidade e que, somente em uma sociedade sem 

autoridades, no sentido real e subjetivo do sujeito, a verdadeira ação, identidade e poder 

dos indivíduos podem de fato emergir . Não entrando em seus pormenores, este embate 38

teórico e prático no interior do pensamento anarquista, de acordo com Bravo (2016) 

nunca foi sanado, mas se encontram, como o socialismo, na recusa à ordem capitalista, à 

autoridade e ao poder de forma geral.  

  Portanto, podemos considerar que anarquismos e socialismos tem nascentes 

semelhantes, para não falar as mesmas. Em outras palavras, anarquistas e socialistas 

enxergavam as revoluções industriais da época com ressalvas, todos os pensamentos 

consentiam na noção da propriedade privada como a instituição máxima do ordenamento 

social capitalista se colocando contra à ela, todas se mostravam sensíveis à percepção 

desumana da classe assalariada.  Em suma, todos esses pensamentos formavam certa 

heterogeneidade aglutinados em torno de um objetivo comum: a luta por uma sociedade 

livre das estruturas de poder da ordem capitalista. Deste modo, podemos uni-los em torno 

de seus objetivos como também de suas utopias. Logo, se de um lado temos o liberalismo 

enaltecendo a propriedade privada, de outro temos a formação de um polo aglutinador do 

 Pontos claros no manifesto de 1886 escrito por Bakunin e o revolucionário russo Sergey Nechayev (1847 37

- 1882) intitulado ”Revolutionary Catechism”.  ver em: Bakunin, 1866/1972, p. 76 - 98

 Ver em: Stirner, Max. "O Único e a sua propriedade”.  São Paulo : Martins Fontes, 201938
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pensamento contra-hegemônico em sua negação, a propriedade privada aqui era vista 

como a origem de todos os males da sociedade e da "degradação do homem sob o 

homem” , como vimos. 39

IV - Do socialismo utópico para o socialismo científico 

 Dentro desta narrativa, temos, portanto, um campo contra-hegemônico difundido 

em tendências anarquistas e socialistas/comunistas. Como apontamos, Engels nomeia 

este pensamento heterogêneo como "socialismo utópico", o que faz algum sentido por 

estarem juntos em suas utopias, enquanto no plano concreto tais ideias flutuavam sem as 

suas respectivas estruturações, como evidenciamos. Porém, além de qualquer 

fundamento “teórico" para esta designação, Engels estabelecia essa distinção  por um 

teor, digamos, estratégico, marcando uma ruptura no pensamento socialista da época.  

 O  “novo socialismo” elaborado por ele e Karl Marx designava-se como cientifico, 

em contraste ao socialismo utópico, que Engels nomeia como a passagem de um 

"socialismo vulgar”, justamente por este não ter uma maior estruturação, para o 

socialismo nomeado por eles de cientifico. Nesse sentido que vamos detalhar esta 

passagem para compreender a potência do pensamento marxista na corrente socialista. 

Em outras palavras, parafraseando o pesquisador brasileiro marxista Michel Löwy 

(1970/2012), mirar para o hiato quando o socialismo passa de um “passado de uma 

ilusão” para tornar-se o futuro de uma esperança, como entenderemos neste tópico.  

 Os primeiros socialistas no começo do século XVIII, fizeram, em certo sentido, 

elucubrações semelhantes ao que seria aquela imaginada, em sua essência, pelo o 

socialismo pós-Marx (não tanto por Marx, mas pelos adeptos ao marxismo —- já que 

Marx nunca se preocupou com essas elucubrações futuristas) no sentido de propugnar 

por um lugar fora da realidade nas acepções utópicas que vimos com More. Também, 

como visto, os ‘utópicos', de certa forma, abriram um caminho crítico no qual Marx e 

Engels, mais em específico Marx, vão melhor fundamentar a partir de uma crítica 

abrangente da economia política, concluindo que esta deveria constituir o cerne da teoria 

do "novo socialismo”. De qualquer modo, é inegável que há um legado de relativa 

 na acepção original: “A exploração do homem pelo homem”, sendo um frase popularizada por Karl Marx, 39

mas originalmente posta pelo socialista utópico Saint-Simon (1760 - 1825)
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importância deixado pelos socialistas utópicos ao socialismo de forma geral, e nas 

próprias reflexões dos dois fundadores deste, como Hobsbawm coloca: 

Os socialistas utópicos contribuíram, pois, com muitas coisas: uma 
análise da sociedade burguesa, os rudimentos de uma teoria da 
história, a certeza de que o socialismo era não só factível como 

necessário naquele momento histórico e um grande volume de 
reflexões sobre como se organizariam as atividades humanas nessa 
sociedade.   40

 Mas, longe de ser "o socialismo pós-Marx”, estruturado em uma análise crítica do 

sistema capitalista, essas elucubrações utopistas se caracterizavam, nas palavras de 

Engels, em um “socialismo vulgar” que ainda, não tendo bases próprias, se ligava às 

ideias românticas do século XVIII, como Hobsbawm continua: 

No entanto, suas ideias mostram enormes deficiências teóricas e 
práticas. Apresentavam um pequeno e grande defeito prático. Vinham 
de cambulhada, para sermos gentis, com vários tipos de 

excentricidades românticas, que iam do visionariam perspicaz à 
perturbação psíquica, da confusão mental, nem sempre desculpável 
pela superabundância de ideias, a cultos curiosos e exaltadas seitas 

semi-religiosas. (…) Embora considerassem (Engels e Marx) os 
elementos de fantasia nos grandes utópicos como o preço a pagar por 
sua imaginação ou originalidade, Marx e Engels não podiam imaginar 

que papel prático esses grupos de excêntricos, cada vez mais bizarros 
e, com frequência, cada vez mais isolados, poderiam desempenhar na 
transformação socialista do mundo.  41

 Seja como for, excêntricos ou fantasiosos, os utopistas legaram um caminho à ser 

percorrido por Marx e Engels e, por isso vamos às análises de Engels do socialismo de 

sua época, o socialismo utópico, o socialismo moderno dos finais o século XVIII. Logo, 

não poderíamos analisar este hiato à não ser pela famosa obra de Engels, "Do Socialismo 

Utópico ao Socialismo Científico” escrito em 1887. Na citação abaixo temos de forma 

clara uma definição deste socialismo moderno, como coloca Engels: 

O socialismo moderno é, em primeiro lugar, pelo seu conteúdo, fruto do 
reflexo na inteligência, por um lado dos antagonismos de classe que 

 Hobsbawm, 2011,p. 3940

 Idem --  grifos meus 41
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imperam na moderna sociedade entre possuidores e despossuídos, 

capitalistas e operários assalariados, e, por outro lado, da anarquia que 
reina na produção. Pela sua forma teórica, porém, o socialismo 
começa apresentar-se como uma continuação, mais desenvolvida e 

mais conseqüente, dos princípios proclamados pelos grandes 
pensadores franceses do século XVIII. Como toda a teoria nova, o 
socialismo, embora tivesse as suas raízes nos fatos materiais 

econômicos, teve de ligar-se, ao nascer, às ideias existentes.   42

 Nessa esteira, continuando com Engels, que os primeiros traços do socialismo, 

recheado de uma diversidade heterogênea, que nomeamos como pensamento contra-

hegemônico, que o dito "socialismo utópico" começa à se descolar, dando traços mais 

específicos ao o que virá a  ser de fato a corrente. Aqui Engels deixa claro o legado de 

alguns socialistas utópicos, como: Conde de Saínt - Simon (1760-1825), Charles Fourier 

(1772 - 1837) e, o já mencionado, Robert Owen, para o desenvolvimento a posteriori do 

socialismo: 

nos séculos XVI e XVII aparecem as descrições utópicas de um regime 

ideal da sociedade; no século XVIII, teorias já abertamente comunistas, 
como as de Morelly e Mably. A reivindicação da igualdade não se 
limitava aos direitos políticos, mas estendia-se às condições sociais de 

vida de cada indivíduo; já não se tratava de abolir os privilégios de 
classe, mas de destruir as próprias diferenças de classe. Um 
comunismo ascético à maneira espartana, que renunciava a todos os 

gozos da vida, tal foi a primeira forma de manifestação da nova teoria. 
Mais tarde vieram os três grandes utopistas: Saínt-Símon, cuja 
tendência continua ainda a afirmar-se, até certo ponto, junto à 

tendência proletária; Fourier e Owen, este último num país onde a 
produção capitalista estava mais desenvolvida e sob a pressão 
engendrada por ela, expondo de forma sistemática uma série de 

medidas orientadas no sentido de abolir as diferenças de classe, em 
relação direta com o materialismo francês.  43

 Nesse sentido, estes utopistas tendiam a algo mais parecido com um 

“cientificismo”, legando em suas elucubrações utópicas  algumas bases para o socialismo, 

mas, como sublinhado, se encontravam difusos em meio à suas fantasias excêntricas. De 

acordo com Engels, podemos entender essa “disfunção" socialista a partir de dois pontos; 

um no plano concreto e o outro no plano das ideias. Isto é, a excentricidade fantasiosa 

 Engels, 1887/sem data, p. 30342

 Id, ibid 1887/sem data,  p. 30443
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dos utópicos que somada ao plano prático/concreto, aonde o movimento operário, ainda 

em um estágio embrionário, se mostrava de fato limitado, se combinam à paralisar 

qualquer ação prática dos utopistas, como coloca Engels sobre este último: 

o proletariado, que mal começava a se desvincular dessas massas não 
possuidoras como origem de uma nova classe, ainda inteiramente 
incapaz de uma ação independente, apresentava-se como uma ordem 

oprimida, sofredora, que, em sua incapacidade de ajudar a si mesma, 
podia no máximo receber uma ajuda de fora, do alto.   44

 Deste cenário que o imaginário dos utópicos vem à se misturar nesta limitação da 

própria classe proletária, revertendo na eterna espera de um salvador, nos seguintes 

eixos, como sublinhamos, os utópicos ainda muito presos às ideias românticas e 

religiosas da época, esperavam de forma milagrosa a "ajuda do alto”, de uma massa 

esclarecida, para que seus intentos se realizassem. Desta maneira, os utópicos 

encontravam, como aponta Löwy (1970/2012), sua razão de ser na fraqueza do 

movimento operário, pois consideravam este imaturo para por em ação suas 

elucubrações, o que se traduziu em certa paralisação dos socialistas utópicos fazendo-os 

cegos à prática dos movimentos de massa. Löwy é  claro neste ponto como podemos ver 

na citação abaixo: 

É precisamente essa ajuda “do alto”: que querem trazer os socialistas 
utópicos, que se apresentam como portadores da verdade, messias 

libertadores da humanidade (Fourier), “novos Cristos”(S.Simon”, ou 
que apelam aos príncipes  para que outorguem a emancipação dos 
povos. (…) O socialismo utópico (…) encontrava sua razão de ser na 

fraqueza do movimento operário autônomo (…) Essa fraqueza permitia 
aos utópicos ignorar na prática o movimento operário, e aos 
conspiradores considerar as massas “poucos maduras” para realizar 

uma revolução por si mesmas; uns e outros procuravam para a 
sociedade “socialistas”, “igualitária”, “industrial”, “comunitária” etc. um 
caminho que não passasse nem pelas massas, nem por sua tomada 

de consciência, nem por sua ação revolucionaria consciente: o mundo 
novo seria estabelecido pela intervenção milagrosa de “novo Cristo”, se 
não de um rei, ou pela mão de um punhado de conjurados.   45

 Id, 1950, p. 195044

 Löwy, 1970/2012, p. 45 - 4645
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 As limitações dos utópicos eram muitas, mas, de qualquer forma, mesmo nesta 

eterna espera de um salvador, se via lá e cá algumas reverberações mais “maduras" do 

socialismo, mesmo antes da formação da classe proletariado como tal, ainda no interior 

dos acontecimentos da Revolução Francesa (o qual Engels nomeia como "Revolução 

Burguesa”), no sentido que coloca Engels:  

Assim, vemos aparecer as primeiras manifestações modernas do 

comunismo, os primeiros esboços da ideia de libertação dos 
trabalhadores por suas próprias forças durante os grandes abalos 
revolucionários burgueses, antes mesmo do surgimento do proletariado 

moderno.  46

  É o que Engels chama de “levantes coletivos revolucionários” , o que seria, como 47

Löwy aponta, movimentos independentes dentro da formação do que viria ser o 

proletariado moderno, condicionado à conjunturas específicas que levara, em certo grau, 

à uma primeira tomada de consciência pela própria classe de assalariados. Contudo, 

ainda de forma muito tímida, consistindo “apenas um igualitarismo grosseiro e um esboço 

muito vago da ideia de auto-libertação” , se apropriando como tal apenas nas 48

Revoluções industriais do século XIX, momento no qual temos a publicação do Manifesto 

Comunista de 1848. Novamente Michel Löwy  vem esclarecer para nós este ponto: 

Entre eles e o manifesto comunista, há toda a diferença entre a plebe 
urbana do séculos XVI, XVII e XVIII - categorias heterogênea e 

imprecisa em que se misturam artesãos pobres, oficiais, diaristas, 
baixo clero, desempregados, vagabundo etc. - e o proletariado 
moderno que começa a se constituir no século XIX. É somente como o 

aparecimento dessa classe, depois da Revolução industrial, que surge 
a base estrutural para uma concepção coerente e rigorosa tanto do 
comunismo quanto da auto-emancipação.   49

 Sendo assim, a Revolução Industrial tornando-se cada vez mais latente em toda a 

Europa, entre 1830 e 1848, gerou maior concentração e aumento do proletariado como, 

também, a sua pauperização, levando à uma reorientação do movimento operário. O 

 Id, ibid 1970/2012, p. 47 - 4846

 Idem47

  Idem48

 Idem49
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Manifesto Comunista guiou parte da classe proletariada mais bem consolidada (Löwy, 

1970/2012). Permitindo-nos esmiuçar este fato, é a partir das análises de Marx sob a 

classe operária que se estabelece um traço comum das experiências até lá realizadas por 

eles, e, assim, desenvolvendo uma teoria que fosse coerente às tendências que urgiam. 

Como podemos extrair das citações  abaixo: 

A ideia central do Manifesto, como a estruturação do “comunismo de 

massa” de Marx, é a auto-emancipação das massas em direção a 
revolução, partindo como base a reflexão crítica sobre o real, extraindo 
uma possibilidade de um projeto de ação transformadora.  50

A doutrina da revolução comunista de massas de Marx é uma teoria 
política realista porque repousa sobre uma análise “crítico-cientifica” da 

sociedade capitalista: a possibilidade de transformação da realidade 
social está inscrita no próprio real.  51

 Ou seja, contrário aos ideólogos do socialismo utópico tomados pelo messianismo 

burguês que acreditavam no surgimento de um “salvador" — no aparecimento 

espontâneo de uma massa esclarecida — que Marx se afastava dos utopistas, além de 

considerá-los como culpados pelo fracasso da revolução de 1848 . Marx não encontrava 52

sua razão de ser na fraqueza da classe proletariado — não depositava sua esperança 

revolucionária somente na classe proletariado por si só, mas na totalidade (no trabalho 

em conjunto) entre as diferentes classes no objetivo da revolução. Sendo esse o único 

caminho para a auto-emancipação da classe operária e, deste modo, esta conduziria ao 

 Löwy, 1970/2012, p. 5150

 Idem51

 Como Engels coloca: "Pretendia-se instaurar um Estado racional, uma sociedade ajustada à razão, e tudo 52

quanto contradissesse a razão eterna deveria ser rechaçado sem nenhuma piedade. Vimos também que, na 
realidade, essa razão não era mais que o senso comum do homem idealizado da classe média que, 
precisamente então, se convertia em burguês. Por isso, quando a Revolução Francesa empreendeu a 
construção dessa sociedade e desse Estado da razão, redundou que as novas instituições, por mais 
racionais que fossem em comparação com as antigas distavam bastante da razão absoluta. O estado da 
razão falira completamente. O contrato social de Rousseau tomara corpo na época do terror, e a burguesia 
perdida a fé na sua própria habilidade política, refugiou-se, primeiro na corrupção do Diretório e, por último, 
sob a égide do despotismo napoleônico. A prometida paz eterna convertera-se numa interminável guerra de 
conquistas. Nem teve melhor sorte a sociedade da razão. O antagonismo entre pobres e ricos, longe de 
dissolver-se no bem-estar geral, aguçara-se com o desaparecimento dos privilégios das corporações e 
outros, que estendiam uma ponte sobre ele, e os estabelecimentos eclesiásticos de beneficência, que o 
atenuavam. (…). A Revolução foi o triunfo do terceiro estado, isto é, da grande massa ativa da nação, a cujo 
cargo corriam a produção e o comércio, sobre os estados até então ociosos e privilegiados da sociedade: a 
nobreza e o clero”  (Engels, 1887/ sem data, p.982). 
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processo revolucionário . De outra forma, podemos colocar que a maior diferença residia 53

na concepção da classe trabalhadora, os utópicos não supunham nenhuma auto-

transformação do proletário que se formava como classe em época. Em outras palavras, 

eram tratados como uma massa sem consciência própria. O manifesto vem a quebrar 

com essa barreia, colocando o próprio proletariado, via uma autoconsciência de si e a 

partir se certas condições estruturais do sistema capitalista (aqui trata-se de uma 

aparente contradição que detalharemos, o que esta intimamente ligada a Social-

Democracia), deveriam, assim, tomar o poder. Realizando uma verdadeira revolução, aqui 

vale outra passagem do pesquisador Michel Löwy:  

A revolução burguesa é a realização imediata do ser social da 
burguesia; as barreiras a essa realização são puramente exteriores; ela 

não supõem nenhuma “autotransformação" da classe (…). A revolução 
proletária, ao contrário, deve ser a primeira transformação consciente 
da sociedade, o primeiro passo no “reino da liberdade” (…) implica em 

uma “superação de si” pela tomada de consciência e pela ação 
revolucionária.    54

 Engels se coloca neste mesmo eixo, e talvez seja até mais claro do que Lowy, 

como podemos observar:  

Foi-se o tempo dos ataques de supresa, das revoluções realizadas por 

pequenas minorias conscientes à testa de massa sem consciência. 
Quando se trata de uma remodelagem total da organização social, as 

próprias massas precisam estar presentes, precisam já ter 
compreendido o que está em jogo, pelo que devem empenhar corpo e 
vida.   55

 De qualquer maneira, Marx estava preocupado de como chegar à tal sociedade 

utópica e não tanto em ficar na elaboração desta, estava preocupado com real. Este 

posicionamento ficou claro no Manifesto Comunista. Logo, a contribuição de Marx e 

Engels foi trazer o socialismo que se caracteriza por um pensamento difuso do século 

  de acordo com Löwy: O doutrinário burguês aliena a “totalidade”em um indivíduo ou em uma instituição, 53

porque considera a sociedade civil essencialmente particularista; o conjurado vê em sua seita secreta o 
único portador da “totalidade”, porque a massa operária lhe parece condenada ao obscurantismo enquanto 
subsistir o regime capitalista; Marx considera seu papel e o dos comunistas um instrumento da auto-
libertação das massas, porque ele assiste ao nascimento de um movimento operário autônomo e acredita 
que ele é capaz de ascender à consciência de sua tarefa histórica (Löwy, 1970/2012, p. 52)

 Lowy, 2012, p. 49 - grifos meus54

 Engels, 1850/2012, p. 2655
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XVIII para uma teoria que almejasse uma possibilidade real, situando-o, de acordo com 

Engels, como uma ciência. Em outras palavras, seu objetivo era transformar o projeto 

político radical e ideal contaminado por um messianismo burguês dos utópicos, em um 

socialismo real e concreto. Seria, por conseguinte, a partir de uma análise crítica da 

realidade, constituir as forças necessárias para levar a cabo o projeto dos socialistas 

utópicos que só existia imaginariamente. Nesse sentido, nas palavras de David Harvey 

(2013):  

Em linhas gerais, podemos dizer que esse novo método científico se 
funda na interrogação da tradição britânica da economia política 
clássica, usa as ferramentas da tradição alemã da filosofia crítica e 

aplica tudo isso para iluminar o impulso utópico francês e responder as 
seguintes perguntas: o que é o comunismo e como os comunistas 
deveriam pensar? como podemos entender e criticar cientificamente o 

capitalismo, de modo a preparar de maneira mais efetiva o caminho 
para a revolução comunista?   56

  

 De outra forma, podemos defini-lo com as palavras de Engels: 

E o socialismo científico é a expressão teórica do movimento proletário, 
destina-se a pesquisar as condições históricas e, com isso, a natureza 

mesma deste ato, infundindo assim à classe chamada a fazer essa 
revolução, a classe hoje oprimida, a consciência das condições e da 
natureza da sua própria ação.   57

 Feito estes apontamentos, vimos que tais formulações ganharam corpo com a 

publicação do Manifesto Comunista em 1848, o que concretizou a reflexão filosófica e 

política de Marx sobre as condições reais da revolução. Nesta acepção, que este fato 

tencionou a corrente socialista à modo de deixar de ser  “o passado de uma ilusão” para 

tornar-se o futuro de uma esperança, o que, inevitavelmente, teve também um grande 

impacto na corrente radical (contra-hegemônica) em geral. Logo, em um só tempo 

potencializou-se uma e enfraqueceu-se outra. Contudo, é sabido que Marx não se 

preocupou, ou não conseguiu realizar em vida, reflexões e teorias sobre as práticas 

revolucionárias, o que vem marcar o caminho socialista, principalmente no que tange às 

 Harvey, 2013, p.1656

 Engels, 1887/ sem data, p. 33657
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formas que estes deveriam se guiar na busca de poder político e, ainda, como seria  a 

"sociedade socialista”, como detalharemos no próximo capítulo.  

 Aqui vale ressaltar, que muito daqueles que se tornaram marxistas ou socialistas 

chegaram ao ponto de justificar o fracasso da União Soviética por causa disto (da falta de 

Marx em não ter se debruçado sobre qual seria o caminho prático para se chegar ao 

socialismo), demostrando o tamanho que tomou Marx para a corrente, de forma que o 

pensamento quase chega a regredir ao “Cristo" dos utópicos — só que na figura de Marx. 

Como o economista e cientista político Joseph A. Schumpeter (1883-1950), em seu 

clássico “Capitalismo, Socialismo e Democracia” (1943), aponta ao analisar a figura de 

Marx, que ele chama de "Marx, o Profeta”, indicando para essa volta "religiosa" do 

socialismo marxista como indicamos, como podemos observar nesta passagem:     

Em um importante sentido o marxismo é uma religião. Para o crente, 
apresenta primeiramente um sistema de fins últimos que encerram o 
significado da vida e são padrões absolutos pelos quais julgar os fatos 

e as ações; e, em segundo lugar, um guia para esses fins que implica 
um plano de salvação e a indicação do mal do qual a humanidade, ou 
uma parcela escolhida da humanidade, há de se salvar. Podemos 

especificar ainda mais: o socialismo marxista pertence ao subgrupo 
que promete o paraíso no lado de cá do túmulo.   58

 Dessa forma,  continua Schumpeter: "(…), para milhões de corações humanos, a 

mensagem marxista do paraíso terrestre do socialismo representou um novo raio de luz e 

um novo sentido da vida" . Colocado deste modo e visto sua potência, como Schumpeter 59

sugere, iremos observar como é que o marxismo impactou o pensamento socialista, no 

que se refere à uma prática política-revolucionária; não tanto pela vertente teórica 

(mesmo que toquemos neste ponto), mas pela prática da ação socialista e dos 

entroncamentos que se dão a partir disto.  

 Posto isso, em seguida iremos analisar o resultado concreto a partir dos trejeitos 

que o pensamento socialista, guiado pelo marxismo, desenvolveu em sua história em  

meio ao desenvolvimento do sistema capitalista. Observaremos suas faltas e como elas 

se preencheram em sua respectiva evolução como ideologia, do mesmo modo que 

 Schumpeter, 1943/ 2017, p. 1958

 Id, ibid, p. 2059
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analisaremos as tensões que se reverberaram no interior desta e no pensamento contra-

hegemônico de forma geral. Para, assim, investigar de forma específica a trajetória 

socialista em sua formatação de maior respaldo na história do mundo ocidental, 

principalmente quando miramos para a Europa: a Social-Democracia. Veremos como esta 

vai, ao longo da sua história, perdendo seu "tonos crítico”, se distanciando do campo 

contra-hegemônico e, assim, indo gradativamente para as tensões do “campo 

hegemônico", isto é, como a Social-Democracia acaba entrando nas diversas tensões que 

colorem o mundo liberal, como desenvolveremos posteriormente. 

 1.1. Socialismo e Social-Democracia 

  Antes de tudo, devemos apontar algumas considerações que diz  respeito à esse 

capítulo. Como elucidado na introdução, para entendermos como o pensamento socialista 

em seu formato Social-Democrata é puxado para o interior dos debates do pensamento 

liberal, como veremos ao longo dessa dissertação, devemos evidenciar os trejeitos que 

este vai percorrendo em sua história a fim de demonstrar a gradativa perda de seu "tonos 

crítico”. Para isto, é necessário marcar certa tensão no pensamento socialista que deriva 

das ideias consolidadas no Manifesto Comunista (1848), no tocante ao conceito de 

Revolução. Este trajeto é de suma importância para melhor mapear a social-democracia 

dentro do pensamento socialista.   

 Com afirmado anteriormente, seja para o bem o para o mal, Marx invariavelmente 

impactou profundamente o pensamento socialista, como vimos com Schumpeter (1943/ 

2017), caracterizando-o este impacto como negativo. Porém, indo além de qualquer 

julgamento, é neste, digamos, "reboliço marxista”, que no interior do pensamento 

socialista emergem, basicamente, duas vias: a via radical revolucionária e a via reformista 

ou gradualista. Ambas amparadas pelas elaborações de Marx, contudo com 

interpretações diversas, e, mesmo que a linha reformista vá, de certa forma, reelaborar a 

ideia de revolução para o que seus adeptos chamam de "revolução social", guiando-se 

por um reformismo cumulativo, ambas estão presas à estes paradigmas tipicamente 

marxistas. A despeito de significativas diferenças como veremos nos próximos tópicos, 

uma e outra estão ancoradas na ideia revolucionária como um instrumento essencial para 

a conquista da liberdade, identificadas pelo manifesto com "o fim da exploração do 

homem pelo homem" e, nesse sentido,  vencer a pobreza e estabelecer a igualdade.  
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 A primeira, a via revolucionária, se agarra à principal tese do Manifesto Comunista, 

em que o sistema capitalista estaria condenado ao fracasso e, no momento da sua 

decadência, o proletariado teria que estar organizado junto aos seus dirigentes para fazer 

a revolução, se tornando a classe dominante e, como tal, suprimindo a “velha sociedade 

burguesa”, substituindo-a pelo socialismo. Isto é, o capitalismo, de acordo com o 

Manifesto Comunista (1848), tenderia a gerar uma classe cada vez maior e cada vez mais 

“pobre”, a qual passaria a aceitar qualquer tipo de trabalho e, não havendo o mínimo 

necessário que assegurasse alguma sobrevida para a classe operária, a sociedade se 

tornaria inviável. Com esse cenário, que os marxistas chamam de "condições objetivas”, 

somado às condições subjetivas, isto é, a organização da classe proletariado, a revolução 

seria inevitável. Em outras palavras, a acentuação da pauperização da classe 

trabalhadora levaria cedo ou tarde à revolução, desde que tais condições estivessem em 

em consonância (Marx; Engels, 1848/1998). 

 Trata-se de uma aparente contradição entre a inevitabilidade histórica da revolução 

e a necessidade das condições objetivas e subjetivas estarem maduras para levar a cabo 

a ação revolucionária. Resumidamente, se de um lado temos a necessidade 

organizacional da classe operária de modo que esta conceba a consciência de si, como 

força motriz da história, do outro temos o "momento ideal” para que o movimento 

revolucionário da classe proletariado se desenvolva, isto é, a acentuação das 

contradições do sistema capitalista entre as forças produtivas e as forças de produções. 

Esse visível descompasso na teoria marxista colocou em muitos momentos o pensamento 

socialista, no que se restringe à sua prática política, de "mãos atadas” e é neste hiato que 

veremos a Social-Democracia emergir. Trata-se de uma contradição que vai colorir a 

evolução do pensamento socialista, como detalharemos no próximo tópico. Essa 

passagem do cientista político Italiano Gianfranco Pasquino (1942) nos ajuda a clarear 

este ponto de inflexão no pensamento marxistas/socialista, ilustrando categoricamente 

esta problemática que será herdada pelo pensamento socialista-marxista. Nas palavras 

dele: 

Marx e Engels parecem sustentar amiúde que o rompimento 

revolucionário com o passado é coisa inevitável: com a organização 
feudal da sociedade seguiu a organização capitalista, assim em seu 
auge o capitalismo cederá o lugar ao socialismo. Na Crítica à economia 

política, Marx sustenta que as formações sociais não se extinguem, 
enquanto não se desenvolverem todas as forças produtivas que podem 
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pôr em movimento; novas e mais elevadas relações de produção 

jamais substituem outras, antes que tenham amadurecido, no seio da 
velha sociedade, as condições materiais da sua existência. A aparente 
contradição que existe no pensamento marxista entre a inevitabilidade 

histórica do processo revolucionário e a necessidade de que existam 
condições objetivas e subjetivas bem definidas para que ele se dê, tem 
uma solução no papel atribuído ao partido comunista, vanguarda 

organizada do movimento operário, de parteiro da história. As 
condições subjetivas, isto é, a preparação e determinação dos 
comunistas, desempenham, com a sua capacidade de escolha do 

momento "justo" para entrar em ação, um papel muito importante. Se, 
de fato, os comunistas agirem, quando as condições objetivas não 
forem ainda aptas, provocarão um dano que fará recuar, muitos passos 

atrás, o movimento operário; mas, se tomarem a iniciativa 
excessivamente tarde, perderão a oportunidade e adiarão assim a 
Revolução.  60

 Essa aparente contradição coloca alguns problemas com os quais a corrente 

socialista vai se deparar na sua evolução histórica, como apontamos. De qualquer forma, 

temos aqui uma ideia de revolução total da sociedade, como coloca Hannah Arendt (1906 

- 1975):  

só se pode falar de Revolução, quando a mudança se verifica com 
vistas a um novo início, quando se faz uso da violência para constituir 
uma forma de Governo absolutamente nova e para tornar real a 

formação de um novo ordenamento político, e quando a libertação da 
opressão visa pelo menos à instauração da liberdade.  61

 A via revolucionária vai se caracterizar por estas acepções, digamos, mais puras 

do pensamento marxista. Do outro lado desta "contradição", ou melhor, a outra via que vai 

emergir diante desta problemática, a via reformista ou gradualista, como veremos, não 

adere à ideia de uma revolução radical e violenta, mas sim à reformas gradativas 

cumulativas que guiassem, pelo o que seus adeptos chamam, de revolução social. Esta 

última se materializa em uma acepção "originária" da Social-Democracia, estabelecendo 

um programa reformista o qual utilizaria toda a estrutura desenvolvida pelo sistema 

capitalista, propugnando reformas que se acumulariam ao longo do tempo que 

direcionaria a vitória do socialismo.   

 Pasquino, 2016, p. 112560

 Arendt, 1963, p. 2861
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 Nestes eixos que a Social-Democracia, como uma via reformista do pensamento 

marxista-socialista, vai seguir sua história se deparando com diversas problemáticas que 

vão acabar lhe direcionando à outros caminhos na busca por uma governabilidade. Desta 

maneira, como analisaremos, esta acepção originária da social-democracia vai se 

perdendo ao passo que os trâmites da história vão se desenvolvendo, puxando esta via 

reformista do pensamento socialista-marxista para o interior dos debates liberais. Logo, 

por agora, vamos minuciar estes apontamentos aqui feitos.  

I - A social-democracia como uma vertente reformista do pensamento marxista 

 Devemos, então, mapear a social-democracia como um fenômeno histórico em 

relação ao pensamento socialista, o qual se consolida como o caminho favorito destes, 

principalmente pós-União Soviética. Para compreender as tensões que este fenômeno 

gerou na corrente de pensamento, iremos ao encontro do cientista social, marxista e 

polonês Adam Przeworski (1940) , em seu l ivro “Capitalismo e Social-62

Democracia” (1985), do qual utilizaremos de forma substancial suas pesquisas para 

darmos continuidade à narrativa proposta por esta dissertação. Dessa forma, vamos à 

esta passagem que inaugura o livro de Przeworski:  

Não repetir os erros do passado; o súbito ressurgimento de um 

interesse positivo pela social-democracia constitui uma resposta à 
necessidade urgente de aprender com a história do movimento 
socialista. Após várias décadas de análise dignas de um avestruz, 

alguns fatos elementares finalmente estão sendo reconhecidos. A 
social-democracia tem sido a forma predominante de organização dos 
trabalhadores sob o capitalismo democrático. Partidos reformistas têm 

recebido o apoio do operariado. Mais ainda: bem ou mal, a social-
democracia talvez seja a única força política de esquerda capaz de 
enumerar um elenco de reformas realizadas em favor dos 

trabalhadores.  63

 Assim posto, na narrativa que coloca Przeworski, a social-democracia como um 

fenômeno histórico, seja para o bem ou para o mal, se destacou como maior força política 

entre outras variantes do pensamento socialista. Nestes eixos que vamos detalhar como 

 atualmente (2018) vinculado ao Wolf Family Departamento of Politic da Universidade de Nova Iorque62

 Przeworski, 1985, p. 1363
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esse “fenômeno” se moveu em duas direções. De um lado a incontestável potência que 

teve em elencar diversas vitórias para a classe trabalhadora, sendo, portanto, o formato 

"socialista" de maior sucesso na história, principalmente pós União Soviética, como a 

citação coloca. Já, de outro lado, como detalharemos, ela também tensiona o que 

nomeamos de "pensamento contra-hegemônico” ou, podemos dizer, de um pensamento 

crítico ou até um pensamento de "esquerda" . Sendo estas características próprias da 64

corrente socialista, digamos, críticas, contra-hegemônicas, como elucidamos nos tópicos 

anteriores. Dessa forma, veremos como a social-democracia, por diversos motivos que 

detalharemos ao longo deste capitulo, se encaminhou para uma direção totalmente 

avessa às suas origens.  

 Por agora, podemos dizer, que se trata de um movimento congênere na acepção 

que tratamos a estruturação do socialismo pelo cientificismo de Marx e Engels (1848). No 

sentido que se de um lado lhe deu maior concretude e potência transformadora real, 

também enfraqueceu a mesma. Isto é, complicou ainda mais certa unidade, mesmo que 

esta sempre fosse precária, no interior do campo contra-hegemônico ou no campo do que 

se nomeia como esquerda. Distinguindo assim, de forma cada vez mais clara, as 

diferenças entre anarquistas e socialistas, principalmente no que se toca suas respectivas 

práticas políticas. Como, também, no interior do pensamento socialista, o marxismo, de 

certa forma, colocou em uma “eterna tensão" a via radical e a via reformista, polarização 

que emerge dos próprios descompassos da teoria marxista. Neste restrito significado, 

podemos dizer que o marxismo funcionou como um duplo circuito no interior do 

pensamento socialista, pois, se de um lado lhe deu maior potência transformadora, 

também lhe colocou diversas problemáticas que contorceram e contorcerão o 

pensamento socialista, muitas vezes de forma negativa. Disto queremos destacar o 

incontestável impacto que o marxismo reverberou na corrente, colocando outras 

 Utilizar o termo “esquerda" e “direita" sempre é complicado, aqui cabe uma rápida explicação dentro da 64

narrativa proposta. Em um raciocínio simplista, de ação e de reação, podemos colocar que só existe um 
campo "contra-hegemônico" porque existe um "campo hegemônico". Como visto no prólogo, as ideologias 
são, em certa medida, resultado de respostas e de contra-respostas, nesse sentido que se  existe uma 
esquerda é porque existe uma direita, e vice versa. Aqui não se trata de defini-los de forma pejorativa, 
elencando características de um e de outro, apenas de evidenciar que o liberalismo, apesar das várias 
tensões deste, como veremos nos próximos capítulos, a grande maioria, como vimos no prólogo, se 
encaminham para um “centro político” na busca de uma governabilidade do sistema capitalista e, já o 
socialismo, e todo o campo da esquerda, com evidenciamos, se coloca contrário à isto. Nesse sentido, 
temos uma direita  na qual encontramos o liberalismo, e diversas formas de liberalismo, como temos no 
campo da esquerda o pensamento socialista, assim como o anarquismo e suas ramificações. O cientista 
político Norberto Bobbio (1909 - 2004) pode vir à esclarecer esse ponto para nós em seu pequeno livro, 
mas eloquente; “Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política” (2011): “ Os dois termos 
de uma díade governam-se um ao outro: onde não há direita não há mais esquerda, e vice-versa. Dito de 
outro modo, existe uma direita na medida que existe uma esquerda, existe uma esquerda na medida que 
existe uma direita” (Bobbio, 2011, p. 61). 
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problemáticas para o pensamento socialista dos quais veremos emergir a social-

democracia. 

 Dessa forma, para melhor entendimento deste acontecimento, voltemos um pouco 

na história, antes da publicação do Manifesto Comunista, antes do próprio 

desenvolvimento do sistema capitalista e de suas instituições. Embora tenhamos 

detalhado este processo com as elucubrações dos utópicos e seus respectivos legados 

ao socialismo, agora estaremos às voltas de sua ação política. Como já citado, o 

movimento owenista na Inglaterra de 1840, talvez o mais famosos dos movimentos 

socialistas pré Marx, se caracteriza como uma das ações dos primeiros socialistas, os 

utópicos, que podemos caracterizar, de forma geral, nesta significação que Przeworski 

coloca: 

O projeto dos primeiros socialistas, adeptos do comunismo, era construir 
uma sociedade dentro da sociedade, uma comunidade de produtores 
imediatos associados em oficinas e fábricas, cooperando como 

consumidores e administrando suas portais atividades. A intenção era 
edificar essa sociedade de produtores associados em completa 
independência com relação ao mundo burguês; ela deveria 

simplesmente desviar-se da emergente ordem capitalista e, em grande 
medida, industrial.  65

 Essa narrativa prática que coloca Przeworski nos é interessante para conflagrar 

certo pragmatismo da social-democracia dentro do pensamento socialista. Logo, a ação 

política dos primeiros socialistas consistia na formação de uma outra sociedade dentro da 

própria sociedade capitalista. O que, por óbvio, com o desenvolvimento da sociedade 

capitalista e o estabelecimento da democracia liberal nos inícios do século XIX, tal  intento 

se mostrou limitado e o distanciamento requerido na fomentação desta outra sociedade, 

em paralelo à sociedade liberal que se estruturava, se mostrava comprometida. Por 

conseguinte, edificar uma outra sociedade dentro da sociedade capitalista não se 

mostrava como um caminho possível para os socialistas, ainda mais pós-Marx. O que 

reverteu dentro da corrente como uma escolha de sua prática política, como sugere  

Przeworski:  

(…) as novas instituições políticas, uma vez estabelecidas, tinham de 
ser tratadas ou como um inimigo ou como um instrumento em 

 Przeworski, 1985, p. 1965
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potencial. A escolha passou a ser entre a ação “direita” e ação 

“política”: um confronto direito entre o mundo dos trabalhadores e o 
mundo do capital ou uma luta via instituições políticas. Construir uma 
sociedade dentro da sociedade não bastava; fazia-se necessário a 

conquista de poder político.  66

 Principalmente pós Manifesto e todas as reverberações de Karl Marx que tal 

“dúvida” ficou mais latente.  De qualquer forma, de acordo com a citação, era necessário 

conquistar poder político em disputa com as outras forças liberais/capitalistas, contudo as 

formas de como se guiar para a conquista do poder se mostravam em uma dubiedade 

para os socialistas. Como colocado, Marx nunca foi muito, digamos, sintético neste ponto. 

Logo o pensamento se divide entre diferentes “assimetrias” sobre os meios os quais 

deveriam ser utilizados para realizar tal  objetivo.  É neste espaço de certo “vazio” quanto 

à prática política que se abrem dois caminhos no interior do pensamento socialista. Esta 

cisão do pensamento é muito bem ilustrada por Przeworski, colocando toda a perturbação 

que esta dubiedade reverberou na corrente do pensamento: 

A questão perturbadora, porém, era se esse partido deveria ou não fazer 
uso das instituições já existentes em sua busca de poder político. A 
democracia política, especificamente o voto, era uma arma já pronta, à 

disposição da classe trabalhadora. Tal arma deveria ser rejeitada ou 
empunhada na trajetória da “emancipação política para emancipação 
social”?  67

  

 É desta perturbação, como já colocado, embora sobre outro eixo, que a social-

democracia emerge em certo pragmatismo. Se estruturando em um reformismo nos 

moldes tradicionais, isto é, reformas cumulativas que, utilizando toda a estrutura 

desenvolvida pelo capitalismo, propugnaria direitos ainda não conquistados pela classe 

trabalhadora, direcionando a sociedade para a vitória do socialismo. De acordo com 

Przeworski, tal estratégia, digamos, pragmática, fez a social-democracia ganhar grande 

respaldo entre os trabalhadores e também entre os socialistas, se concretizando, entre os 

anos de 1884 e 1892, em um aumento gradual de partidos sociais-democratas em toda a 

Europa .  68

 Id, ibid, p. 2066

 Idem67

  entres esses anos muitos dos partidos socialistas sociais-democratas são fundados nesta acepção. Ver: 68

Przeworski, 1985, p. 13 - 23
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 Assim, os socialistas, em sua maioria, cravam sua área de atuação dentro das 

instituições capitalistas e do jogo democrático, sendo, portanto, sua principal ação política 

em direção ao socialismo. Nesta significação que se entende o formato e a prática dos 

socialistas que se guiaram dentro da social-democracia. No entanto, esta acepção da 

social-democracia tensionou a corrente socialista, como o próprio pensamento contra-

hegemônico em geral, como assinalado. Podemos observar este “descompasso" na 

resposta anarquista à este processo, com os dizeres de Jacques Droz  (1909 - 1998) no 

Congresso Anarquista em Chaux de Fonds em 1870: 

toda participação dos trabalhadores na política governamental 
burguesa só poderá produzir resultados no sentido de consolidar o 
atual estado de coisas, paralisando, assim, a ação socialista 

revolucionária do proletariado.  69

 Neste mesmo raciocínio, Errico Malatesta se posicionava da seguinte forma:  

os anarquistas sempre se mantiveram puros, continuando a ser o 

partido revolucionário por excelência, o partido do futuro, pois fomos 
capazes de resistir ao canto de sereia das eleições.   70

 Da mesma forma se posicionaram os socialistas que divergiam desta “estratégia" 

reformista (a via revolucionária). Podemos citar esta passagem de Przeworski para 

elucidar como o fenômeno da social-democracia tensionou a corrente socialista e a 

própria ideia de revolução na acepção marxista que vimos. Nesta passagem, o autor 

Polonês, nos traz uma gama de respostas de alguns dos pensadores socialistas/

marxistas mais conceituados pela história, como Leon Trotski (1879 - 1940), Georg 

Lukács (1885 - 1971) e Max Horkheimer (1895 - 1973) ,  a este processo e todas as suas 71

problemáticas que rodeiam a ideia de revolução: 

Os críticos da social-democracia com freqüência adotaram uma 

postura voluntarista. Para eles, o modelo determinista da história foi 
destruído pela Revolução soviética. Tendo ocorrido uma revolução 

 Droz, 1966, p.3369

 Guerin, 1970, p. 1870

 As citações referidas por Przeworski em relação à esses autores se encontram na seguintes obras, em 71

sequencia: Claudin, Fernando. The Cmmunist Movement from Comintern to Cominform. Part One. New 
York, Monthly Press Review, 1975, p. 79 / Lukács, Georg. Lenin: A Study of the Unity of his Thought. 
Cambridge, Mass., MIT Press, 1970, p. 11-12/  Horkheimer, Max. The Authoritarian State. Melos 15: 3-24, 
1973, p. 11. Ver em: Przeworski, 1985, p. 291
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onde as condições econômicas não estavam “maduras”, subitamente a 

revolução se tornava possível sob todas as circunstancias. Daí a 
afirmação de Lukács, em 1924: “A teoria do materialismo histórico, 
portanto, pressupõem a realidade universal da revolução do 

proletariado”. Trotski, para quem as condições objetivas “não só 
‘amadureceram’, mas começaram a apodrecer”, asseverou em 1938 
que “tudo agora depende do proletariado, vale dizer, essencialmente 

de sua vanguarda revolucionaria. A crise história da humanidade é 
reduzida à crise de lideranças revolucionarias”. Horkheimer, 
desalentadamente, declarou em 1940 que "a presente tendência a falar 

em condições inadequadas é um pretexto para a tolerância da 
opressão. Para os revolucionários, as condições sempre estiveram 
maduras”.  72

 É nesta acepção da "revolução sempre possível”, como colocam os socialistas/

marxistas citados por Przeworski, que se abre um vazio na prática revolucionária. Como 

refletido anteriormente, podemos dizer que se a revolução ocorreria na consequência 

"inevitável" da degradação da classe operária à partir do desenvolvimento capitalista, isto 

é, a maturação das tais condições "subjetivas" e “objetivas”, como vimos, não haveria, por 

pressuposto um meio termo. A ação política deveria ser radical em direção a substituição 

do sistema vigente pelo socialismo. Isto é, o insuportável do sistema capitalista deveria 

acontecer para dar as condições necessárias para a revolução. Não haveria, por 

conseguinte, um meio termo que amenizasse tal condição, não haveria espaço para uma 

“social-democracia”, pois funcionaria como um meio contra a própria revolução. 

Justamente por seu eixo prático, em que se objetivava reformas cumulativas dentro do 

sistema capitalista, se humanizaria o sistema e, dessa forma, de acordo com a corrente 

mais radical socialista e com os anarquistas, se movendo contra a "revolução proletária”. 

 Dessa forma, que a chamada da Terceira Internacional por Vladmir Lênin (1870 - 

1924) em 1919, vem ilustrar categoricamente esta tensão. Como é sabido, a Terceira 

Internacional almejava a união dos trabalhadores, estabelecendo o poder socialista a 

partir de um governo provisório revolucionário que se orientasse para a "revolução 

democrática", como coloca Lênin (1905/1977). Em uma tentativa de unificar os socialistas 

em torno desta “prática política”, o que demarcou uma clara divisória no pensamento 

socialista e no campo contra-hegemônico de forma geral. Marcando uma tensão entre 

aqueles que estavam "aptos a governar" e aqueles que não, ou seja, entre os 

 Id, Ibid, p.1472
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revolucionários e os reformistas, entre os anarquistas e os socialistas. Entre aqueles 

"aptos a governar" em busca da revolução e aqueles que consideravam qualquer tentativa 

de governo, mesmo que este buscasse a revolução, funcionaria como uma força contrária 

à ela. Isto é, como vimos na teoria de Marx, a revolução só poderia acontecer com o 

desenvolvimento das próprias contradições do sistema capitalista, sendo assim, por 

pressuposto, um "governo provisório” só poderia vir à atrapalhar o amadurecimento de 

tais condições "subjetivas" e "objetivas" necessárias para uma verdadeira revolução. Já a 

posição anarquista, como colocamos, se recusaria a qualquer tipo e forma de poder, 

principalmente se este for centralizado.  

 De qualquer maneira, é nesse sentido que esse momento se justifica como um 

exemplo, em certa medida simbólico, desta ruptura no interior do pensamento socialista e 

no pensamento contra-hegemônico em geral. Logo, podemos observar esta “tensão" nos 

escritos de Vladimir Lênin; “Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução 

Democrática”, redigido alguns anos antes da Terceira Internacional, em Junho de 1905,  

que condensa os trabalhos realizados no III Congresso do POSDR (Partido Operário 

Social-democrata Russo), os quais deram as diretrizes para a Terceira Internacional.  Nas 

palavras de Lênin (1905/1977): 

Mas todos nós estamos persuadidos de que a emancipação dos 
operários só pode ser obra dos próprios operários; sem a consciência e 
a organização das massas, sem a sua preparação e a sua educação 

por meio da luta de classe aberta contra toda a burguesia, não se pode 
sequer falar de revolução socialista. E, como resposta às objeções 
anarquistas de que adiamos a revolução socialista, diremos: não a 

adiamos, antes damos o primeiro passo na sua direcção pelo único 
método possível, pelo único caminho certo, isto é, pelo caminho da 
república democrática. Quem quiser chegar ao socialismo por outro 

caminho que não seja o da democracia política, chegará 
inevitavelmente a conclusões absurdas e reaccionárias, tanto no 
sentido económico como no político.  73

 Aqui temos categoricamente como se dá esta tensão no pensamento socialista e 

no campo contra-hegemônico, a citação é clara, principalmente no que toca os 

anarquistas, tanto em sua diferenciação e até em certo rancor por parte de Lênin com os 

mesmos. Coloca a governabilidade, a partir de um governo provisório, como um dos 

 Lênin, V. I, 1905/1977, sem página73
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caminhos para a Revolução e, de acordo com a citação, o único caminho a se trilhar para 

a revolução é o da "república democrática". Contrariando, em certa medida, as 

colocações do Manifesto Comunista de 1848. É neste eixo que devemos entender a cisão 

que se deu entre os revolucionários e os reformistas,  abrindo dois caminhos no interior 

do pensamento socialista. Esta rachadura se dá pela contradição, digamos, teórica que as 

elucubrações de Marx prescrevem que refletem em certo vazio, no que toca uma prática 

política que trilhasse a vitória do socialismo. 

 Dessa forma, nessa específica acepção da ideia de revolução e nesse estrito 

espaço da falta de uma prática revolucionária mais clara, a social-democracia emerge e 

vai se consolidando como “alternativa" ao pensamento socialista. Portanto, é nesse 

sentido de revolução no moldes reformistas que a social-democracia se estrutura, fazendo 

um grande reboliço no pensamento contra-hegemônico e levando os sociais-democratas, 

como veremos a seguir, a uma tendência a burocratização.  Dito isso, podemos justificar o 

que já colocamos sobre a social-democracia: como um dos fenômenos, junto a outros 

vistos aqui, que ramificou o pensamento revolucionário ou contra-hegemônico, 

enfraquecendo os pensamentos diversos que compunham toda esta heterogeneidade, 

digamos, socialista. Veremos por agora, o caminho e as limitações da social-democracia 

no interior das instituições capitalistas no jogo democrático. 

  

II - Social-democracia e suas limitações na democracia representativa 

 Nesse sentido, devemos entender quais eram as práticas sociais-democratas e 

suas limitações. Dessa forma, é importante frisar que a social-democracia, saída de 

certas contradições que prescrevem a teoria de Marx, como, também, por questões 

pragmáticas de cunho político, como visto, se pautava em uma doutrina política segundo 

a qual a transformação da sociedade poderia efetuar-se no quadro das instituições 

existentes, por meio de reformas gradativas, sem necessidade de métodos 

revolucionários radicais, avistando, de todo modo, uma "revolução social" como colocam 

os próprios sociais-democratas, em certa contraposição as ideias originárias de Marx, 

como vimos. Isto é, ao contrário do que pregava a linha revolucionária, a social-

democracia enxergava uma possibilidade real de se chegar à sociedade socialista sem 

um abrupto rompimento com esta. Orientava-se por reformas cumulativas no interior das 

instituições democráticas que trilhassem à vitória do socialismo, estruturando-se nos 

moldes de um reformismo clássico. Assim, iremos analisar como o projeto social-
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democrata vai se perdendo mediante ao jogo político no interior das instituições 

democráticas.  

 Dessa forma, visto as elucubrações feitas até aqui, podemos dizer que o mesmo 

vazio de uma prática revolucionária no pensamento socialista, seja em suas contradições 

teóricas ou na prática real do jogo político, em que localizamos a emersão da social-

democracia, como uma linha reformista do pensamento socialista-marxista, abatem-se 

também no projeto social-democrata. Onde encontrava-se deveras limitado na disputa de 

forças no interior dos quadros institucionais erguidos pela democracia liberal, abatia-se 

sobre  ele certo vazio de ordem prática na disputa o jogo democrático.  

 A nacionalização dos meios de produção perdurou em grande medida como único 

projeto social-democrata a propugnar pelo socialismo, considerado por seus adeptos 

como o único meio para chegar a revolução social, prescrevendo  diversas limitações, 

como apontamos. Se em outrora a crítica à propriedade privada unia certas tendências 

contra-hegemônicas no plano das ideias, no plano concreto e prático, tornava-se um 

problema, principalmente quando esta se curvava à disputa democrática. Contudo, vamos 

à esse consenso filosófico-político no interior do pensamento social-democrata: 

A “revolução social” antevista pelos sociais-democratas fazia-se 
necessária porque o capitalismo era irracional e injusto. E a causa 
fundamental dessa ineficiência residia na propriedade privada dos 

meios de produção. Embora ocasionalmente a propriedade privada 
fosse considerada a fonte dos mais diversos males — desde a 
prostituição até o alcoolismo e as guerras — ela era sempre tida como 

diretamente responsável pela irracionalidade do sistema capitalista e 
pela injustiça e miséria que o mesmo gerava.    74

 A comunhão filosófica-política se dava, como assinalado pela citação, na revolução 

social como uma necessidade histórica, em um sentido marxista, pressupondo às 

contradições do sistema capitalista na distribuição equitativa das mercadorias e das 

riquezas. Dessa forma, como vimos, tal descompasse capitalista se dava pelo 

ordenamento social advindo da propriedade privada, principalmente quando se fala dos 

meios de produção. Nestas balizas que tal consenso no plano das ideias tornava-se, na 

práxis política, o projeto de nacionalização como único meio possível de uma ação 

 Przeworski, 1985, p. 4774
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afirmativa sobre a sociedade, para que esta trilhasse, portanto, o caminho à revolução 

social. Przeworski elucida esse ponto citando as observações do cientista politico Herbert 

Tingsten (1896-1973):   

A socialização ou a nacionalização dos meios de produção tornava-se 
o principal método para a consecução dos objetivos sociais, 
consistindo, portanto, na primeira tarefa a ser levada a cabo pelos 

social democratas após a conquista do poder. Tingsten observou: “a 
revolução social sempre foi entendida como uma socialização 
sistemática e deliberada sob a liderança do operariado social-

democrata”. Socialização ou nacionalização — uma ambiguidade 
terminologia significativa —  era a maneira pela qual se realizaria a 
revolução socialista.  75

 Dessa forma que se guiaram os primeiros sociais-democratas, sendo a 

nacionalização o único meio possível de se chegar aos seus objetivos. Acarretando em 

uma limitação de se pensar qualquer outra teoria econômica que não fosse esta, como 

podemos observar na citação à baixo: 

O fato é que, até a década de 1930, os social-democratas não 

possuíram nenhum tipo de política econômica própria. A teoria 
econômica da Esquerda era aquela que criticava o capitalismo, 
afirmava a superioridade do socialismo e conduzia a um programa de 

nacionalização dos meios de produção. Uma vez suspenso esse 
programa (…) não restou nenhuma política econômica.  76

  

 Esta falta de alternativa em relação à uma teoria econômica por parte dos sociais-

democratas, minou o poder de barganha política dentro do jogo democrático. Tendo em 

vista o estabelecimento e o desenvolvimento das instituições capitalistas, a foça social-

democrata em promover a “revolução social” via a nacionalização se mostrou limitada 

dentro do rito democrático. A ação política social-democrata no interior de uma rede já 

estabelecida pelo capitalismo e pela democracia representativa não apresentava força o 

suficiente para promover os “primeiros passos” para a revolução social. A social-

democracia sofria muitas limitações na disputa eleitoral, a barganha de poder político para 

realizar seus intentos era irrisória, a nacionalização como projeto político não tinha força o 

suficiente para ser levada à cabo dentro de uma democracia representativa: 

 Id, ibid, p. 4875

 Id, ibid, p. 5276
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As regras do jogo democrático, conquanto universais e às vezes justas, 
são implacáveis. Se um partido pretende governar sozinho, livre da 

influência moderadora de alianças e das dívidas provenientes de 
compromissos, deve obter uma determinada proporção de votos, não 

muito diferente de 50%. As instituições eleitorais precedem o 
surgimento de partidos que buscam usá-la como veículo para o 
socialismo, e tais instituições encerram a regra fundamental que 

impossibilita a vitória de uma maioria isolada. Um partido representante 
de uma classe que possui menos membros que outras classes 
associadas não pode vencer batalhas eleitorais.  77

 Se outrora a instituição do voto apresentava-se como uma possibilidade de se 

chegar ao poder, mesmo que esta fosse uma “questão perturbadora” para o pensamento 

socialista, como vimos , agora tratava-se de uma limitação sintomática no pensamento 78

socialista. Isto é, conquistar o poder politico, via a instituição do voto, se mostrava como 

uma tarefa mais árdua do que se apresentava. Como a citação sugere, a maior parcela 

eleitoreira que a social-democracia poderia angariar vinha da classe operaria, não 

totalizando a sociedade por inteira, ou maior parte dela, não bastava o apoio da classe 

operária, era preciso lutar pelo êxito eleitoral em outras camadas sociais. Dessa forma: 

Assim, dada as condições de minoria dos operários dentro da estrutura 
de classes da sociedade capitalista, a decisão de participar em 
eleições altera a própria lógica do problema da transformação 

revolucionária. o sistema democrático pregou uma peça uma peça 
perversa às intenções socialistas: a emancipação da classe operaria 
não poderia ser tarefa dos próprios operários se tivesse de ser 

alcançados por intermédios das eleições. Restou somente a questão 
de ser ou não ser possível recrutar uma maioria favorável ao 
socialismo procurando apoio eleitoral fora do operariado.   79

 Em outras palavras, os sociais-democratas não barganhava voto o suficiente em 

uma disputa eleitoral para efetivar seus métodos políticos. Por esta razão, a estratégia 

 Id, ibid, p. 3877

 Relembrando esta passagem de Przeworski: "A questão perturbadora, porém, era se esse partido deveria 78

ou não fazer uso das instituições já existentes em sua busca de poder político. A democracia política, 
especificamente o voto, era uma arma já pronta, à disposição da classe trabalhadora. Tal arma deveria ser 
rejeitada ou empunhada na trajetória da “emancipação política para emancipação social” (Id, ibid, p. 20)
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dos socialistas deveria ser outra, muito bem captada pelo sociólogo alemão Robert 

Michels (1876-1936) em 1915: 

Por motivos predominantemente eleitorais, o partido dos operários 
busca apoio de elementos pequeno-burgueses da sociedade, e isso 
acarreta reações mais ou menos abrangentes sobre o próprio partido. 

Seus apelos não mais se dirigem aos operaria, mas a "todos os 
produtores”, a “toda a população que trabalha”, sendo esses termos 
aplicados a todas as classes e camadas da sociedade, exceto aos 

ociosos que vivem da renda de investimentos.   80

 Visto a dificuldade que os socialistas se deparavam nesse interim, na busca de 

maior poder politico via o voto, que as tentativas até lá realizadas de nacionalização não 

conseguiram prosperar. Przeworski no elucida este ponto, dando-nos alguns exemplos de  

tais "tentativas fracassadas" por parte dos sociais-democratas: 

A questão da socialização entrou imediatamente na pauta dos partidos 
social-democratas na Áustria, Finlândia, Alemanha, Grã-Bretanha, 

Holanda, Itália e Suécia e na da CGT na França. Em diversos países, 
especialmente Alemanha, Grã-Bretanha e Suécia, 'comitês de 
socialização' foram estabelecidos pelos respectivos parlamentos, 

enquanto na França de Léon Blum apresentou à câmera um projeto de 
lei para nacionalizar a indústria ferroviária. Os comitês de socialização 
deveriam preparar detalhados programas de socialização - em alguns 

casos, para todas as industrias básicas em outros, para industrias 
específicas, especialmente a carbonífera. A carreira dos comitês 
britânicos foi breve, pois Lloyd George simplesmente ignorou suas 

recomendações; na Alemanha, a questão da nacionalização do carvão 
permaneceu após o primeiro comitê haver renunciado, e, na Suécia, o 
comitê de socialização trabalhou por dezesseis anos, passando a 

maior parte do tempo a estudar esforços semelhantes realizados em 
outros lugares e extinguindo-se sem ter feito nenhuma recomendação. 
Embora os social-democratas formassem governos ou deles 

participassem em vários países, o resultado global dessas primeiras 
tentativas de socialização foi nulo.   81

 De outra forma, podemos colocar que tais projetos políticos demandavam um 

enorme consenso por parte da sociedade e dos políticos e se mostrava intangível pela 

 Michels, 1962, p. 25480
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pouca adesão social, política e econômica que tais projetos reverberavam. Assim, 

resultou-se em um fracasso na conquista de poder político dentro de uma democracia 

representativa. Somado à esse fracasso, os socialistas, quando formavam minoria em 

governos, não sabiam muito bem como proceder, como a citação a baixo sugere, o que, 

inevitavelmente, levou “o projeto da social-democracia” à uma gradual debilidade: 

A causa da inércia dos social-democratas, contudo, era muito mais 

profunda que a ambiguidade de seus planos. Em nenhum lugar os 
socialistas obtiveram um número suficiente de votos para conseguir a 
maioria parlamentar e, com isso, a capacidade de criar leis sobre 

qualquer assunto sem apoio ou, pelo menos, a anuência de outros 
partidos. Notavelmente, e para sua grande surpresa, os partidos 
socialistas em vários países foram convidados a tomar posse como 

governos de minoria ou a participar do governo como membros de 
coalizões multipartidários. E a questão de o que fazer como governo de 
minoria apresentou-se em termos da seguinte escolha: ou o partido 

procuraria realizar seus objetivos socialistas, sendo imediatamente 
derrotado, ou se comportaria como qualquer outro partido, administrando 
o sistema e introduzindo apenas algumas reformas para as quais 

conseguiria obter uma maioria parlamentar.  82

 Apesar desta limitação como se colocou, havia na ala socialista, nomeada pelo 

pesquisador norte-americano Richard W. Lyman (1923 - 2012)  como os “gradualistas", 83

como aqueles que acreditavam que as reformas, mesmo sendo sensíveis, seriam 

irreversíveis e cumulativas (Lyman, 1965). Isto é, acreditavam que mesmo se submetendo 

à uma "lógica parlamentar” inerente ao jogo democrático, poderia se chegar à sociedade 

socialista,  como explica Layman: 

Os gradualistas imaginavam que o socialismo poderia ser adquirido em 

prestação, sendo cada prestação aceita sem graves obstruções por 
parte dos conservadores, não maiores que as que a posição trabalhista 
impunha ao Tories (Partido Conservador inglês, “Tory Party”) quando 

estes estavam no governo. Cada prestação, a seguir, permaneceria 
intocada pelos intervalos em que o governos seria dos Tories, e pronta 
a servir de alicerces a partir do qual o próximo governo trabalhista 

retomaria a construção da comunidade socialista.    84

 Id, ibid, p. 50-5182

 pesquisador da Stanford University , sendo seu reitor entre 1967 e 1970   83
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 Isso se mostra nas posições de James Rasmay MacDonald (1866 - 1937), um dos 

fundadores e dirigentes do Partido Trabalhista Britânico , em 1924, no ano da sua posse 85

como primeiro ministro, quando declara que o partido iria governar mesmo não sendo 

maioria: “Não tomaremos posse para nos preparar para uma eleição geral, tomaremos 

posse para trabalhar” . Era necessário estar apto a governar, mesmo com as dificuldades 86

que a burocracia do Estado trazia para os socialistas. Em outras palavras, para os 

gradualistas, a tarefa mais importante para o partido era mostrar que estava “apto a 

governar” para que, de forma gradual, fosse estabelecida a sociedade socialista. Este foi 

o caminho que a maioria dos partidos socialista tomou, nesse sentido: 

o partido tomaria posse, introduziria unicamente as reformas para as 

quais conseguisse reunir o apoio de uma maioria parlamentar, e então 
retirar-se-ia, voltando quando o eleitorado lhe conferisse um novo 
mandato.    87

 Fazendo dos partidos sociais-democratas como qualquer outro partido, como 

continua Przeworski:  

Os socialistas comportaram-se como todos os demais partidos: com 

alguma parcialidade distributiva em direção a seus eleitores, mas com 
todo o respeito pelos consagrados princípios do orçamento equilibrado, 
das políticas deflacionárias anticrise, do padrão-ouro e etc.  88

 Com este encaminhamento, as ferramentas sociais-democratas para alcançar a 

“revolução social”, isto é, a nacionalização, se tornaram antiquadas e ultrapassadas, 

como a própria “revolução social” fora aos poucos abandonada. Assim, os partidos 

socialistas se tornaram um partido comum. É a instauração do que podemos chamar de 

uma lógica parlamentar, de uma razão burocrata nos partidos sociais-democratas. Na 

acepção que coloca Max Weber, em sua conferência proferida para estudantes da 

Universidade de Munique, em 1919, intitulada “A Política como Vocação”. Ao tratar de 

questões relativas ao Estado e dos partidos políticos inseridos no jogo da democracia 

 sendo o primeiro trabalhista a se tornar primeiro-ministro do Reino Unido com o apoio do Partido 85

Conservador inglês, o "Tory Party”, no reinado de Jorge V  (1910 - 1936)

 Citado pelo sociólogo britânico Ralph Miliband (1924 - 1994), ver: Miliband, 1970, p. 10186
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representativa, Weber destaca que  o Estado Moderno foi acompanhado pelo surgimento 

do “político profissional”. Isto seria, de acordo como o autor:    

(…) um numero relativamente restrito de homens interessados pela 
vida política e desejosos de participar do poder aliciam seguidores, 
apresentam-se como candidato ou apresentam a candidatura de 

protegidos seus, reúnem os meio financeiros necessários e se põem  à 
caça de sufrágios.  89

 Assim, é nesta definição, que podemos entender o caminho pelo qual a social-

democracia se guiou, como assimila Przeworski nas citações anteriores, isto é, como 

qualquer outra organização que procura o sufrágio para se manter no poder.  Isso 

contribui com o alerta que Weber nos dá sobre a "decadência dos homens de prol” em 

substituição por uma "política dirigida apenas em termos parlamentares" . A social-90

democracia, neste interim, parecia trilhar o mesmo caminho. 

III - Burocratização da social-democracia 

  Como visto no tópico anterior, podemos entender certa burocratização da social-

democracia. Pois, ao estarem "aptos a governar", justificando sua burocratização pelo 

gradualismo, como vimos, justificando os meios pelos fins, mesmo que estes “fins" não 

estejam tão mais claros, que os sociais-democratas parecem ter perdido o seu brio. Se 

tomemos a "ética da convicção" de Weber, teoria política estipulada nesta mesma 

conferência citada anteriormente, como ações pautadas pela crença e pela ideologia, 

podemos observar que esta, na social-democracia, é substituída pela lógica parlamentar, 

pois: “Parece, portanto, que o problema da justificação dos meios pelos fins que, em 

geral, coloca em cheque a ética da convicção” . Ou seja, se a ação política social-91

democrata em outrora era tomada por “convicções políticas”, agora era tomada por ações 

inseridas em uma lógica parlamentarista.  

 Em passos de finalização de todo este movimento que vimos do pensamento 

socialista, isto é: de sua cisão entre “revolucionários” e “reformistas”, como dos trejeitos 

 Weber, 1919/2011, p. 10389
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que a social-democracia se encaminhou, podemos utilizar Weber em outra conferência 

realizada agora para militares austríacos em 1918 , um ano antes da sua famosa 92

conferência aqui citada. Ele colocava a seguinte perspectiva que podemos usar para 

ilustrar este processo que analisamos: 

As tão grandiosas esperanças que o Manifesto Comunista 

depositara em uma derrubada da sociedade burguesa foram 
substituídas por expectativas muito mais modestas. Entre elas 
inclui-se a teoria de que o social ismo amadurece 

automaticamente no caminho da evolução, posto que a 
produção econômica “se socializa” de maneira crescente. Isso 
quer dizer que a pessoa do empresário individual será 

substituída pela sociedade anônima, como seus altos 
dirigentes; serão criadas empresas estatais, municipais e 
associações do tipo dos consócios que não estarão mais 

baseadas no risco e no lucro (…).   93

 Logo, como vimos até agora, este socialismo que tratamos aqui com os reformistas 

que estruturaram a social-democracia, teve sua principal ação política, a nacionalização, 

condenada ao fracasso. Sendo assim, Weber sintetiza com a seguinte questão: 

Até que ponto a social-democracia como partido deve promover 
uma “política pragmática”, fazendo coalizões com partidos 

burgueses, e se responsabilizar pela gestão política aceitando 
cargos em ministérios, com o propósito de melhorar as atuais 
condições de vida dos trabalhadores; ou, ao contrário, até que 

ponto isso não representaria uma “traição de classe” e uma 
heresia política, como deve julgar qualquer político defensor da 
teoria da catástrofe.    94

 Respondendo a Weber, podemos dizer que o pragmatismo social-democrata 

passou do ponto. No sentido em que, ao se burocratizar no jogo democrático, em um 

aparente engano em busca de seus objetivos , acabou por se esgotar. Abandona seus 95

 Em 1918, Max Weber discorreu sobre o socialismo em uma palestra para trezentos superiores a convite 92

do estado-maior do exército austríaco. Publicado no México em 1982, intitulado “Escritos Políticos I”. In: 
Socialismo/Émile Durkheim, Max Weber, 2016

 Weber, 1982/2016, p. 12393

 Id, ibid, p. 12894

 como a nacionalização/socialização e de melhorias à classe trabalhadora, como a própria “ Revolução 95
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próprios “fins socialistas” no florescer do Estado Moderno, constituído pela democracia 

representativa. Logo, permitimos dizer que a social-democracia seguiu o caminho dos 

demais partidos fundados a fim de procurar a governamentalidade, se tornando esvaziada 

de suas origens revolucionárias. Traduzindo para a acepção weberiana, põe em cheque 

sua própria ética da convicção, como assimilamos na conferência proferida por ele. É 

neste hiato que a social-democracia e a própria corrente socialista, em sua grande 

maioria, se vê esvaziada pelas “regras do jogo”, perdendo sua potência crítica à ordem 

vigente. 

 Mesmo que “esvaziada de suas origens” é necessário pontuar que a social-

democracia, apesar de todas suas limitações de empreender um programa de 

nacionalização, como vimos, realizou diversas reformas em prol dos trabalhadores.  

Alguns exemplos disso são: o desenvolvimento de programas habitacionais; a introdução 

de legislação sobre o salário mínimo; as instituições de proteção contra o desemprego; a 

distribuição de renda e tributações sob heranças em muitos países no continente europeu 

(Przeworski, 1985).  

 Também, é preciso pontuar, que havia uma outra ponta social-democrata que não 

tivemos tempo para a analisar, que eram aqueles que, mesmo aceitando o jogo da 

democracia parlamentar, não admitiam a possibilidade de um plano econômico de 

transição ao socialismo. Temos o exemplo de Léon Blum (1872-1950), um importante líder 

político e dirigente da secção Francesa da Internacional Operária  que ocupou o cargo 96

de primeiro-ministro francês em 1936, que se colocava radicalmente contra a 

possibilidade de conceber um estágio intermediário entre o socialismo e a livre interação 

das forças capitalistas ,  sendo a única opção de transição a da nacionalização — a qual, 97

como vimos, tinha claras limitações no jogo democrático/capitalista. 

  Foram destas claras limitações dentro da competitvidade eleitoral que os 

socialistas se deparam com certo vazio estratégico, no sentido de não se ter outro plano 

econômico que seria efetivo às suas finalidades. Deste modo, colocamos que a social-

democracia vê seu caminho minado pela própria forma que se dá a democracia 

representativa, abrindo espaço para o seu encontro bem sucedido com as ideias dos 

 (SFIO) Partido Socialista Francês 96

 De acordo com Przeworski, Léon Blum colocava que não “podia conceber um estagio intermediaria entre 97

o socialismo doutrinário puro e a livre interação de forças do capitalismo (…)” (Przeworski, 1985, p. 53)
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novos liberais. Isto é, se conecta a uma das várias vértices que resguarda o mundo 

liberal, com veremos mais adiante. No entanto, adiantamos que estas ideias foram 

protagonizadas pelo economista britânico John Maynard Keynes (1883 - 1946) e que foi 

neste interim que elas começam a rondar as sociais-democracias. Foi mais precisamente 

logo após a publicação da “Teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda” (1936), que os 

sociais-democratas encontraram o que lhes faltava: um plano econômico que, na visão 

social-democrata, dava um sentido dentro das “regras do jogo”, como assimilado aqui. E 

isto, claro, levou a social-democracia à outro sentido, afastando-se cada vez mais das 

suas origens. 

 1.2. Social-democracia e os novos liberais 

 Trataremos o pensamento dos novos liberais, neste momento, na personificação 

de Keynes como uma força que ocupou uma falta sentida pelos socialistas na disputa de 

poder político no jogo democrático. Movimento que se soma à enfraquecer o pensamento 

socialista, quando pensamos em sua potência crítica. Isto é, desde de um pensamento 

difuso saído da Revolução Francesa à sua estruturação pelo “cientificismo" de Marx e 

Engels, das contradições teóricas e práticas que se emergem, da cisão que se dá no 

interior do pensamento a partir destas problemáticas e o caminho "social-democrata" 

trilhado pela linha reformista, é que notamos um gradual apaziguamento de sua potência 

crítica como corrente oriunda de um campo contra-hegemônico, passando por sua 

burocratização no interior do jogo democrático, se guiando assim para um “feliz encontro” 

com o pensamento liberal. Óbvio que tal simbiose está intrinsecamente relacionada ao 

cenário de crise que o pensamento liberal perpassava desde os fins do século XIX 

perdurando até meados do século XX, mas sobre isto trataremos no próximo capítulo. De 

qualquer forma, o que gostaríamos de destacar por agora é a “guinada" que a social-

democracia realiza neste interim.  

 Em outras palavras, como visto, trata-se de um pensamento oriundo e 

fundamentalmente constituído a partir de certa postura contestadora, irreverente e 

revolucionária, que é subtraída pela reformulação liberal que sofre no seu interior, como 

analisaremos. Mesmo que o keynesianismo tenha contemplado diversas faltas sentidas 

pelos sociais-democratas, dando-lhe uma potência real, tencionou-a  não somente para 

um enfraquecimento ou para um esmorecimento de certa unidade no interior do 

pensamento contra-hegemônico, mas também participou de uma subtração que a fez 
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gravitar para o seu polo contrário, levando-a para o interior dos debates liberais, como 

analisaremos. Detalharemos como se dá essa confluência entre os novos liberais e a 

social-democracia para, assim, alcançarmos nossa proposta.  

I - Social-democracia keynesiana  

 Posto isto, foi a condensação do pensamento keynesiano em sua obra: “A Teoria 

Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro”, escrita em 1936, que preencheu a lacuna que 

os socialistas tanto precisavam: um plano econômico efetivo que contemplasse uma 

possibilidade real de concretizar algumas de suas reformas e, ao mesmo tempo, que 

fosse competitivo no jogo eleitoral. Nesse sentido, de acordo com a citação, podemos 

dizer que a social-democracia, a partir deste “encontro”, faz a seguinte descoberta:   

A sociedade não estava à mercê dos caprichos do mercado capitalista, 
a economia podia ser controlada e o bem-estar dos cidadãos 
continuamente intensificado pelo papel ativo do Estado — essa era a 

nova descoberta dos social-democratas.   98

 Nesta acepção, os sociais-democratas vislumbraram um sentido à eles dentro do 

governo, o qual outrora se parecia obscuro. Isso justificaria sua existência na 

governamentalidade, pois, se antes a social-democracia agonizava na carência de um 

plano econômico, diminuindo o seu “papel" dentro do governo, como visto, encontrará 

agora nas formulações de Keynes "uma política econômica precisa para gestão da 

economia capitalista” (Przeworski, 1985, p. 53). Portanto, não se trata mais de uma crítica 

a economia capitalista, mas de gesta-la. Nessa perspectiva, Keynes dá outro sentido à 

social-democracia,  como podemos ler na citação abaixo:  

O fato é que os social-democratas logo descobriram nas ideias de 

Keynes, especialmente após a publicação de sua Teoria Geral, algo de 
que necessitavam com urgência: uma política econômica precisa para 
a gestão de economias capitalistas. A revolução Keynesiana — e foi 

verdadeiramente uma revolução — forneceu aos social-democratas um 
objetivo e, com isso, a justificativa para seu papel no governo, 
simultaneamente transformando o significado ideológico de políticas 

distributivas que favoreciam a classe trabalhadora.    99

 Przeworski, 1985, p. 5398

 Idem99
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 Assim, o papel da social-democracia passa a ser de pensar em como desenvolver 

uma gestão da economia capitalista com a finalidade de gerar o bem-estar da sociedade, 

isto é, agora ela se estruturaria a desenvolver uma ideologia abrangente sobre o “estado 

de bem-estar social”, abandonando por completo o projeto de nacionalização, como 

detalharemos. Como Przeworski sublinha, “simultaneamente transformando o significado 

ideológico de política distributivas”. Mesmo que o autor não entre no emaranhado mundo 

liberal e muito menos destaque esta particular corrente dos nomeados "novos liberais”, 

como faremos, é precisamente nesta aproximação que a via social-democrata perde o 

seu significado ideológico como estamos destacando.  

 Neste aspecto, uma outra estrutura se fomenta no interior do pensamento social-

democrata, pois o keynesianismo forneceu outros pilares tanto ideológicos como políticos 

para erguer um novo compromisso da social-democracia com o capitalismo democrático.  

Isso deu à social-democracia uma perspectiva que o Estado planificado seria capaz de 

conciliar e apassivar a desigualdade social e econômica, via uma gestão democrática da 

economia capitalista. Contemplando, digamos, algumas das preocupações socialistas, as 

quais, como vimos dentro desta narrativa, não seriam à amiúde por nada revolucionário. 

Não se apontava para nenhuma transformação radical da sociedade, não prescrevia a 

busca por uma sociedade comunal, livre das estruturas de poder do sistema capitalista, 

como a teoria social-democrata aguerria nos moldes do reformismo clássico, como vimos. 

Se agarravam à pautas, digamos, sintéticas que amenizassem contradições do sistema 

capitalista de modo a perpetuá-lo. A social-democracia, dentro da narrativa que propõe 

Przeworski, parece se enganar sobre suas tributações:  

Parecia haver algo a ser feito; parecia que a economia não se estava 

movendo de acordo com as leis naturais, que as crises econômicas 
podiam ser atenuadas e o sofrimento amenizado se o Estado adotasse 
políticas anticíclicas de administração da demanda.  100

 Para entender de forma clara esta guinada social-democrata, devemos esclarecer 

o que seria, portando, como coloca a citação, tal “administração da demanda”, para assim 

compreender como socialistas e liberais, de certa forma, vão se encontrar nesta “nova 

razão de Estado” que se inaugura agora, pelo menos, no plano concreto da história. Logo, 

 Id, ibid, p. 245100
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este léxico remete à "demanda efetiva" ou "demanda solvente", termos que prescrevem, 

resumidamente, a capacidade do Estado em oferecer bens e serviços de modo 

equitativo . Trata-se, especificamente, de um conceito desenvolvido por Keynes para 101

representar as forças determinantes na mudança da produção e do emprego globalmente 

(Sandroni, 1999). Dessa forma, partindo dessa elucubração, que "outra razão de Estado" 

se arquiteta, cabendo a social-democracia representá-la. Como afirma Keynes nesta 

passagem :  

não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado 
assumir. Se o Estado for capaz de determinar o montante agregado 
dos recursos destinados a aumentar esses meios e a taxa básica de 

remuneração aos seus detentores, terá realizado o que lhe compete.   102

 Nesta “outra razão de Estado” os socialistas se apresentavam, agora de fato, 

“aptos a governar”, como James Rasmay MacDonald tinha se pronunciado em 1924. Ou 

seja, os sociais-democratas deveriam, então, administrar o montante agregado, gestar a 

demanda dentro do Estado, guiando-se para alterar as forças do mercado capitalista. 

Portanto, podemos dizer, que é deste ínterim que a maioria dos socialistas decretam a 

sua burocratização dentro do Estado. Esquecendo, assim, de seus próprios projetos, 

como a nacionalização e também de qualquer possibilidade de “revolução social". Tratam-

sede outros fins. A social-democracia reformulada pelos novos liberais se encontra, agora, 

como os próprios ordenadores da ordem capitalista, como podemos refletir a partir de  

Przeworski:  

A adoção das ideias keynesianas não tardou a levar os sociais-
democratas a desenvolver uma ideologia abrangente sobre o "estado 
de bem-estar”. Os sociais-democratas definiriam seu papel como 

sendo o de modificar a interação das forças de mercado, efetivamente 
abandonado por completo o projeto de nacionalização. A aplicação 
bem sucedida dos instrumentos keynesianos era vista como prova de 

que a nacionalização - repleta de problemas e incertezas como se 

 Num sentido amplo, é a demanda de bens e serviços para os quais existe capacidade de pagamento, 101

uma vez que, na economia de mercado, a demanda solvente é a única que conta, embora seja inferior 
àquela decorrente das necessidades do conjunto da população. Num sentido mais específico, trata-se de 
um conceito desenvolvido por Keynes em A Teoria Geral do Em- prego, do Juro e do Dinheiro (1936) para 
representar as forças determinantes nas mudanças da escala de produção e do emprego tomados 
globalmente". In: Sandroni (ORG), 1999

 Keynes, 1964, p. 378 102
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revelou - era não só impossível de ser conseguida via parlamentar, 

mas além disso desnecessária.   103

 O que se vislumbra aqui, além da nova significação da social-democracia, a qual 

trataria "de como gestar o capitalismo para promover o bem estar-geral", como 

assinalamos, também se inaugura uma nova relação do Estado com o Mercado. 

Przeworski elucida bem esta nova divisão:  

Essa divisão entre o Estado e o mercado foi consagrada na “teoria dos 

bens públicos do Estado”. Essa teoria supõe que o mercado capitalista 
é uma forma natural de atividade econômica; a existência do mercado 
e de suas leis é um dado. Espera-se que o papel do Estado limita-se 

ao fortalecimento dos chamados “bens públicos” — aqueles que são 
indivisíveis e que fornecidos a alguém, podem ser fornecidos a todos. 
Cabe ao Estado construir vias públicas e treinar a força de trabalho; 

empresários privados racionais não estariam dispostos a fornecer tais 
bens, já que não podem impedir as pessoas de usar as ruas ou de 
vender aos concorrentes suas qualificações recém-adquiridos. O papel 

do Estado, assim, é por suposição limitado às atividades que não são 
lucrativas para os empresários privados, mas que são necessárias 
para a economia como um todo.  104

 Ou seja, não se trata de um abandono por completo do projeto de nacionalização,  

embora tenhamos afirmado isso anteriormente. Por isso devemos esclarecer este ponto. 

Se pensarmos nos motivos originários que levavam a social-democracia a tal prática 

política que, como vimos, se justificava pelo horizonte da  revolução social, podemos dizer 

que tal projeto foi, de fato, abandonado por completo. Pois, agora, trata-se de outra forma 

de empenhar este projeto oriundo desta “outra" relação do Estado com a Economia de 

mercado. Contudo, devemos sublinhar, se trata de nacionalizar o que possa ser 

nacionalizado; nacionalizar empresas que respeitassem as leis e tendências do sistema 

capitalista; nacionalizar para assegurar investimentos, para gerar "o motor contraditório" 

do sistema capitalista, como continua Przeworski:   

Na verdade, em vários países o Estado também se dedica à produção 
de bens privados — como carvão e aço — mas neste caso, 

novamente, a transferência para o setor público ocorreu, com poucas 
exceções, quando e onde tais industrias não eram lucrativas sob as 

 Przeworski, 1985, p. 54103

 idem104
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condições da concorrência internacional. De fato, essas eram as 

indústrias que podem ser mais facilmente nacionalizadas e mantidas 
no setor publico, uma vez que seus donos não tinham motivo para 
opor-se à nacionalização de industrias não-lucrativas.  105

  Dessa forma, na medida em que o Estado passa a controlar indiretamente a 

economia de mercado, a social-democracia torna-se um meio de se pensar as condições 

necessárias para racionalizar a economia de mercado, de modo a gerar o bem-estar 

geral. De acordo com Przeworski os "socialistas" projetavam uma economia dirigida nos 

seguintes aspectos: 

(1) O Estado responsabiliza-se pelas atividades que não são lucrativas 

para as empresas privadas, mais que se fazem necessárias para a 
economia como um todo; (2) O governo regula, especialmente por 
políticas anticíclicas, o funcionamento do setor privado; (3) O Estado, 

aplicando medidas pautadas pela teoria do bem-estar, atenua os 
efeitos distributivos do funcionamento do mercado  106

 Assim, podemos observar que a intervenção do Estado deveria ser eficiente para a 

economia de mercado sem deixar degenerar o bem-estar geral, se estruturando em 

políticas sociais de redistribuição de renda, abrandando os efeitos distributivos da 

economia de mercado. Similar com as diretrizes que serão colocadas no Colóquio de 

Walter Lippmann (1938) sobre a racionalidade do Estado, com uma finalidade outra, de 

gerar o bem-estar do próprio mercado e não tanto dos cidadãos, como veremos. Ou seja, 

o pensamento socialista, liberal e, com alguma cautela, neoliberal, como investigaremos, 

neste momento se encontram em certa comunhão sobre este ponto: o Estado como 

indispensável tanto quanto para a sociedade como para o mercado.  

 Em outras palavras, a social-democracia por se tornar “gestora” da ordem 

capitalista via um Estado planificado, garantindo e sendo mantenedora da ordem vigente, 

se equipara ao pensamento hegemônico, ao pensamento liberal. Este aparelhamento 

entre liberais e socialistas se dá no plano concreto a partir desta "nova razão de Estado”, 

aonde encontraremos tanto os novos liberais, como socialistas adeptos à social-

democracia e também ao neoliberalismo, em específico o ordoliberalismo. Esta 

 Id, ibid, p. 56 - 57105

 Id, ibid, p. 57106
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equiparação vai ficar mais clara ao passo que detalharemos o pensamento liberal e 

neoliberal. 

 De qualquer modo, para finalizar este tópico e passar a tratar especificamente de 

Keynes, devemos recuperar algumas reflexões esbouçadas anteriormente. Ao 

analisarmos os trejeitos do pensamento social-democrata que sai de um reformismo 

gradual e cumulativo do pensamento socialista, encontramos que ele acaba por se 

burocratizar pelas estruturas de poder do jogo democrático fazendo o cenário necessário 

para um feliz encontro com as teorias de Keynes, que lhe de fato fornece um outro 

sentido. Esta mudança não é mais da ordem de um apaziguamento de sua potência 

crítica, contra-hegemônica ou revolucionária, mas sim de uma confluência com o próprio 

liberalismo. Diferenciando-se e afastando-se do pensamento contra-hegemônico e do 

socialismo, digamos. 

II - Teoria Geral e a figura de Keynes  

  Como enunciado, utilizaremos a figura de Keynes como símbolo do pensamento 

dos novos liberais, pois foi este particular economista britânico que de fato alavancou 

suas ideias e difundiu algumas posições típicas dos reformadores sociais, levando a certa 

simbiose do pensamento socialista e do liberalismo, como assinalamos. Para melhor 

entendermos este cruzamento, devemos destacar a potência da "Teoria Geral” como, 

também, a própria figura de Keynes, com a finalidade de utilizá-lo como uma ponte para 

analisar de quais formas a social-democracia acabou por ser análoga ao pensamento 

liberal, especificamente aos novos liberais. Isso é importante para que se compreenda de 

quais formas Keynes dialogou com as duas grandes vertentes do pensamento político, 

filosófico e econômico; os liberais e os socialistas, em uma época pouco convidativa para 

isto. Buscamos, assim, entender como o socialismo é puxado para o polo gravitacional do 

liberalismo (de suas tensões) e, dessa forma, é puxado outra vez para o mundo 

neoliberal, levando em conta as contribuições do ordoliberalismo, como detalharemos.  

 Analisando esse legado e tratando da obra de Keynes, podemos observar nas 

colocações de alguns economistas e estudiosos do keynesianismo, que sua 

particularidade teórica não estava tanto em explicar o mundo presente, mas em trazer 

soluções para ele. Mesmo que, se deparando com alguns trabalhos do autor, é possível 

retirar um retrato pontual de sua época, seja pela suas fortes críticas à lógica 
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predominante, tanto em seu aspecto econômico, político e social, como as suas próprias 

análises estritamente econômicas. Contudo, o seu legado é conhecido por esta 

característica pragmática de suas obras, como aponta o estudioso Robert Lekachman 

(1920 - 1989) , ao dizer que sua popularidade em toda a Europa se deu pelo caráter 107

inovador de sua obra. Colocando-o em contraposição do que havia em seu tempo, em 

que as mais diversas explicações que culminaram na Grande Depressão (1929), tanto por 

narrativas céticas ou românticas , eram expostas exaustivamente em artigos, 108

conferências, jornais, livros e etc. Retroalimentado suas próprias narrativas que se 

somavam à imobilidade de qualquer ação positiva frente as problemáticas do presente. 

Nesse sentido, podemos observar esse cenário na seguinte passagem de Keynes, em 

uma conferência proferida por ele em 1928, tendo sua publicação no auge da crise do 

anos 30 : 109

A vigente depressão mundial, a enorme anomalia do desemprego num 
mundo cheio de necessidades, os desastrosos erros cometidos, cegam-
nos para o que está ocorrendo sob a superfície — para a verdadeira 

interpretação da tendência das coisas. De minha parte, prevejo que 
ainda em nossa época deverá ser provado o desacerto dos dois erros 
opostos de pessimismo que atualmente tanto tumultuam o mundo — o 

pessimismo dos revolucionários, para quem as coisas vão tão mal que 
nada nos pode salvar, a não ser violentas transformações, e o 
pessimismo dos reacionários, para os quais o equilíbrio da vida 

econômica e social é tão precário, que não nos devemos arriscar a fazer 
experiências.  110

 Tal potência de Keynes, que transparece na citação acima, é condimentada em sua 

Teoria Geral, publicada na obra: "A Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro" em 

1936. O que causou grande rebuliço na corrente liberal e deu à  social-democracia uma 

 Conhecido por ser um defensor da intervenção estatal e pelas suas interpretações da Teoria Geral de 107

Keynes.

  céticos aqueles contaminados do pessimismo e românticos como aqueles contaminado por utopias. Isto 108

é, agarrados em diferentes tempos e não no tempo presente. Keynes os nomeia como revolucionários, os 
românticos, e reacionários, os céticos. 

 Keynes, J. M. “Economic Possibilities for our Grandchildren”. In: Essays in Persuasion — CWJMK. 109

Londres, Macmillan, 1972. v. IX, cap. V-2, p. 321 - 32. Este ensaio foi apresentado pela primeira vez em 
1928, sob a forma de conferência em diversas sociedades, inclusive a Essa Society do Winchester College 
e o Politics Economy Club, em Cambridge. Em junho de 1930, Keynes ampliou suas notas numa palestra 
sobre “As possibilidades Econômicas de Nossos Netos”, que apresentou em Madri. Esta apareceu sob 
forma literária em duas partes, no semanário Nation and Athenaeum de 11 e 18 de outubro de 1930 - ou 
seja, em plena época da depressão.  

 Keynes, 1930/1984, p. 151110
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alternativa interessante, frente ao impasse que se encontrava . Assim, podemos analisar 111

sua obra a partir de seu ponto estruturante, que seria a nova teoria de Demanda 

Agregada . Esta nova teoria passa a vincular dois movimentos em um só. De um lado, a 112

expansão do emprego e a renda dos consumidores e, de outro, o efeito multiplicador dos 

novos investimentos — o que para Keynes eram as únicas variantes que determinavam a 

renda nacional. O que significaria, então, que a produtividade seria determinada pelo nível 

de investimento e pela propensão de consumir, o que seria obtido nas expectativas de 

investimentos futuros em determinado país. Isto é, a produtividade se baseava em 

expectativas: de uma lado o que seria consumido e do outro o que seria investido 

(Lekachman, 1969) . Dessa forma, Keynes propunha para o Estado a responsabilidade 113

de estabilizar a sociedade a fim de fertilizar novos investimentos. Em outras palavras, se 

trata de um maior poder de investimento público a fim de atrair novos empreendedores. 

Logo, a Teoria Geral argumenta que o pleno emprego não é necessariamente 

determinado pelo preço do trabalho, isto é, pela livre concorrência, mas sim pelo poder de 

investimento estatal.   

 Isso nos permite afirmar que Keynes demonstra que o capitalismo guiado pelo 

laissez-faire não é de todo perfeito, como coloca a economia clássica liberal , mas pelo 114

contrário, é inerente a falhas e in-funcionalidades que impossibilitam o pleno emprego. 

Nesse sentido, sob a luz da argumentação keynesiana — sustentada por digressões 

filosóficas, em certa medida genéricas sobre o comportamento da humanidade  — , que 115

podemos diagnosticar, de acordo com ele, que o capitalismo tende a uma economia 

abaixo do pleno emprego, dessa forma: 

Precisamos prever o que nos espera e mover-nos para encontrá-lo a 
meio caminho. Se a sociedade capitalista rejeita uma distribuição mais 
equitativa da renda, a taxa de juros num nível próximo ao que 

prevaleceu em média durante o século XIX, então uma tendência 

 aqui me refiro aos problemas vistos no tópico II e III no capítulo  anterior, tanto a falta de competitividade 111

eleitoral como a falta de um plano econômico

 Chamada também de "Demanda Efetiva"ou "Demanda Solvente”: Ver cit. (101)112

 Lekachman, 1969113

 elucubrações do que seria o laissez-faire e a economia clássica liberal estão descritas e refletidas no 114

capítulo subsequente a esse. 

 Ver em: Keynes, 1964.  in: Keynes, 1937/1984, p. 167 - 179, e ver em: “Some Economic Consequences 115

of a Decline of Population”, conferência proferida na Eugênias Society a 16/02/1937, e publicada na 
Eugênias Review, em abril do mesmo ano, In: Keynes, 1937/1984, p. 180 - 188
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crônica de desemprego dos recursos deverá, afinal, solapar e destruir 

essa forma de sociedade.  116

 Nessa acepção, o Estado ganha uma outra roupagem dentro da economia política, 

que se configura como uma instituição fundamental para se garantir o pleno emprego. De 

acordo com o economista Tamás Szmrecsányi, tal postura de Keynes ao colocar o Estado 

como maior canalizador de investimentos, ultrapassava o simples desacordo teórico e 

recaía no plano político, colocando em evidência a tensão liberal que veremos nos 

próximos capítulos: 

Nunca é demais realçar que a principal motivação da postura crítica 

adotada por Keynes não era simplesmente teórica, mas acima de tudo 
política. O que ele tinha em vista era uma maior intervenção do Estado 
na geração e na canalização dos investimentos. Da mesma forma que 

a guerra é algo demasiadamente sério para ser confiada apenas aos 
generais, a realização dos investimentos não pode ser deixada 
exclusivamente aos critérios dos investidores. A intervenção do Estado, 

segundo Keynes, deveria fazer-se basicamente através do controle 
governamental dos meios de pagamento e da taxa de juros.  117

 Portanto, além de fomentar o terreno para investimentos futuros, o Estado deveria 

ter o controle desses mesmos investimentos, contrariando e desmentido o intocável 

laissez-faire dos liberais. Dessa forma, o Estado passava a ter:  

O controle governamental da oferta de moeda, a manipulação da taxa 
de juros e o ajustamento da política fiscal aos requisitos da 

manutenção ou do crescimento da demanda agregada eram 
considerais por Keynes instrumentos de política econômica muito mais 
eficientes do que a redução geral dos salários, advogada pela teoria 

convencional como a melhor maneira de combater o desemprego  118

  

 O que inevitavelmente gerou grande discórdia no pensamento liberal, o colóquio de 

Walter Lippmann de 1938 acontece em certo grau para fomentar uma contra resposta a 

esses posicionamentos. Como veremos, a teoria do laissez-faire propunha que o Estado 

intervisse o menos possível na economia, o que é posto em cheque pelos novos liberais 

 Id, ibid, p. 187116

 Keynes, 1883 - 1946/ 1984, p. 18 117

 Id, ibid, p. 19118
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e, em especial, por Keynes. As formulações deste “novo liberalismo” colocava o Estado 

como essencial para manter o pleno emprego, respondendo para o liberalismo clássico 

que a competitividade capitalista por si só não levaria ao bem-estar geral e, nesse 

sentido, que papel do Estado é central no que tange um maior investimento público para a 

geração de renda. 

 Nesta acepção, o legado de Keynes (e dos novos liberais) contribuiu de forma 

substancial na delineação de outra maquinação de Estado, que contorce tanto o 

pensamento liberal quanto o socialista. Na perspectiva liberal, de um empecilho para uma 

solução do sistema que encontrava-se em crise nos anos 1930, porém distinto daquela 

acepção que será estipulada no colóquio de Walter Lippmann, como analisaremos, e, 

para os socialistas, um “meio" para “humanizar” ou para limitar a violência que o mercado 

exercia na sociedade civil, o que, como vimos, retirou o espírito transformador, crítico e, 

em geral, contra-hegemônico da corrente socialista em seu formato social-democrata. 

 Toda essa formulação da Teoria Geral elaborada por Keynes, que desemboca 

nesta maquinação de Estado, advém da sua própria figura em se colocar no meio do 

debate de sua época, o qual enveredava para extremismos, o que contribuiu nesta 

aproximação entre liberais e socialistas. Pois, a força de Keynes residia, em grande 

medida, em lidar com as diferentes demandas do presente sem se agarrar a nenhuma 

ideologia ou escola (socialismo/liberalismo), mesmo que este fosse declaradamente 

liberal, não se prendia ao dogma do laissez-faire como entenderemos.  

 Desse modo,  Keynes retirava os respectivos antagonismos entre as duas grandes 

correntes políticas, homogeneizando-as de forma à contemplar tanto socialistas como 

parte do liberalismo. Dizemos “parte” pois para o liberalismo clássico (primeiro liberalismo) 

e para o neoliberalismo, como entenderemos, tais reverberações nunca foram acolhidas 

de forma passiva, muito pelo contrário. Podemos mapear este como um dos pontos que 

levaram à toda uma inflexão política que resultará, em grande medida, no neoliberalismo. 

Mas, de qualquer forma, deixaremos isto para o momento adequado, o importante à se 

destacar aqui é que Keynes alocou em uma mesma balança tanto a social-democracia 

como uma forma de liberalismo, no interior desta reengenharia do Estado. Colocando, por 

pressuposto, os sociais-democratas nas tensões liberais que remontam a passagem do 

século XIX para o XX, como demostraremos. 
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 É nesse movimento que Keynes puxa o socialismo para as tensões liberais. Pois, 

ao passo que as suas formulações colocavam o Estado de forma inconciliável ao modo 

que o pensamento liberal clássico propunha, se compartilhava os mesmos fins e, de 

modo contrário, o mesmo acontecia com o pensamento socialista. No sentido em que 

vimos, que suas formulações acerca do Estado cabiam muito bem em uma acepção 

social-democrata, mas, em nenhum momento chegou a compartilhar de seus fins. Se 

recusava enfaticamente qualquer forma de revolução social ou a superação do sistema 

econômico capitalista. O que propunha era conciliar o "melhor dos dois mundos — a 

manutenção das liberdades e da independência de nossos sistema atual, (…) vinculadas 

dentro do sistema social” . Isto é, o funcionamento do sistema capitalista aparado por 119

um sistema de bem-estar social. E, nesse sentido, de se buscar a governamentalidade do 

sistema capitalista, que se compartilhada dos mesmos objetivos, digamos, clássicos, do 

que nomeamos aqui de primeiro liberalismo. 

 Desta suas características, de um intelectual que teve a virtude de pensar o mundo 

dentro das possibilidades reais que este lhe dava no presente e, mesmo assim, arriscar 

novas possibilidades dentro dos limites determinados que Keynes (os novos liberais) 

realiza (realizam) um movimento que reverbera de diferentes maneiras tanto no 

pensamento socialista como no pensamento liberal. Para ilustrar essa posição, digamos, 

centralista — ou virtuosa, lembrando Aristóteles, para quem a virtude está no meio e não 

nos extremos  — , podemos utilizar este trecho que abre o artigo publicado em 1937 por 120

Keynes .  121

Como bem sabemos, o futuro nunca se parece com o passado. Mas 
falando de um modo geral, nossa imaginação e nosso conhecimento 

são excessivamente fracos para revelar-nos as mudanças especificas 
que devemos esperar. Não sabemos o que o futuro nos reserva. Não 

 Citação completa: "Mas, por outro lado, se, persuadido e guiada pelo espírito da época e pelo 119

esclarecimento já existente, ela permitir — como creio que ela poderá — uma evolução gradativa em 
nossas atitude diante da acumulação, de maneira que esta seja adequada às circunstancias de uma 
população estacionária ou declinante, talvez sejamos capazes de conseguir o melhor dos dois mundos — a 
manutenção das liberdades e da independência de nossos sistema atual, enquanto seus defeitos ais 
evidentes forem gradativamente extirpados devido à importância decrescente da acumulação de capital e 
das recompensas a ela vinculadas dentro do sistema social “ (Keynes, 1937/1984, p. 187). 

 "A virtude é uma disposição adquirida voluntariamente, consistindo, em relação a nós, em uma medida, 120

definida pela razão conforme a conduta de um homem que age reflexivamente. Ela consiste na medida 
justa entre dois extremos, um pelo excesso, outro pela falta". in: Aristóteles, 2007.

 Algumas Consequências Econômicas de uma População em Declínio. In: Keynes, 1937/1984, p. 180 — 121

Reproduzido de Keynes, J.M. “Some Economic Consequences of a Decline of Population”. In: Moggridge — 
CWJMK. Londres, Macmillan, 1973, v. XIV, p. 124 - 33. Confêrencia proferida na Eugênias Society a 
16/02/1937, e publicado na Eugênias Review, em abril do mesmo ano.
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obstante, como seres vivos e semoventes, somos obrigado a agir.  

Contudo, devemos ser guiados por alguma hipótese. Por isso, 
tendemos a substituir o conhecimento, que é inatingível, por 
determinadas convenções, a principal é a suposição, contrária a toda 

verossimilhança, de que o futuro se parecerá ao passado. Na prática, é 
assim que agimos.   122

 Assim, podemos finalizar esse tópico com esta caracterização de Keynes pelo 

economista francês Gilles Dostaler (1946 - 2011): 

A visão política de Keynes se delineia, num primeiro momento, em 
termos negativos. Ela é mais clara naquilo que rejeita do que no que 

prega. De um lado, Keynes trava uma luta contra o liberalismo clássico, 
que se tornou apanágio de um conservadorismo e que, em sua forma 
externa, pode transforma-se em racismo. Por outro, ele rejeita as 

formas radicais do socialismo, que ele denomina ora leninismo, ora 
bolchevismo, ora consumismo.  123

 Em seguida, vamos tratar especificamente da corrente liberal que Keynes fazia 

parte, o novo liberalismo. Reconhecemos que se trata de certa antecipação, no entanto, 

julgamos que esses próximos esclarecimentos são de suma importância para o 

entendimento este movimento, sendo assim, ao mesmo tempo, o fechamento deste 

capítulo e uma introdução à nossa entrada ao mundo liberal. 

III - Liberalismo Social ou Novo Liberalismo 
  

 Antes de entrar no pensamento liberal e suas tensões, vamos nos adiantar para 

finalizar nossas reflexões sobre o socialismo e o novo liberalismo. Por agora,  vamos a 

algumas considerações entre os novos liberais e a social-democracia dentro desta 

narrativa que propomos. 

 Esse particular liberalismo se encontrava de forma difusa desde os finais do século 

XIX, se tornando cada vez mais ressonante no mundo político ao passo que foi se 

escancarando uma profunda crise do laissez-faire, chegando ao século XX com 

considerável destaque. Entraremos nos pormenores deste “cenário” em outro momento, 

contudo aqui é preciso destacar que foi a partir deste contexto, que se fez aparecer este 

 Keynes, 1937/1984,  p. 180122

 Dostaler, 2005, p. 166123
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grupo de liberais críticos ao laissez-faire que, junto a Keynes, propugnavam uma re-

significação do liberalismo no interior do próprio. De forma rudimentar, podemos 

caracterizá-lo como um particular liberalismo que prescreve em suas teorias uma maior 

ação do Estado em busca de uma maior equidade dentro do jogo econômico, tal como 

coloca Keynes. Neste sentindo, afirmam os franceses Pierre Dardot e Christian Laval 

(2016): : 

Ele (Keynes) aponta um momento de refundação da doutrina que foi 
chamado de "novo liberalismo” e que ele próprio reivindica para si. 

Esse novo liberalismo visava controlar as forças econômicas para 
evitar a anarquia social e política, representando a questão da agenda 
e da não agenda em sentido favorável à intervenção política. O Estado 

se vê encarregado de um papel regulador e redistribuindo fundamental 
naquilo que se apresenta também como um  “socialismo liberal”.  124

 Portanto, de acordo com a citação, podemos observar a estruturação do Estado 

como um Estado planificado e ativo visando assegurar o bem-estar social e econômico, 

como vimos com as elucubrações da "Teoria Geral” de Keynes. Neste eixo, podemos 

aproximar o liberalismo com o socialismo que, como colocado, trata-se de um “socialismo 

liberal”. Essa relação pode ficar mais clara se partimos da caracterização do novo 

liberalismo também por Dardot e Laval: 

A ideia de que a política é guiada por um bem comum e deve ser 
submetida a finalidades morais e coletivas é fundamental nesta 
corrente, o que explica as interseções possíveis com o movimento 

socialista.  125

 Logo, os novos liberais por serem guiados por uma ideia de política de "bem comum” 

se submetem a finalidades morais e coletivas e, nesse sentido, as duas correntes aqui se 

aproximam, visto o processo de apaziguamento que o pensamento socialista tomou em 

seu formato social-democrata. Da mesma forma, os novos liberais, por serem liberais, não 

indicam nenhuma transformação radical da sociedade, que fosse baseada na teoria da 

revolução de Marx ou por um reformismo nos moldes clássicos, como a social-

democracia pregava em sua origem. Contudo, nesta trajetória que traçamos desta via 

reformista do pensamento socialista, esta vai acabar por ser análoga, de certa forma, à 

 Dardot e Laval, 2016, p. 59 - 60124

 Id, ibid, p. 62125
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essas posições tipicamente liberais. No sentido que vimos com Keynes, aonde suas 

elaborações vão guiar a social-democracia para um novo significado, como sublinhado: o 

de gestar a ordem capitalista. Como continuam Dardot e Laval em sua caracterização dos 

novos liberais, os quais mantém os mesmos princípios liberais: "a liberdade de comércio, 

propriedade privada e a manutenção do sistema capitalista” (Dardot e Laval, 2016, p 57). 

Nesse sentido, podemos dizer que a social-democracia, em seu sentido originário, se 

perde. Contudo, continuando nesta caracterização dos novos liberais, temos essa 

passagem que deixa de forma clara tal “incorporação” entre o liberalismo e o socialismo 

nesta "nova forma de se pensar o liberalismo”, como colocam  Dardot e Laval:  

Um “novo liberalismo” mais consciente das realidades sociais e 

econômicas procurava definir havia muito tempo uma nova maneira de 
compreender os princípios do liberalismo, que emprestaria criticas do 
socialismo, mas para melhor realizar os fins da civilização liberal.  126

  

 Posto isto, podemos definir o novo liberalismo na acepção que Dardot e Laval 

esboçam: como de uma corrente "mais consciente das realidades sociais e econômicas” 

e, além de fomentarem uma crítica ao liberalismo clássico nos moldes socialistas, como 

sugere a citação, os novos liberais utilizariam "ferramentas ditas socialistas” (como vimos 

com Keynes, isto é, práticas políticas guiadas para o "bem comum", ações relativas a 

coletivização, transferência de renda e etc.) para melhor realizar fins liberais. Em clara 

dissonância com o que a social-democracia propunha em sua origem. Como mencionado, 

os novos liberais não vislumbravam nenhuma transformação radical na sociedade, o que 

se procurava fazer era a cerimônia de casamento entre a sociedade e a economia de 

mercado, utilizando "práticas ditas socialistas”, objetivando o bem do sistema capitalista. 

Nesta esteira, Dardot e Laval, assemelham o que seria o “espírito" dos objetivos dos 

novos liberais e o que seria essência do Estado para esta corrente, nesse sentido, o novo 

liberalismo ou liberalismo social, como colocam, seria:  

O liberalismo social (novo liberalismo) assegura, assim, por sua 
legislação, uma extensão máxima da liberdade ao maior número de 
indivíduos. Filosofia plenamente individualista, esse liberalismo dá ao 

Estado o papel essencial de assegurar a cada indivíduo os meios de 
realizar seu próprio projeto.   127

 Dardot e Laval, 2016, p. 57126

 Dardot e Laval, 2016, p. 61127
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 Esta concepção de Estado, como um órgão essencial para assegurar a segurança 

social e econômica, nos é interessante para refletir sobre como se dá a comunhão entre 

liberais e socialistas. Se trata, por conseguinte, como já colocamos: de um "Estado 

encarregado de um papel regulador e redistribuidor fundamental naquilo que se apresenta 

como um 'socialismo liberal’” . Logo, é neste eixo que podemos observar como o 128

liberalismo e o socialismo se convergem para uma mesma significação. Deste modo que 

devemos nos atentar ao termo utilizado pelos autores, na tentativa de definir a razão de 

Estado nesta acepção dos novos liberais, como um “socialismo liberal”. Este termo 

utilizado por Dardot e Laval, é proferido pelo economista francês Gilles Dostaler, termo 

que compreende de forma significativa a miscelânea que se dá entre o pensamento liberal 

e socialista. Tendo isto claro, podemos observar na citação abaixo de Dostaler, o impacto 

que esta mistura acarretou no pensamento social-democrata e o nivelamento que se dá 

nestas duas correntes de pensamento dentro da ideia (razão) de Estado, nos seguintes 

termos:  

O novo liberalismo apresenta-se como uma alternativa ao socialismo 

coletivista e marxista. Os novos liberais rejeitam a luta de classes como 
motor de transformação social. Aderem de preferência a uma forma de 
socialismo liberal que podemos qualificar de social-democrata, ao 

menos no sentido que tomará a expressão após as cisões nos partidos 
operários no inicio da Segunda Guerra Mundial  129

   

 Assim, se entende o caminho da social-democracia junto a esta nova significação de 

Estado, emparelhando tanto liberais como socialistas. Isto é, as análises feitas sobre o 

processo da social-democracia e as colocações de Keynes, nos permitem traçar estes 

movimentos como forças que desaguaram em uma re-significação do Estado, resultando 

em uma contorção do pensamento socialista e do pensamento liberal. Ou seja, para o 

liberalismo o Estado planificado passa se constituir como um órgão político não somente 

legítimo, mas necessário à uma sociedade de economia capitalista, como veremos, e, 

para os sociais-democratas, o Estado passa a ser um instrumento em potencial para 

melhor realizar fins socialistas. Não em um sentido reformista, mas para melhor gestar a 

economia de mercado, a fim de amenizar o atrito entre mercado e a sociedade. 

 Id, ibid, p. 59 - 60128

 Dostaler, 2005, p. 179129
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  Dessa forma, o Estado, tanto para liberais como para socialistas, torna-se central na 

“organização” do sistema para a melhor funcionalidade do mesmo. Em outras palavras, o 

Estado se justifica pela mesma razão. Tal reconfiguração do Estado, como o regulador da 

sociedade e da economia de mercado, se estabelece como um meio comum para as duas 

correntes, pois, ao passo que tem como objetivo manter a estabilidade no plano 

econômico, para o desabrochar da economia de mercado, se tem também as 

preocupações com o bem-estar social. Captura-se, assim, para dentro do Estado, parte 

considerável do pensamento que nomeamos como contra-hegemônico, isto é: o 

pensamento social-democrata na acepção que vimos.  Com isso, perde-se uma potência 

crítica, sendo que agora não só lhe enfraquece como grande parte dela se desloca para 

ser o próprio ordenador da ordem. Em suma, coloca-se do mesmo lado tanto liberais 

quanto socialistas. 

 Finalizado este percurso do pensamento socialista adentraremos ao mundo liberal 

com o objetivo de melhor entendermos o que seria o neoliberalismo, pois esse, em 

particular o ordoliberalismo, complicará ainda mais tais fronteiras entre liberais e 

socialistas, ou, melhor orientando, as fronteiras entre diferentes sociais-democracias 

como entenderemos. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 
 2. Liberalismo 

 Para realizar esta tarefa, iremos partir de uma narrativa histórica, de forma parecida 

como fizemos com o pensamento socialista,  em que vimos os empecilhos que este se 

deparou na luta política em diferentes momentos e como destas se formaram as bases e 

os atritos da corrente que desembocaram na social-democracia. Partiremos, portanto, de 

uma narrativa histórica evidenciando as tensões no interior da corrente procurando 

entender como destas outras problemáticas desembocaram no ordoliberalismo.  

 Se anteriormente analisamos o campo que nomeamos de contra-hegemônico no 

qual diversas tendências do pensamento que podemos rotular de “esquerda" se 

encontravam na crítica à propriedade privada e à ordem que se emanava desta, iremos, 

por agora, observar o que designamos como “campo hegemônico”. No sentido de um 

pensamento que de fato sobressaiu neste ínterim, justificando a ordem capitalista que se 

estruturava a partir das revoluções industriais. É nesse sentido que entendemos o 

pensamento liberal, de forma geral e neste preâmbulo inicial, como hegemônico. Pois se 

estruturava ao passo que a ordem capitalista também se fomentava, endossando certo 

pensamento que foi predominante em toda uma época, como detalharemos. Se antes 

vimos o socialismo como um pensamento que se estruturou em contraste a ordem 

capitalista que nascia a partir das revoluções industriais, veremos, agora, como estas 

mesmas revoluções reverberam e consolidaram toda uma reflexão que caracterizou de 

forma profunda o liberalismo. 

 Nomearemos este liberalismo de "primeiro liberalismo”, o qual configura-se como 

liberalismo clássico, como normalmente se associa, porém escolhemos esta termologia 

para fins narrativos. Pois, trata-se, relembrando o prólogo, daquele liberalismo que se 

encaminhou para o centro político e, como evidenciaremos neste capítulo, que vai se 

consolidar junto à estruturação do capitalismo, legando ao liberalismo em geral diversas 

tensões que são fundamentais para entender o ordoliberalismo como o próprio 

neoliberalismo. 

 Partiremos de alguns fatores que se moveram a fomentar um pensamento quase 

unânime de uma época que desaguam, no concreto da história, nos mesmos pilares ou, 

podemos dizer, que fundamentará tanto no plano do pensamento quanto no plano prático 
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algumas premissas basilares desse liberalismo. Culminando em todo um modo de ver o 

mundo a partir de uma dinamização, de uma mobilidade mercadológica que está 

intimamente relacionada a idéia de mercado que se estabelece com as revoluções 

industriais da época. O que, por sua vez, vai ser justificado (e endossado) pelo 

surgimento da economia política, que por um viés filosófico, político e econômico vai 

harmonizar dois polos, os quais, diga-se de passagem, são em essência tensos, para não 

falar contrários, entre o individualismo e o bem-estar coletivo. Este pensamento está 

fundamentado na teoria da “mão invisível” de Adam Smith no início do século XIX e 

também nas elucubrações utilitaristas que datam o mesmo período.  

 De forma mais concisa, trata-se da fundamentação teórica e prática do que podemos 

associar como "laissez-faire" (“deixe fazer”, "deixe passar"), expressão francesa do século 

XVIII que acaba por englobar toda esta visão de mundo. A expressão é atribuída a frase 

que o comerciante Legandre dirigiu a Colbert, um estadista francês do século XVIII, 

quando perguntava o que os comerciantes poderiam fazer pelo comércio e uma das 

respostas foi: laissez-faire. Mas, de acordo com o economista britânico John Maynard 

Keynes, o primeiro autor a utilizar a expressão no sentido que ela ganhará, será Marquês 

d’Argenson, em 1751:  

O Marquês foi o primeiro homem a se entusiasmar pelas vantagens 
econômicas dos governos deixarem o comércio livre. Dizia ele que, 
para governar melhor, é preciso governar menos (…): “Deixar fazer, 

esta deveria ser a máxima de toda autoridade pública, desde que o 
mundo se tornou civilizado. Detestável princípio aquele de só almejar 
grandeza através do rebaixamento de nossos vizinhos! Só a maldade e 

a malignidade de coração se satisfazem com esse princípio; o 
interesse se opõe a ele. Deixai fazer!” (citação de Marquês d’Argenson 
— sem referência). Aqui temos, totalmente condensada, a doutrina 

econômica do laissez-faire, com sua expressão mais fervorosa do 
comércio livre.   130

 O Laissez-faire é tomado como uma verdade pelo pensamento liberal, pelo menos 

em boa medida dos seus adeptos, ocupando este lugar unânime até a metade do século 

XIX, mesmo que aos "trancos e barrancos" vai se manter como grande dogma liberal ao 

longo do século XIX, chegando, mesmo que “capenga", até a primeira metade do século 

XX. Neste momento será colocado em xeque, de forma curiosa, pelo o que se denominou 

 Keynes, 1984, p. 111-112130
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na época de “neoliberalismo” durante o colóquio de Walter Lippmann. Nesse sentido, aqui 

vale endossar, entendemos este primeiro liberalismo como oriundo de um pensamento 

hegemônico, isto é, do laissez-faire que predominava neste ínterim como apontado. 

 Por esses motivos que devemos contextualizar de forma geral alguns pontos que se 

ligam e endossam esta perspectiva e, desta maneira, nos colocarmos a par das 

continências do século XIX e, assim, mapear a consolidação, digamos, destas “verdades" 

tomadas pela corrente liberal. Desta maneira, buscamos entender as reais circunstâncias 

que balizaram a expressão “neoliberalismo" que, como veremos, trata-se de um termo 

específico  intrinsecamente relacionado a uma conjuntura específica. Assim, poderemos 

posteriormente compreender as particularidades do que se designa como ordoliberalismo, 

ainda mais quando pensamos nas acepções que vimos da social-democracia. Portanto, 

buscaremos evidenciar como tanto o "mundo prático" quanto o "mundo das ideias" 

tenderam a garantir a veracidade desta reflexão (laissez-faire), de modo a consolidar, 

digamos, um ponto de partida inicial para as elucubrações liberais. Por isso, nomeamos 

de “primeiro liberalismo” e é nesse sentido que detalharemos este cenário. Pois, são 

estas características que marcam de forma profunda o pensamento liberal e são delas 

que se abre toda uma heterogeneidade no interior do pensamento. 

  Para atingir nossos objetivos, começaremos a evidenciar os problemas 

colocados pelas transformações ocorridas da Idade Média à Modernidade para o 

liberalismo e, para tal, iremos minuciar a passagem do “lugar” que tais revoluções 

industriais e comerciais atuaram, ou seja, as transformações ocorridas no mercado na 

passagem do século XVII até os inícios do século XIX, reverberando todo um pensamento 

que acompanha o liberalismo desde o seus prólogos até a sua chegada no século XX. Em 

outras palavras, trataremos de certa mudança “epistemológica” nesta passadiça de século 

que o mercado toma, o que nomeamos da passagem do mercado regulado, em voga no 

antigo regime, para o mercado livre. Deste modo, realizaremos, um “apanhado geral" para 

nos colocarmos por dentro destas discussões que estruturam o pensamento liberal e, 

dessa forma, entender como estes “pilares" guardam diversas fraturas que se colocarão 

em evidência no final do século XIX, principalmente na primeira metade do século XX.  

 Assim, de forma geral, esperamos entender esse "atrito liberal" para além de melhor 

enxergar estes dois, digamos, distintos liberalismos, mas para melhor entender o próprio 

neoliberalismo que está intrinsecamente relacionado a esta tensão. Tensão exposta de 
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forma clara no Colóquio de Walter Lippmann, evidenciando a heterogeneidade do 

pensamento que, como veremos, marca de forma profunda a história do neoliberalismo. 

Dentro desta narrativa, esperamos conseguir mapear o que se designa como 

ordoliberalismo e melhor entender o próprio neoliberalismo, evidenciando suas relações 

com a social-democracia. 

 Com este percurso aqui proposto, entenderemos a fomentação de dois, digamos 

assim, tipos de liberalismos. Explicando: dois diferentes pontos de partida, não 

antagônicos, ou contrários a si, mas distintos em suas formas, em seus métodos 

(Foucault, 2008): os ditos novos liberais e os adeptos ao laissez-faire. É sobre estes eixos 

(estes pilares que se fomentaram) que se abre um duplo pensamento no interior da 

corrente, duas diferentes posturas que encontram certa sintonia, podemos dizer, em 

alguns princípios ditos liberais. De acordo com Foucault; "(não se trata) de dois sistemas 

separados, estranhos, incompatíveis, contraditórios, totalmente excludente um em relação 

ao outro, mas (…) de dois procedimentos, duas coerências, duas maneiras de fazer, por 

assim dizer, heterogêneas” (Foucault, 2008, p. 58).  

 Trata-se de um mapeamento mínimo da heterogeneidade no interior da ideologia 

liberal que a acompanha desde sua origem até os dias atuais. Podemos dizer que se trata 

de uma tensão que sempre resguardou no interior do mundo liberal e que marca 

profundamente sua passagem do século XIX para o século XX. Tal atrito liberal se faz 

importante pois são dessas fissuras que veremos surgir esta corrente de liberais críticos 

ao laissez-faire, como colocado anteriormente, sendo a partir desta polarização no interior 

do pensamento que se pode melhor entender o emaranhado mundo neoliberal e mapear 

as particularidades do ordoliberalismo.  Por fim, devemos entender como que o laissez-

faire se constituiu nesta passadiça de século como um pilar estruturante deste primeiro 

liberalismo. Para isso, começaremos, portanto, a esclarecer as problemáticas que advém 

da busca de uma governabilidade que o liberalismo tomou para si ao se encaminhar para 

o centro político, como vimos no prólogo. 

I -  Primeiro Liberalismo, o centro político:  “Le juste milieu” 

 Este primeiro liberalismo foi, sem dúvida, aquele que se institucionalizou fazendo de 

sua ideologia uma verdadeira arte de governar, encontrando diversas problemáticas em 

torno disto. Diferente do que vimos no pensamento socialista, aqui as problemáticas se 
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dão a partir de uma governabilidade. Para compreender esta diferença basilar entre as 

duas ideologias, retomemos o prólogo.  

 Como visto, uma das consequências da Revolução Francesa foi levar o pensamento 

liberal a tender a certo conservadorismo, no sentido de assegurar a ordem vigente que 

brotava com o advento da modernidade. Pelo menos o liberalismo que predominou neste 

momento, o qual consistia por uma liberdade centrada em assuntos privados, articulada à 

uma política representativa e associada a sociedade comercial, como defendeu Constant 

em seu famoso discurso proferido no Ateneu Real de Paris em 1818.  

 Mesmo que em época tais posições não tivessem nada de “conservadoras”, é 

preciso relembrar do cenário revolucionário da época, onde tais preposições, 

principalmente colocado do lado daquelas tomadas pelos jacobinos, guiadas pelas  idéias 

de Rousseau, como enfaticamente coloca Constant, são claramente conservadoras em 

comparação a estas. Nesse sentido, como o próprio coloca :“le juste milieu”: um centro 

político, a meio caminho entre o velho absolutismo e a nova democracia, que este 

liberalismo se encaminhou, deparando-se com problemáticas oriundas de uma 

governabilidade, o que podemos chamar de liberalismo conservador ou de primeiro 

liberalismo, no sentido que colocaremos. Dessa forma, evidenciaremos algumas 

colocações de Constant no Ateneu Real de Paris para que tenhamos de forma límpida 

este movimento do liberalismo pós-Revolução Francesa e algumas características 

basilares deste que detalharemos ao longo deste capítulo.   

 Porém, antes de entrar nesse assunto, é preciso aqui esclarecer que o liberalismo e 

o conservadorismo se associam de forma particular, não se trata de fazer uma 

assimilação reta e geral entre estas duas correntes do pensamento, se trata de uma 

“conversa" entre estas duas ideologias no século XIX, o que vai legar ao liberalismo uma 

coloração específica neste prelúdio de século. Para deixar claro, não estamos alocando 

todo o liberalismo no mesmo arcabouço ideológico do conservadorismo, ou associando 

estas duas correntes em uma coisa só, o conservadorismo e o liberalismo são ideologias 

distintas que tem características singulares. Contudo, como visto no prólogo, estamos 

diante de um conservadorismo específico que faz algumas interfaces com certo tipo de 

liberalismo, as quais dependem de situações conjunturais particulares. Além do mais, o 

conservadorismo é em essência contrário a racionalidade que brotava junto com a 
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sociedade comercial, eram defensores das "paixões” em voga no Antigo Regime. Eduardo 

Mariutti elucida tais idiossincrasias desta associação:  

(…) algumas características do pensamento conservador “moderno” 
geravam atrito com o liberalismo dito “clássico”. Em particular, a 
insistência conservadora nos limites da razão, (…) e a ênfase no 

organicismo (…) eram os principais polos de repulsão (…). No plano do 
pensamento, portanto, as forças de repulsão entre liberais e 
conservadores eram muito mais fortes que as de coesão. Mas, mesmo 

assim, o século XIX testemunhou a formação de algumas correntes 
liberais-conservadoras, (…) em todas as situações mais extremas, 
onde a ordem mínima parecia estar sob ameaça, liberais e 

conservadores estabeleceram alianças pragmáticas, e tendem a 
recorrer a um expediente que se mostra bastante eficaz: repressão 
violenta e impiedosa aos movimentos revolucionários combinada com 

reformas pontuais, para contentar setores passíveis de radicalização e 
cooptar quadros e lideranças regionais .  131

 Nesse sentido que associar o liberalismo ao conservadorismo se faz uma temática 

mais delicada, cuja dissertação não tem como objetivo minuciar, apenas o fato que o 

conservadorismo colore o pensamento liberal de forma há corroborar na consolidação 

deste primeiro liberalismo em salvaguardar a ordem que se estabelecia. Nesse sentido 

destacamos Benjamin Constant, pois tal movimento do liberalismo se faz clara em suas 

posições, como enunciamos. Nos servimos, assim, de um exemplo exato para clarear 

esta, digamos, pré-disposição do liberalismo.  

 No seguinte sentido: na medida que Constant distinguiu o que seria para ele a 

liberdade do antigos e a liberdade dos modernos, colocando-se contrário a Revolução 

Francesa e ao terror jacobino, argumentando que a liberdade dos antigos era 

incompatível com a sociedade moderna (sociedade comercial), associando a "liberdade 

dos antigos" às elucubrações do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, em antítese ao 

que seria para ele o caminho da “modernidade”. Este, para o autor, deveria ser guiado por 

uma liberdade centrada em assuntos privados, articulada a uma política representativa e 

associada à sociedade comercial, como pontuamos, colocando de forma evidente certa 

tendência desse primeiro liberalismo, colocado por ele como “moderno”, em antítese ao 

que designa como “antigo”, isto é, de forma geral,  ao socialismo.  

 Mariutti, 2018, sem página.131
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 Entenderemos melhor esse paralelo ainda neste tópico. Contudo, é nesse sentido 

que podemos observar algumas características deste primeiro liberalismo nas posições 

proferidas por Constant. Como, por exemplo, a repulsa de Constant ao objetivo dos 

antigos, ou seja,  ideias coletivistas e de partilha do poder social, como aquelas proferidas 

por Rousseau. O que vai cristalizar para esse liberalismo, e legar para as diferentes 

matizes que se desprendem deste, uma forte repulsa a qualquer ideia organicista ou 

coletivista. O que nos permite ler seu pronunciamento em 1818 como uma verdadeira 

batalha ideológica, realizando uma árdua crítica a principal referência dos Jacobinos, de 

acordo, com Rousseau.  

 Assim, as elucubrações de Constant nos são interessantes para colocar essa 

primeira significação do liberalismo como, também, contrastar essa “essência liberal" com 

o socialismo. Desta maneira, podemos associar: o objetivo dos antigos como aqueles 

oriundos do campo contra-hegemônico, o que se justifica por ser um discurso endereçado 

a Rousseau, e, do outro lado, os objetivos dos modernos que, por conseguinte, seria 

aquele em contra-posição à este, ou seja, hegemônico. Detalharemos melhor estes 

termos, contudo, por agora, vejamos esta passagem de Constant na qual se opõe 

claramente ao objetivos dos antigos: 

 O objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os 
cidadãos de uma mesma pátria. Era isso o que eles denominavam 
liberdade. O objetivo dos modernos é a segurança dos privilégios 

privados (…) não podemos mais desfrutar da liberdade dos antigos, a 
qual se compunha da participação ativa e constante do poder coletivo. 
Nossa liberdade deve compor-se do exercício pacífico da 

independência privada . 132

 Logo, temos de um lado a partilha do poder dentro de uma coletividade, como na 

antiguidade, por isso que Constant os nomeia como “antigos”, onde o poder político era 

exercido nas praças públicas, levando os cidadãos (os escravos não eram considerados 

como tais) a participarem diretamente de todas as deliberações políticas, concebendo 

uma liberdade positiva. Isto é, uma liberdade real, na qual todo o coletivo teria as pré-

condições necessárias para gozar de suas liberdades individuais em condições de 

 Constant, 1818/1985, p. 15-16132
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igualdade . Nesse caminho, podemos identificar o pensamento contra-hegemônico que, 133

em essência, é crítico a ordem capitalista e, no que toca ao socialismo, sempre tendeu a 

certo organicismo, concebendo uma liberdade socialmente viável, real e, portanto, 

positiva.  

 Aqui não se trata de definir o socialismo como uma simples “nostalgia" da 

antiguidade, como Constant sugere, estamos apenas traçando um paralelo para que 

possamos continuar com o caminho que o liberalismo vai prosseguir em sua história. De 

qualquer forma, temos, por conseguinte, do outro lado, "os modernos", endossando o que 

se designa como liberdade negativa, entendendo-a como autonomia do governado em 

relação ao governante. É o que podemos designar, por conseguinte, como um primeiro 

liberalismo, como pontuado, um liberalismo fortemente associado ao livre mercado e 

equidistante de qualquer ideia coletivista.  

  Aqui é preciso melhor esclarecer esta diferenciação entre hegemônico e contra-

hegemônico. Como estamos evidenciando o movimento do que nomeamos de primeiro 

liberalismo que tendeu neste perambulo ao conservadorismo, salvaguardando a ordem 

que se estabelecia a partir do livre mercado, como Constant deixa claro e, mais claro do 

que isso, o objetivo destes seria o de defender esta nova ordem, esta nova liberdade que 

se estabelecia a partir da estruturação do capitalismo. Diferente do campo contra-

hegemônico, que se aglutinavam em torno da crítica a esta mesma ordem que se 

estabelecia. Portanto, o liberalismo, nestas acepções, se estruturaria de forma inversa ao 

socialismo. Se estruturaria não contrário a nova ordem que se estabelecia com as 

revoluções industriais, mas sim a partir destas. É assim que entendemos esse “primeiro 

liberalismo” em contraste ao campo contra-hegemônico, se estabelecendo como um 

pensamento oriundo da nova ordem que se estabelecia e, por isso, hegemônico. 

 Assim, voltando a diferenciação que Constant faz, podemos colocar esta outra 

passagem  em que ele problematiza a questão referida entre a liberdade positiva e a 

liberdade negativa. Nesta formulação, a liberdade dos antigos se fundamentava na 

extensão do poder popular, contudo, como coloca Constant, essa liberdade era 

 O termo é mais complexo, liberdade positiva seria aquela na qual o sujeito teria os recursos necessários 133

para realizar suas potencialidades individuais e que este consiga usufruir de uma liberdade real e não 
somente retórica. Normalmente é contrastado com a liberdade negativa que, de forma rudimentar, entende 
a liberdade como autonomia. A discussão se tornou mais complexa pós a publicação do ensaio do filósofo e 
historiador Isaiah Berlin (1909 - 1997) em 1958; "Dois conceitos de liberdade”.
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imediatamente acompanhada pela submissão completa dos indivíduos a autoridade 

coletiva: 

Assim, entre os antigos, o indivíduo, quase soberano nas questões 
públicas, é escravo em todos seus assuntos privados. Como cidadão, 
ele decide sobre a paz e a guerra; como particular, permanece limitado, 

observado, reprimido em todos seus movimentos; como porção do 
corpo coletivo, ele interroga, destitui, condena, espoja, exila, atinge 
mortalmente os seus magistrados ou seus superiores; como sujeito ao 

corpo coletivo, ele pode, por sua vez, ser privado de sua posição, 
despojado de suas honrarias, banido, condenado, pela vontade 
arbitrária do todo ao qual pertence .  134

 Em outras palavras, podemos dizer que o efeito colateral da “liberdade dos 

antigos”; a extensão do poder coletivo, era uma restrição quase absoluta das liberdades 

individuais. Era, de acordo com Constant, a subjugação total do indivíduo ao todo do qual 

faz parte. Nesta linha, o autor coloca que esta, podemos dizer, “fragilidade do indivíduo” é 

responsável pelo “ostracismo da antiguidade", como vemos nesta passagem:   

O ostracismo de Atenas repousava na hipótese de que a sociedade 
tem toda a autoridade sobre seus membros. (...) Mas, para nós [os 
modernos], os indivíduos têm direitos que a sociedade deve respeitar 

(...) .  135

 Essa sociedade, que Constant se refere, seria a “sociedade moderna” que, como 

dito, se pautava em uma liberdade estritamente veiculada ao comércio; que em época 

começava a se cristalizar. Trata-se de uma liberdade centrada na autonomia individual, 

fundamentada na troca do livre comércio. O comércio é interpretado por Constant como a 

maior característica da sociedade moderna: "O comércio (…) é hoje a condição normal, o 

fim único, a tendência universal, a verdadeira vida das nações” . E de fato o era, pois o 136

comércio se expandia rapidamente e as relações sociais mudavam em razão disto. 

Diferente dos antigos, por um série de condicionantes, que quando sacrificam a sua 

independência individual para se dimensionarem aos seus direitos e deveres políticos, 

sacrificavam muito pouco das suas esferas individuais. O que muda radicalmente como a 

 Constant, 1818/1985, p. 11134

 Cf. Id, ibid, p. 19-20135

 Cf. Id, ibid, p. 13136
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chegada do livre mercado, cabendo a estes a sua própria sustentação . Neste esteira 137

que Constant se colocava contrário a corrente revolucionária durante a Revolução 

Francesa posto que, para ele, a “liberdade dos antigos" era incompatível com a sociedade 

comercial moderna. Segundo o autor, essa confusão entre tais liberdades foi a causa dos 

excessos cometidos pela corrente revolucionária durante a Revolução Francesa e, de 

acordo como ele, se inclinaram a nostalgia da liberdade dos antigos motivados pelos 

abusos e pelo nepotismo de uma aristocracia em decadência. De qualquer maneira não 

nos aprofundaremos neste mérito, o importante aqui é detectar este movimento que o 

liberalismo realiza que, para nós, é identificado de forma clara por Constant quando 

coloca suas predileções. 

 É igualmente nesse sentido que o autor realiza um árdua crítica ao que ele designa 

como autores que inspiraram "os abusos" cometidos durante a Revolução Francesa, 

como os já comentados J.J. Rousseau e Mably, um pensador francês definido por Engels 

como um dos socialistas utópicos (como vimos anteriormente). A crítica de Constant 

reside em afirmar que estes não captaram a realidade posta pelo livre comércio, 

resultando no fracasso de sua ação política que mirava o estabelecimento de uma 

"vontade coletiva" para o bem de todos. Aqui vale lembrar, como já sublinhado no prólogo, 

que as diversas alianças entre liberais e conservadores que oprimiram levantes 

revolucionários combinadas com reformas pontuais e a cooptação de quadros e 

lideranças regionais ajudaram, para falar o mínimo, o “fracasso” que Constant se refere.  

 De qualquer forma, a utopia dos jacobinos (ou do campo contra-hegemônico) fora 

atropelada pela realidade do presente e a revolução tomou o único caminho possível, a 

consolidação de um governo representativo. Era o que Benjamin Constant apelidou, como 

apontamos, de “le juste milieu”: um centro político, a meio caminho entre o velho 

absolutismo e a nova democracia. Consideramos este “centro" que evidencia Constant 

importante para entender o liberalismo, este primeiro liberalismo, que ao se encaminhar 

para o centro político  tensionará a corrente em torno de uma governabilidade.  

 Um dos condicionantes era a própria escravidão, que permitia ao homem antigo ter mais tempo para a 137

política, já que gozava de um lazer excessivo. Na sociedade moderna, seguindo com Constant, os homens 
não tinham o mesmo “privilégio”, pois cabia a ele a sua própria sustentação. O seu tempo era outro, como 
coloca Mariutti: "Por possuírem grandes extensões de terra e escravos, os cidadãos da antiguidade podiam 
desprezar as atividades necessárias à reprodução da sociedade (…).  Este é um luxo que os modernos não 
podem dispor: na sociedade moderna, os homens não querem (e não podem) se desviar de seus 
empreendimentos pessoais, logo, não tem interesse (…) e querem dedicar o menos possível de seu tempo 
às discussões na esfera pública. Assim, as condições modernas, e dentre elas o comércio como a mais 
proeminente, inspira nos homens um forte amor pela independência individual, transformando a 
consolidação e autonomização da esfera privada em uma necessidade” (Mariutti, 2017, p. 7).
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II - O problema do livre mercado 

  Logo, o que é preciso ressaltar por agora é que o liberalismo, no sentido que 

coloca Constant, esse liberalismo conservador, no eixo de assegurar a ordem vigente, 

que se estabelecia com a famigerada modernidade, acaba por ser predominante na 

corrente. Pelo menos neste momento, neste “primeiro liberalismo”, como designamos 

para fins narrativos. Nesse sentido que se colocava para a corrente o problema do livre 

mercado, nos termos de uma governabilidade política. Tal “modernidade" legou ao 

liberalismo um problema da prática governamental em relação ao livre mercado. O 

avanço da sociedade comercial colocava a seguinte questão para o liberalismo no que 

toca a sua governabilidade: como proceder, como agir em relação ao mercado (?), como 

limitar e distribuir o poder  em um sociedade associada à livre troca de mercadoria (?).  

 Aqui vale endossar que temos problemáticas distintas daquelas que se colocavam 

para o campo contra-hegemônico. No contexto mencionado, diversas tendências se 

uniam em torno de uma crítica geral ao sistema capitalista e a propriedade privada, se 

disjungindo em torna das vias possíveis para se chegar à Revolução, como vimos com o 

socialismo. Iremos, por agora, observar as tensões que emergem para o campo 

hegemônico oriundo da busca de uma governabilidade. Então, como já dito, nos finais do 

século XVIII e ao longo do século XIX temos a consolidação do primeiro liberalismo. 

Como também, já pensando na corrente liberal como um todo, é possível observar 

algumas congruências no interior dela que serão cada vez mais claras na chegada do 

século XX. Esta coloração (ou colorações) são perceptivas quando miramos para a 

transformação que ocorre no mercado. Por isso, é necessário entender a íntima ligação 

que o liberalismo tem com as revoluções industriais e comerciais da época e o lugar que 

elas atuaram, o mercado.  

 Dessa forma, podemos mirar para este cenário revolucionário como o passadiço do 

que nomeamos do mercado regulado para o livre mercado e, dentro desta narrativa, 

entender certa epistemologia de uma época que é reverberada a partir desta 

transformação mercadológica. O que vai estruturar alguns valores básicos deste primeiro 

liberalismo, os quais vão gerar certos "desacordos" no interior da corrente. Em outras 

palavras, partiremos de todo um cenário que leva a consolidação destes “valores liberais” 

e como, contraditoriamente, são deles que se fazem emergir uma heterogeneidade no 
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pensamento. Isto é, se trata de alguns pilares basilares para o liberalismo que ao mesmo 

tempo são polos de tensão.  

 Podemos dar o exemplo de alguns valores tipicamente liberais, pra citar os mais 

comuns: a liberdade individual e o livre mercado. Esses preceitos abrem diversas 

problemáticas que podem ser respondidas de diferentes maneiras pelo pensamento 

liberal. Pensando que tais prerrogativas essencialmente tencionam com a ideia de 

sociedade, tratando-a como um aglomerado de coletivos, podemos inserir, apenas para 

fins ilustrativos, algumas questões corriqueiras do pensamento liberal. As quais podemos 

traduzir nestas indagações: Quais são as fronteiras entre o indivíduo e a sociedade? Qual 

é o limite para as liberdades individuais e até onde o coletivo (sociedade) suprime o 

indivíduo?  Até onde o Estado deve proteger os indivíduos e até que ponto ele invade a 

esfera privada? Quais são as fronteiras entre o Estado e o livre mercado? Estas 

indagações são respondidas de diferentes formas pelo liberalismo à partir de diferentes 

acepções de mercado. Este debate é longo e contínuo na corrente liberal, o qual 

detalharemos ao longo dos próximos tópicos. Contudo aqui se trata de observar como 

essas características, que veremos por agora, estruturantes do liberalismo são, ao 

mesmo tempo, pontos de divergências, pontos de heterogeneidade .  

 Tais problemáticas que veremos por agora abrem um mundo novo e cheio de 

tensões na corrente liberal, o que sempre dificultou alguma unidade no interior do 

pensamento. Basicamente, se trata de dois pontos de inflexão referentes à intervenção 

governamental, duas diferentes formas de se pensar a governabilidade. Resumidamente, 

a partir da institucionalização do liberalismo e, pensando nos termos de uma intervenção 

pública, podemos localizar certa "substância originária" desta fratura que se expõem 

timidamente por agora. Baseadas em duas acepções distintas de mercado, prevalecendo 

aquela que se colocava em contraposição ao que se tinha no Antigo Regime, como 

detalharemos. Contudo, adiantando e de forma geral, temos de um lado aqueles que 

pensam a intervenção governamental a partir de uma utilidade — o que acaba por ser 

predominante na corrente como entenderemos — e, de outro, aqueles que partem de 

alguma premissas básicas ao indivíduo. Por conseguinte, se tem dois modos, duas 

formas de liberalismos inseridos na mesma questão que emerge da adversidade do livre 

mercado. Como já adiantamos, trata-se da fricção entre os novos liberais e o dito 

liberalismo clássico que vai, ao passo da história, se tornar mais latentes. 
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III - Mercado Regulado 

 Portanto, adentrando aos finais do século XVIII, temos a passagem de duas 

acepções distintas de mercado, do mercado regulado em voga na Idade Média para o 

livre mercado.  Começaremos por expor a ideia de mercado que se encontrava na época 

do Antigo Regime. Trata-se de um mercado extremamente regulado pelo soberano que 

tinha como objetivo manter e estabelecer a ordem e a paz, como também a sua própria 

legitimidade como tal. Nesse sentindo que se regulava o mercado, de forma a proteger a 

sociedade, assegurando algumas condições tanto para o comerciante quanto para o 

consumidor. O mercado aqui é visto como um lugar de risco, caso contrário não seria 

necessário regulá-lo. Um lugar de risco, tanto para o camponês em comprar o seu 

sustento como para o comerciante em vender suas mercadorias. Estamos diante, 

portanto, de uma regulagem que intentava em protegê-los do roubo, do delito, da fraude, 

da falsificação e etc. Além disso, se regulava o preço, no sentido que o valor da 

mercadoria, que se negociava nos mercados locais, não poderia ser excessivo e nem 

abaixo da margem de um lucro mínimo; deveria se estabelecer um preço que 

contemplasse tanto os camponeses como os comerciantes, como coloca Foucault:  

(…) o mercado era percebido naquela época como um risco que talvez 
o comerciante corresse de um lado, mas o comprador com toda a 
certeza de outro. E era necessário proteger o comprador contra o 

perigo que representava uma mercadoria ruim e contra a fraude de 
quem a vendia . 138

 Em outras palavras, da mesma forma que a regulamentação tentava assegurar o 

não-roubo, o não-delito, a não-fraude das mercadorias, ela também estabelecia um preço, 

um valor que agradasse tanto consumidores como comerciantes, permitindo aos 

comerciantes um lucro moderado, que este lucro não prejudicasse o consumidor .  Era 139

necessário um preço que fosse minimamente viável a toda sociedade feudal, pelo menos 

em sua grande maioria — onde a grande massa do povo pudesse comprar pelo menos o 

básico e que permitisse ao comerciante um lucro mínimo, isso não quer dizer que grande 

 Foucault, 2008, p.43138

  De acordo com o historiador estadounidense Steven Kaplan:  “(…) Para serem equitativos, os preços 139

não devem nem ‘revoltar' os comerciantes e nem ‘lesar’ os consumidores. Eles são estabelecidos de como 
um ideal de moderação que tende a variar com as circunstancias. Um preço é tido como justo quando os 
comerciantes estabelecem um lucro moderado e a massa do povo, que vive num estado de miséria crônico, 
não sofra exageradamente, isto é, mais que de costume. Em tempo normal, o preço justo é simplesmente o 
preço corrente fixado por uma estimativa comum (…)” (Kaplan, 1986, p. 55 -56).  
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parcela da sociedade feudal não vivesse em um estado de miséria permanente. Contudo,  

buscava-se um preço que mantivesse certa relação com o trabalho feito, com as 

necessidades dos comerciantes e com as possibilidades dos consumidores, realizando 

um arranjo comercial que permitisse ao indivíduo, com menos recursos financeiros, uma 

possibilidade mínima de compra, principalmente com produtos de primeira necessidade, 

como mercadorias alimentícias e etc. Portanto, se estabelecia um preço que partia de 

certa premissa de justiça que, por óbvio, não alcança toda a sociedade, contudo permitia 

que alguns estratos mais desfavorecidos não morressem de fome, ao mesmo tempo em 

que protegia o comerciante dos perigos do mercado. 

 Ou seja, se estabelecia um "preço justo”, estipulado a partir de certas premissas, 

de certos valores — os quais não nos aprofundaremos, nem trataremos da escolástica 

medieval e, portanto, nem das ideias aristotélicas de justiça  — o importante aqui é 140

definir que esse mercado se estabelecia como um lugar de atuação do poder público que 

o regulava em busca de justiça. O mercado neste momento consistia em um léxico de 

justiça distributiva. Em linhas gerais, o mercado consistia na regulamentação do poder 

público a partir de algumas premissas, estabelecendo um preço que fosse justo . Logo a 141

intervenção partia de alguns preceitos de justiça e de bem comum.  

IV - Livre mercado 

 Esta acepção de mercado se transforma no final do século XVIII e no começo do 

XIX, com a chegada da modernidade, que surge querendo ser o oposto do que era; as 

revoluções comerciais e industriais da época brotam com uma vontade de liberdade, 

longe de qualquer regulamentação. O mercado passa a ser regulado pela troca, ou seja, o 

preço deste mercado será agora estabelecido pela livre concorrência. Não mais pautado 

pela soberania do monarca (mesmo que este fosse estipulado a partir de certo valores), 

mas sim pela livre troca de mercadorias, estipulando, pelos mecanismos espontâneos, um 

valor, um preço. É o que os fisiocratas chamam de “bom preço”, o que, posteriormente, 

 É esse justo preço que a escolásticas medieval, a partir da doutrina aristotélica da justiça comutativa 140

(Ética nicomaquéia, livro V), havia estabelecido como modelo ideal das transições.   ver em: Kaplan, 1986 

 Contudo, podemos ilustrar essa acepção do mercado como um lugar justo nesta passagem: "Esse 141

sistema-regulamentação, justo preço, sensação da fraude — fazia portanto que o mercado fosse 
essencialmente, funcionasse realmente como um lugar de justiça, um lugar em que devia aparecer na troca 
e se formular nos preço algo que era a justiça. Digamos que o mercado era um lugar de 
jurisdição” (Foucault, 2008, p. 43). Ver mais em: Id, ibid, p. 42-44 
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será conhecido como "preço natural” . O que de fato tem uma lógica, nada poderia ser 142

mais "natural" do que o valor estipulado pelos mecanismo espontâneos do mercado. 

Então, o mercado passa não mais a obedecer aos poderes regulamentais do soberano, 

mas aos seus próprios mecanismos “naturais", regulando-se a partir de sua 

espontaneidade, estabelecendo um preço em outros termos daqueles do sistema 

regulatório. Um preço que vai exprimir uma relação entre o custo de produção, a oferta e 

a demanda, como no sistema regulatório , contudo vão se estruturar por outro léxico 143

dado pela economia política e pelos fisiocratas franceses, como detalharemos. 

 De qualquer maneira, o que vai se estabelecendo neste “jogo espontâneo”, é um 

“preço natural” que só poderá lá ser estabelecido . Ou seja, um preço que vai exprimir, 144

como sugere Foucault, uma relação de verdade. Brilhantemente e de forma sutil, Foucault 

indica para o que começa a se construir em época: uma certa idealização deste mercado 

livre, mais que uma idealização, uma cristalização de algo que designa uma verdade. Isto 

é, uma áurea de verdade que o mercado vai encorporando, estabelecendo um preço 

verdadeiro que seria justo por sua naturalidade e por sua aparante neutralidade .   145

  

 Estamos, portanto, na passagem de uma ideia de mercado que se intervinha a 

partir de alguns valores, estabelecendo um preço que fosse minimamente justo, para um 

mercado que fosse justo por natureza, se estabelecendo com uma verdade. Temos aqui 

duas ideias de mercado e duas ideias de justiça. O que se materializa, como prática 

governamental, em uma intervenção que fosse mínima, diferente do organicismo do 

 Esta passagem do fisiocrata francês Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739-1817) vem a ilustrar este 142

raciocínio que começa a se cristalizar na sociedade: "No sistema fisiocrático, não há nada mais fácil de 
determinar que o bom preço: é o preço comum e pouco variável do mercado em geral, o preço que a 
concorrência estabelece ente as nações que comerciam livremente" (Higgs, 1910,p. 23 - 24). 

 No sistema regulatório se estabelecia um preço que mantivesse certa relação com o trabalho feito, com 143

as necessidades dos comerciantes e com as necessidades e as possibilidades dos consumidores, 
realizando um arranjo comercial que permitisse ao indivíduo, com menos recursos financeiros, uma 
possibilidade mínima de compra, assim como os mais ricos tinham.

 sobre a nova regulamentação do mercado, podemos nos mirar a esta passagem do fisiocrata francês, 144

Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780): "Os preços só podemos ser regulados nos mercados, porque é 
somente lá que os cidadãos reunidos podem, comparando o interesse que têm de trocar, julgar o valor das 
coisas relativamente às suas necessidades. Só podem ser regulados lá, porque é só nos mercados que 
todas as coisas a trocar se põem em evidência: é só nos mercados que se pode julgar a relação de 
abundância ou de escassez que ela têm umas com as outras; relação que determina seu preço 
respectivo” (Bonnot de Condillac, 1776, p. 23)

 Sobre esta reflexão de Foucault podemos elucidar nesta passagem: “O mercado, quando se deixa que 145

ele aja por si mesmo de acordo com a sua natureza, com a sua verdade natural, digamos assim, permite 
que se forme certo preço que será metaforicamente chamado de preço verdadeiro, que às vezes será 
também chamado de justo preço, mas já não traz consigo, em absoluto, essas conotações de 
justiça" (Foucault, 2008, p.44).
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Antigo Regime, onde a intervenção era múltipla e concisa. Temos aqui duas ideias de 

mercado, duas formas de intervenção. Se de um lado temos um grande número de 

intervenções que partem de alguns direitos guiados por um ideia de justiça, temos, agora, 

o menor número possível de intervenções que serão estabelecidas por um utilitarismo 

econômico, como detalharemos. 

2.1. Economia Política, consolidação do laissez-faire como uma verdade 

 É neste ínterim, como vimos, da passagem do Antigo Regime para o advento da 

modernidade, do mercado regulado para o livre mercado, do estabelecimento de um 

preço justo para um preço natural — que guarda termos relacionais, mesmo que em outro 

diapasão, de certa ideia de justiça — que vão fomentar as bases deste primeiro 

liberalismo. Trata-se da ideia do mercado como um lugar de veracidade que se estrutura 

em uma clara oposição ao mercado regulado típico do organicismo presente na Idade 

Média. O que vai levar todo um pensamento à um mesmo significado, de forma à  

consolidar o que se nomeia laissez-faire.  

 Esse movimento se deu por diversos fatores. Primeiramente seria o fato que a 

modernidade surge em contraste ao Antigo Regime, aspirando ser o oposto do que era, 

direcionando-se a inverter certos valores postos na antigüidade, os quais serão 

consolidados pela economia política, como veremos. Trata-se de uma tendência do 

pensamento que tem suas origens na Revolução Inglesa no século XVII  que endossaram 

algumas prerrogativas que culminaram no laissez-faire. Em outras palavras, é todo um 

contexto social, político de uma época que se origina em oposição ao organicismo 

"protetor e regulador" da Idade Média. Nesse sentido, parafraseando Keynes (1926/1984), 

a modernidade troca o direito divino dos reis pelo direito à liberdade individual; a proteção 

da monarquia pelos contratos sociais; a segurança pela liberdade e a regulamentação 

pelo livre mercado: 

No fim do século XVII, o direito divino dos reis foi substituído pela 
liberdade natural e pelo contrato social; e o direito divino da Igreja, pelo 
princípio da tolerância e pelo ponto de vista de que uma igreja é "uma 

sociedade voluntária de homens" que se reúnem de maneira 
"absolutamente livre e espontânea". Cinqüenta anos mais tarde, a 
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origem divina e a voz absoluta da moral deram lugar aos cálculos da 

utilidade   146

  Então, esta natural reação em oposição ao que se tinha na antiga sociedade, 

orienta todo pensamento filosófico, social e político a endossar estes novos valores de 

diversas maneiras,  acabando por balizar esta veracidade que o livre mercado tomará 

neste perambulo de século, encontrando sua maior tradução na Teoria do Laissez-faire. 

Contudo, antes de adentar na consolidação do laissez-faire, é preciso deixar claro que tal 

predisposição do mundo das ideias não acontece de forma premeditada, se trata de 

diferentes saberes que acabam se encontrando nos mesmos pontos, nos mesmo valores, 

nos mesmos "cálculos utilitários". Como argumentado, esta “natural reação” às privações 

do Antigo Regime e à “vontade de liberdade” em que tal modernidade surge, predispõem 

todo o pensamento de uma época à certa "racionalidade utilitária” que se findam, 

propositalmente ou não, ao Laissez-faire e ao individualismo extremado intrínseco a 

teoria: 

A disposição com respeito às questões públicas, que por conveniência 
denominamos individualismo e laissez-faire, originou-se de muitas 
fontes de pensamento e de diferentes impulsos dos sentimentos. 

Durante mais de cem anos nossos filósofos nos governaram porque, 
por um milagre, quase todos concordavam, ou pareciam concordam, 
sobre essa questão. Ainda hoje, não deixamos de dançar a mesma 

música  147

 Podemos dizer que temos a ideia do laissez-faire como um polo gravitacional que 

aglutinou em si diversas tendências do mundo prático quanto acadêmico (das ideias) que 

se direcionavam "espontaneamente” aos mesmos valores. Contudo, sua consolidação 

como uma prática política se deu graças ao surgimento da economia política que 

harmonizou o individualismo ao bem-estar geral, levando a Teoria do laissez-faire à um 

outro patamar, muito pela facilidade e pela comodidade que sua aceitação reverberava ao 

“homem prático”:  

Apesar disso, naquele período teria sido difícil conseguir essa 
harmonia dos opostos, se não fosse pelos economistas que 

começaram a se destacar exatamente no momento adequado. A ideia 

 Keynes, 1926/1984. p. 106146

 Idem147
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de harmonia divina entre o lucro privado e o bem público já aparecera 

em Paley. Mas, foram os economistas que proporcionaram a essa 
noção uma boa fundamentação científica. Suponhamos que, pelo 
funcionamento de leis da natureza, indivíduos esclarecidos voltados 

para seus próprios interesses sempre tendam, em condições de 
liberdade, a promover simultaneamente o interesse geral! Nossa 
dificuldades filosóficas ficam resolvidas, pelo menos para o homem 

prático, que pode, então, concentrar seus esforços na garantia das 
necessárias condições de liberdade. À doutrina filosófica de que o 
governo não tem o direito de intervir, e à doutrina de que ele não tem 

necessidade de interferir, acrescenta-se uma prova cientifica de que 
sua interferência é inconveniente  148

 Mesmo que se encontrem fissuras, até mesmo no pensamento liberal, como nas 

reflexões dos novos liberais, os quais se assemelham em alguns ponto com o 

pensamento socialista, como vimos, tais vozes não tinham muita ressonância, não 

encontravam fundamentações, não tinham o apelo social necessário para tornar suas 

elucubrações em alternativas. Como é o caso das próprias ideias socialistas e marxistas 

que não se apresentavam com muito prestígio neste mesmo momento. Ou seja, mesmo 

que a “racionalidade do laissez-faire" tenha encontrado resistências, as alternativas que 

se apresentavam não pareciam férteis o suficiente para serem viáveis. Ou, pelo menos, 

não pareciam muito atrativas. As experiências, digamos, “coletivistas” ao longo do século 

XIX, são  exemplos disto, como no caso das sociais-democracias e da própria experiência 

da União Soviética (1922 - 1991). 

 Enquanto, por outro lado, além de toda uma filosofia que culminava na teoria do 

laissez-faire, como colocamos, se conservava uma memória muito vívida do progresso 

material dos finais do século XVIII e inícios do século XIX graças a iniciativa privada, o 

que reforçava este raciocínio a priori (Keynes, 1929/1984). Logo, podemos dizer, tanto o 

mundo das ideias como o mundo prático, inclinavam-se para o laissez-faire, tanto em sua 

racionalidade utilitária como no consenso dele como "a melhor e única maneira de se 

fazer um bom governo”. Isto é, diversas “forças" e outras tendências de uma época 

gravitavam em uma mesma órbita do laissez-faire, de acordo com Keynes: 

Mas, ainda eram necessários alguns outros ingredientes para 
completar a mistura (da predominância do laissez-faire como prática 

governamental). Em primeiro lugar, a corrupção e a incompetência dos 

 Id, ibid, p. 108 - 109148
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governos do século XVIII, dos quais muitos legados sobreviveram no 

século XIX. O individualismo dos filósofos políticos tendia para o 
laissez-faire. A harmonia divina ou científica (conforme o caso) entre o 
interesse particular e a vantagem política também tendia para o 

laissez-faire. Mas, acima de tudo, a inépcia dos administradores 
públicos contribuiu muito para levar o homem prático no laissez-faire – 
um sentimento que, de maneira alguma, desapareceu. Quase tudo o 

que o Estado fizesse além de suas funções mínimas, no século XVIII, 
era, ou parecia, injurioso ou sem êxito .  149

   Assim, vemos o laissez-faire se constituindo como uma prática 

governamental contrária à planificação de Estado, sustentada em uma lógica 

individualista e espontânea da sociedade que levaria essa ao bem-estar social, de 

maneira simples e de fácil deglutição ao “homem prático”. Se deixando levar de forma 

quase metafísica à “mão invisível” (maior expressão teórica e filosófica que a economia 

política lega a Teoria do Laissez-faire, como veremos em Adam Smith). Em outras 

palavras coloca  Dewey:   

O bem-estar social resulta do efeito cumulativo, conquanto sem 
propósito nem plano, da multidão de esforços individuais convergentes 
para o aumento dos bens e serviços postos à disposição dos homens 

coletivamente, da sociedade. O aumento de bens e serviços cria novas 
necessidades ou desejos e leva a novos modos de esforços para a 
produção. Não é apenas o impulso nativo para a troca. É que a troca 

liberta os indivíduos do trabalho para atender todas as suas 
necessidades e cria divisão do trabalho e a divisão do trabalho 
aumenta enormemente a produtividade. O livre jogo dos processos 

econômicos dá, assim, origem a um espiral sem fim de mudanças 
crescentes e os esforços dos indivíduos para seu avanço social e 
ganho pessoal, guiados por uma “mão invisível”, resultam em 

benefícios da sociedade e criam uma rede cada vez mais cerrada de 
interdependência de interesses. As ideias e ideias da nova política 
econômica tinham acentuada congruência como o aumento de 

atividade. Industrial que vinha ocorrendo na Inglaterra mesmo antes da 
invenção da máquina a vapor. Difundiram-se rapidamente  150

 Id, ibid, p. 109149

 Dewey, 1935/1970, p. 20 - 21150
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 Seja bases divinas, científicas, filosóficas ou naturais, estabeleciam que a ação do 

Estado deveria ser limitada e que a vida econômica deveria ser deixada livre de 

empecilhos estatais para que o cidadão de bom senso, individualista e movido à subir na 

vida, pudesse fomentar o seu bem e o bem geral. Mesmo considerando suas fragilidades, 

a resistência ou alternativa ao pensamento liberal, que se estruturava a partir do laissez-

faire, se mostrava frágil e ineficiente, consolidando o dogma do laissez-faire que 

perdurará na corrente liberal de forma unívoca até meados do século XX, mesmo que 

este vá se deparando com diversas problemáticas ao longo da história, como veremos. 

Deste modo, o laissez-faire vai se cristalizando para o liberalismo em todo um "modo de 

se governar", em uma prática governamental que se traduz na limitação governamental e 

na liberdade individual levados à sua máxima que, de forma curiosa,  articulam-se à ideia 

de justiça e de bem-estar geral. 

  

I - "The Wealth of Nations” 

 A maior acentuação destas ideias, ainda espaçadas e difusas, está em Adam Smith 

(1723 - 1790), que através de sua desenvoltura filosófica dará maior coesão a estas 

tendências da época e legitimará para o liberalismo o laissez-faire como uma prática 

governamental sui generis. Em sua clássica obra, "The Wealth of Nations”, Smith, dando 

continuidade a um pensamento que tem suas origens na escola fisiocrata do século XVIII, 

lega ao laissez-faire um fértil terreno teórico para seu desenvolvimento. Como os 

fisiocratas, Smith associa as leis naturais às leis econômicas e justifica a predominância  

do indivíduo em sua individualidade como maior e melhor mecanismo para o progresso 

social.  Tem-se, portanto, uma reflexão teórica que justificará e endossará a harmonização 

entre o egoísmo e bem-estar geral. O que, por sua vez, vai encontrar sua expressão em 

toda uma prática governamental que de pronto vai ser assinalada pelo liberalismo. Para 

melhor compreensão desta desenvoltura teórica e filosófica de Smith, podemos nos mirar 

para essa passagem da obra aqui citada: 

Portanto, já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar seu 
capital em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira essa atividade que 
seu produto tenha o máximo valor possível, cada indivíduo necessariamente se 

esforça por aumentar o máximo possível a renda anual da sociedade. Geralmente, 
na realidade, ele não tenciona promover o interesse público, nem sabe até que 
ponto o está promovendo. (…) Ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo, 
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muitas vezes, promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do que 

quando tenciona realmente promovê-lo.  151

 Aqui temos de forma clara tal idealização do laissez-faire e sua associação ao 

bem-estar geral. Temos de forma límpida o conceito/teoria do que seria esta 

harmonização do individualismo com o progresso social.  Estamos diante de uma 

racionalidade que orna o egoísmo e a coletividade, de forma simples e de fácil deglutição 

ao homem prático, como colocamos. Pois, o que temos nestas elucubrações é, de certo 

modo, um equilíbrio metafísico, algo além do próprio homem, indicando que basta ele (o 

homem) se guiar por seus interesses que, como um mecanismo espontâneo do mercado, 

fomentará, junto aos outros mecanismos, o bem geral. É o que Adam Smith nomeia de 

“mão invisível” , conseguindo coisificar em uma teoria, em um conceito, todo esse 152

cenário que vimos na passagem do mercado regulado para o livre mercado, o que vai 

associar o individualismo ao bem-estar geral em uma mesma linha de raciocínio lógico 

(ação - reação) articulados e harmonizados pelo laissez-faire. Estabelecendo para o 

liberalismo a premissa que só a partir da condição espontânea dos mecanismos 

regulatórios do livre mercado, permitiria levar a sociedade ao avanço social, ao progresso 

e ao bem-estar geral, o que vai se traduzir para este primeiro liberalismo como a questão 

da agenda/não agenda,  isto é, a intervenção governamental será pensada a partir da 

própria limitação do Estado balizada pelos “valores da economia política”.  

II- Laissez-faire 

 Em suma, portanto, o laissez-faire consolidaria estes "outros valores” que irão, 

agora na “modernidade", direcionar a intervenção do poder público. O que vai ser por 

óbvio diferente do que se tinha no Antigo Regime, como vimos, no caso do mercado 

regulado. Pois a intervenção será pensada a partir de outros termos, de outros valores. 

Não mais por algum, mesmo que frágil, valor de certa justiça distributiva, como se tinha 

antes, mas de uma intervenção, nos termos da economia política, guiada e justificada 

pelo laissez-faire (e vice-versa). O que tem como efeito final subordinar a atividade 

política à econômica: ligar as leis naturais às leis de produção, como assinala Dewey 

(1935/1970) na passagem  abaixo. Em outras palavras, a economia política colocou para 

 SMITH, 1983, p. 379 -80151

 em outras palavras, podemos dizer que:  o processo espontâneo do mercado, a partir do indivíduo livre, 152

na medida em que persegue seus próprios interesses, estimula o mercado e o regula, promovendo o bem 
social e econômico (SMITH, 1983).
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o liberalismo e, para além do liberalismo, uma concepção de razão consistida em uma 

significação radicalmente nova: 

As transformações que se ofereceu ao liberalismo em face desses 
novos interesses foi tão grande que sua história deve ser contada com 
algum detalhe (…). O efeito final foi subordinar a atividade política à 

econômica: ligar as leis naturais às leis de produção e da troca e dar a 
primeira concepção da razão uma significação radicalmente nova . 153

  

 Nesse sentido, as elucubrações que justificavam as leis econômicas como 

verdadeiras leis naturais ganharam impulso e, deste modo curiosamente, a sociedade 

ideal, para o primeiro liberalismo, seria aquela em que a organização política deveria 

moldar-se pelo padrão econômico, se justificando por ser “algo natural” e inerente a 

natureza humana. Portanto, foi desse ponto que:  

Os economistas desenvolveram daí o princípio da livre iniciativa 
econômica dos indivíduos: como essa liberdade se identificava com a 

ausência de ação governamental, concebida como interferências com 
a liberdade natural, resultou disso a formulação do liberalismo do 
laissez-faire . 154

  O laissez-faire, como era defendido pelos fisiocratas e por Adam Smith, é muito 

mais um naturalismo do que uma doutrina econômica. É muito mais um estudo de sua 

espontaneidade, da sua mecânica interna e intrínseca aos processos econômicos. Não se 

trata, portanto, de estabelecer fronteiras jurídicas, de partir dos direitos dos homens para 

se pensar a intervenção governamental, como era de certa forma no caso do mercado 

regulado no Antigo Regime. Mas simplesmente, de deixar o movimento espontâneo do 

mercado acontecer que, como vimos, é legitimado pela economia política que guiará o 

pensamento liberal neste contexto.  

 Portanto, temos oriundo deste primeiro liberalismo a consolidação do mercado 

como um lugar de uma mobilidade natural que exprime uma verdade e, nestes eixos, que 

a intervenção será balizada pela economia política, se estruturando a partir de sua 

utilidade em relação ao livre mercado. O que vai se traduzir na mínima intervenção/

interferência do Estado, desembocando em uma problemática clássica desse primeiro 

 Dewey 1935/1970, p. 20153

 Dewey, 1935/1970, p. 23154
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liberalismo, da agenda/não agenda. Isto é, o bom ou o mal governo passam a ser 

julgados pelas "fronteiras da utilidade de uma intervenção governamental” (Foucault, 

2008, p. 55). Sendo este um problema concreto que advém da ideia quase metafísica de 

"uma naturalidade harmoniosa do livre mercado" (laissez-faire) em que na perspectiva do 

governante; nada se mexe, pois só os próprios mecanismos espontâneos do mercado 

que poderão regular a sociedade, isto é; “laissez-faire” (deixe fazer, deixe passar). Como 

vimos: é deixar a mão invisível do mercado ordenar a sociedade e intervir o menos 

possível para não romper com a sua harmoniosa naturalidade. Dessa forma que a 

intervenção ou, a não intervenção, será medida pelo grau de sua necessidade, será feita 

pelo teor de sua utilidade para o mercado, se traduzindo na razão de Estado mínimo, 

como coloca Foucault. É nessa acepção que a técnica do aparato estatal passa a ser a da 

utilidade governamental, no sentido de uma não intervenção, visto a curiosa articulação 

que o laissez-faire movimenta entre dois polos, digamos tensos, para não falar 

antagônicos, entre o bem-estar coletivo e o individualismo. 

 2.2. Tensões no mundo liberal 

  

 A partir dos dois casos em que vimos - na passagem do mercado regulado para o 

livre mercado, o surgimento da economia política se estruturando para o liberalismo no 

dogma do laissez-faire - podemos ilustrar e introduzir algumas variantes do mundo liberal. 

É possível colocar, de forma rudimentar, que temos de um lado, basicamente, um Estado 

que regula os preços a partir de alguns preceitos e outro que não. Explicando esta 

generalização de forma clara, tem-se um Estado que intervém a partir dos direitos e outro 

que parte do que identificamos como “valores” da economia política, colocando para estes 

outras problemáticas, como mencionado da agenda/não agenda. Esta justaposição, como 

visto, coloca duas ideias de mercado.  

 Primeiramente, temos, na antiguidade, uma ideia de mercado que consistia, 

mesmo de forma frágil, em um lugar de justiça social. Estabelecendo uma intervenção 

que partia do direito público, sendo elaborada pela escolástica medieval a fim de 

estabelecer certo grau de justiça, de equidade. Mesmo que precário, partia-se de certa 

justiça social. O que se transformou, como vimos, na passagem do antigo regimento para 

a época moderna, adentrando o século XIX, em que o mercado, agora regulado pelos 

mecanismos espontâneos, se sedimentará como um lugar que exprime certa verdade, 
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fomentando um outro tipo de intervenção, não mais baseada em valores como "justiça 

social", mas em valores que respeitam essa "verdade" que o mercado toma para si. 

  Há, portanto, dois lugares distintos nos quais a intervenção é pensada, dois modos 

de governabilidade. Duas ideias de mercado que estabelecem duas formas distintas de 

intervenção: um compreendido como um lugar de justiça, consistindo em uma intervenção 

que parte dos direitos e, outra, considerando este mercado como um lugar de mobilidade 

natural que exprime uma verdade, onde a intervenção se elaboraria a partir de sua 

utilidade em relação a este.  São duas distintas razões de Estado intrínsecas aos seus 

mecanismos governamentais (a sua técnica governamental), como visto (mesmo que não 

se possa considerar a monarquia como Estado moderno, utilizaremos apenas como fim 

ilustrativo). É o que Foucault nomeia, de Razão de Estado e Razão de Estado mínimo. Da 

mesma forma que caracterizamos o fim do século XVIII e os prólogos do século XIX na 

imagem desta transmutação do mercado, podemos associar esta passagem à 

predominância de uma racionalidade de Estado que se faz ressonante no mercado e na 

sociedade de modo geral.  

 Para ficar mais claro, podemos nos mirar para a concretude destas elucubrações 

nas diferentes técnicas governamentais. Nos seguintes termos: o mercado regulado no 

século XVI até meados do século XVIII funcionava a partir da elaboração dos direitos 

públicos. Temos, então, o direito como uma técnica governamental, direcionando uma 

intervenção nos preços para se garantir direitos básicos à maior parcela da sociedade 

feudal, como a própria legitimação da soberania. O que, por todo esse cenário que vimos, 

é invertida, trocada na entrada do século XIX: a intervenção passa a se estruturar pelos 

valores da economia política, o que se traduziu na mínima intervenção/interferência do 

Estado (Estado mínimo). Nessa “nova" acepção, temos, então, o seguinte pressuposto: 

não se mexe nos preços, pois são os próprios que regularão a sociedade para a justiça 

social (o bem-estar geral),  deixando a "mão invisível" do mercado ordenar a sociedade. 

Logo, a intervenção será pensada de forma mínima para que esta não atrapalhe a 

soberania da economia de mercado. Em outras palavras, a intervenção será medida pelo 

grau de sua necessidade, será feita pelo teor de sua utilidade,  passando a técnica do 

aparato estatal à ser pensada a partir da utilidade governamental. Assim, o mercado se 

torna um revelador da verdade para a intervenção governamental, pois coloca para o 

governo o condicionante de funcionar nas bases dele, em sua dinâmica, em sua 
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verdade . Logo, temos duas diferentes técnicas governamentais, uma que parte dos 155

direitos e outra que parte da utilidade.  

I - Problema do direito 

 Trata-se de uma problematização outra do direito, diferente de como esta se 

apresentava no Antigo Regime que se instaurava na problemática de como fundamentar a 

soberania; em que condições o soberano pode ser legítimo, em que condições poderá 

legitimamente exercer seus direitos. A questão do direito passa, agora, por outros eixos, 

não mais a legitimar o poder do soberano, mas, pelo contrário, a limitá-lo; isto é, a pôr 

limites jurídicos para o poder do Estado. Isso se dá por todo o cenário que vimos, o qual 

podemos resumir na consolidação do laissez-faire como prática governamental, 

colocando para este primeiro liberalismo a seguinte questão: qual é o papel do Estado e 

em que medida se estabelece sua intervenção? Isto é, "o que se deve e o que não se 

deve fazer em relação ao mercado?” (Foucault, 2008, p. 53). É nesta narrativa que se 

coloca o problema do direito, no sentido de como articulá-lo à este novo cenário:  

Em termos claros, o problema que vai se colocar a partir do fim do 
século XVIII é o seguinte: se há uma economia política, o que acontece 

com o direito publico? (…) que bases podem ser encontradas para o 
direito que vai articular o exercício do poder publico, visto (…) que a 
não-intervenção do governo é absolutamente necessária, não por 

razões de direito, mas por razões de fato, por razões de verdade (por 
razões de mercado) . 156

 Dessa forma que o direito sempre foi um problema para o liberalismo, pois agora a 

governabilidade não será pensada pelo direito, mas sim pelo livre mercado, o que coloca 

para todos os economistas do final do século XVIII e ao longo do XIX esta problemática. 

Ou seja, a questão que se evidencia neste ínterim é a de como elaborar a intervenção 

 Como coloca Foucault: “Por conseguinte, o mercado é que vai fazer que um bom governo já não seja 155

simplesmente um governo que funcione com base na justiça. O mercado é que vai fazer que o bom governo 
já não seja somente um governo justo. O mercado é que vai fazer que o governo, agora, para poder ser um 
bom governo, funcione com base na verdade" (Foucault, 2008, p. 45). Nesse sentido que o mercado vai se 
estabelecer como medidor da prática governamental: o mercado, nessa nova razão, torna-se, por 
conseguinte, o próprio reflexo da prática governamental. Isto é, a intervenção vai ser estruturada a partir 
desta “verdade”, em outras palavras, o mercado se tornará juiz do bom ou do mal governo.

 Foucault elucida este ponto: “Em termos claros, o problema que vai se colocar a partir do fim do século 156

XVIII é o seguinte: se há uma economia política, o que acontece com o direito publico? (…) que bases 
podem ser encontradas para o direito que vai articular o exercício do poder publico, visto (…) que a não-
intervenção do governo é absolutamente necessária, na por razoes de direito, mas por razões de fato, por 
razões de verdade (por razões de mercado)” (Foucault, 2008, p. 52)
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governamental a partir do livre mercado - o que tensiona com a ideia do direito público. A 

dinâmica do livre mercado é, em essência, incompatível com a solidez do direito, em certo 

sentido ele “travaria" os mecanismos espontâneos do livre mercado. Trata-se de uma 

delicada disputa relacional entre o direito público e a economia política. 

 Nestas lacunas que se inaugura um novo problema para o liberalismo que seria, 

portanto, como equacionar o direito público ao livre mercado. Isto abre no interior da 

corrente duas formas distintas de lidar com o problema apresentado. Uma que parte do 

direito, estipulando direitos naturais ou originários e, em seguida, define as condições de 

intervenção; e outra que parte da própria limitação governamental. Isto é, de um lado, a 

prática governamental será definida pela utilidade de sua intervenção (Estado mínimo) e, 

de outro, a intervenção será pensada a partir do direito. Nesta dicotomia podemos 

encontrar a tensão entre dois tipos de liberalismo, um que mitiga com o individualismo e 

recompõe com o organicismo, intervindo a partir do direito e outro que leva o 

individualismo à sua máxima, intervindo a partir de sua utilidade. É o que se designa, no 

primeiro caso, como os "novos liberais" ou "liberalismo social" e, no segundo, a despeito 

de sua particularidade (a qual detalharemos), podemos encontrar o neoliberalismo. No 

entanto, por agora, esta polarização se  concentra entre os novos liberais e o que se 

designa como liberalismo clássico (adeptos ao laissez-faire — primeiro liberalismo). 

 Para melhor compreensão desta tensão, podemos mirar como que o "valor da 

liberdade" se articula nestas “duas saídas liberais” para pensar a governabilidade. Isto é, 

da mesma forma que temos duas ideias de mercado, duas formas de intervenção, duas 

razões de Estado, temos, também, por conseguinte, duas ideias de liberdade. Uma que 

parte do direito dos homens: o homem é livre porque possui direitos irrevogáveis, os quais 

possibilitam a ele usufruir de seu livre arbítrio e, do outro lado, temos a liberdade 

projetada como autonomia: a liberdade é a independência dos homens em relação ao 

Estado. 

II - Liberdade positiva e liberdade negativa 

 Como vimos em Constant, temos o embate entre duas diferentes liberdades, a 

"liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos”. Temos também, de forma clara, a 

fricção entre a liberdade positiva e a liberdade negativa. Duas ideias de liberdade que 

estão estritamente ligadas às respectivas ideias de mercado. A primeira, a qual Constant 
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associa a linha rousseauniana, pautada em um maior poder coletivo, isto é, uma liberdade 

positiva concebida pelas elaborações de direitos que expressam uma vontade geral e a 

liberdade essencialmente negativa, entendida e defendida por ele como autonomia do 

indivíduo em relação ao Estado, articulada à sociedade comercial. 

  A linha “rousseauniana” se orienta do questionamento de quais direitos 

prescrevem cada indivíduo e, partindo deste ponto, estabelecem as fronteiras 

governamentais. Em outras palavras, partem dos direitos dos homens para chegar à 

delimitação da governamentalidade, concebendo uma liberdade jurídica. O direito aqui é 

concebido a partir de leis que expressam uma vontade coletiva e, dessa forma, temos 

uma liberdade que se projeta no estabelecimento de pré-condições sociais e jurídicas 

para o indivíduo de fato ser livre, ou seja, uma liberdade a partir dos direitos dos homens 

(positiva). Do outro lado, “a liberdade dos modernos”, engendrada pela autonomia dos 

governados; uma liberdade a partir da independência dos indivíduos (liberdade negativa). 

Justificando-se pela necessidade do livre arbítrio dos homens para que esses possam 

assim "ativarem" os mecanismos espontâneos do mercado, de modo a fazer que estes a 

regulem. Portanto, as leis (o direito) serão concebidas a partir da limitação governamental 

e, então, de uma utilidade. O mercado (os valores da economia de mercado) é, portanto, 

o ponto de partida para delimitar as fronteiras governamentais.  

III - Revolução Inglesa e Revolução Francesa 

 Basicamente esta polarização pode ser traduzida na própria disputa liberal sobre 

qual teria sido a grande revolução que deu origem ao liberalismo; a Revolução Inglesa ou 

a Revolução Francesa. Se trata de uma passagem de Foucault na qual o autor faz um 

paralelo entre ingleses e franceses e que também nos é útil para clarear fissuras na 

corrente liberal. 

 Como acompanhamos nos acontecimentos da Revolução Francesa no prólogo 

desta dissertação, com a radicalidade que esta surge e com todo o imaginário 

“rousseauniano” pautado na igualdade dos homens, permitem caracterizar o liberalismo 

francês como uma vertente revolucionária. Diferente do que podemos conceber da 

Revolução Gloriosa na Inglaterra do século XVII. Como já apontado, esta foi orientada 

pelo pensamento de John Locke, sucedendo-se em uma revolução pacífica, gradual e, 

mais importante, de acordo com as novas prerrogativas que o cenário mercadológico 
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colocava. Isto é, uma revolução radical, no sentido de colocar o governo em sintonia  com 

as novas necessidades do mercado . Mesmo que possamos dizer que culminaram nas 157

mesmas conquistas (democracia representativa, via um parlamento que representasse a 

sociedade) as bases intelectuais que as fomentaram foram distintas. Como coloca 

Foucault (2008), temos, portanto, uma linha revolucionária e uma linha radical no interior 

do pensamento liberal. 

  

 Em linhas gerais, esse embate reside na orientação destas revoluções. Por 

exemplo, na Inglaterra o ponto de partida é a independência dos indivíduos que, ao 

viverem em sociedade, precisam ponderar até que ponto estão dispostos a sacrificar suas 

liberdades pessoais para aumentar a sua proteção contra as agressões e, sobretudo, 

para garantir suas posses. A liberdade aqui designa a autonomia dos governados. Os 

escritos sobre a liberdade religiosa em Locke é um exemplo desta"orientação inglesa". 

Mesmo que seja um argumento um tanto frágil, por ser uma questão delicada e de 

incontestável fórum íntimo, podemos observar tal “orientação inglesa" nesses escritos. 

Como, por exemplo, em "Cartas sobre a Tolerância" de 1689, Locke argumenta em três 

eixos que basicamente desaguam de forma clara nesta significação de liberdade .  158

Resumidamente, a religião, para Locke, seria uma verdade individual inerente somente ao 

indivíduo e qualquer intervenção sob essa questão, seja do proprietário, do Estado ou de 

outro indivíduo, levaria à violência. Sendo assim, a tolerância religiosa pautada na 

diversidade seria o único caminho plausível. Estendendo essas posições, podemos 

entender que a liberdade religiosa é entendida como autonomia do governado em relação 

ao governante, estruturando-se em uma liberdade negativa.  

 Já na Revolução Francesa, seus ideais estavam na justiça social (na igualdade). 

Isto é, estavam no direito, no sentido que partiam de metas sociais básicas, concebendo a 

ideia que a sociedade somente é justa e livre quando esta garante a concentração de 

direitos, como pré-condicionantes sociais, para que os indivíduos sejam livres em 

 a palavra “radical" no sentido que estamos colocando se refere a um cenário tipicamente inglês, de 157

acordo com Foucault: "(…) o radicalismo inglês, a palavra “radical" vai designar a posição que consiste em 
colocar continuamente ao governo, à governamentalidade em geral, a questão da sua utilidade ou da sua 
não-utilidade” ( Foucault, 2008, p. 56).

 De acordo com o teólogo e pesquisador britânico Alister McGrath (1953), em "Cartas sobre a 158

Tolerância" (1689), Locke argumentava basicamente em três eixos: (1) Os juízes da terra, o estado em 
particular e os seres humanos em geral, não podem avaliar de forma confiável as afirmações de verdade de 
pontos de vista religiosos divergentes; (2) Mesmo que pudessem, aplicar uma única "verdadeira religião" 
não teria o efeito desejado, porque a crença não pode ser compelida pela violência; (3) A coerção da 
uniformidade religiosa levaria a mais distúrbios sociais do que permitir a diversidade. Ver em: McGrath, 
1998, p. 214–215.
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condições de igualdade. Os tratados políticos de Rousseau são exemplos disto, 

especificamente no capítulo 8 do livro I do "Du Contrat Social ou Principes du droit 

politique” (1762). Resumidamente, de acordo com o filósofo francês Pierre Burgelin 

(1999), no prefácio da obra referida, Rousseau coloca que na passagem do estado 

natural para o estado civil, o homem substitui o instinto pela justiça e adiciona moral à sua 

conduta e, dessa forma, o homem perde sua liberdade natural e ganha a liberdade civil, 

que é limitada pela vontade geral . Trata-se, portanto, de uma liberdade orientada por 159

uma justiça social, de uma liberdade jurídica e positiva. Logo, aqui temos duas vias, dois 

modos de se pensar o liberalismo. Nesse sentido, podemos ilustrar este duplo no 

pensamento liberal com esta passagem de Foucault:  

Duas vias portanto: a via revolucionária (francesa), articulada 

essencialmente sobre as posições tradicionais do direito 
público; e a via radical (inglesa), articulada essencialmente 
sobre a nova economia da razão de governar. Duas vias que 

implicam duas concepções da lei, pois de um lado, na via 
axiomática revolucionária, digamos assim, a lei vai ser 
concebida (…)  como a expressão de uma vontade. (…) A lei é 

concebida portanto como a expressão de uma vontade, de uma 
vontade coletiva que manifesta a parte de direito que os 
indivíduos aceitaram ceder e a parte que eles querem reservar. 

Na outra problemática, na via radical utilitarista, a lei será 
concebida como efeito de uma transação que vai colocar, de 
um lado, a esfera da intervenção do poder público e, de outro, a 

esfera da independência dos indivíduos.  160

 Podemos, com isso, vislumbrar o grande polo de tensão do liberalismo, que se 

abre em diversas outras discussões, mas, em suma, todas elas estão ancoradas na 

busca da governamentalidade. No sentido de estabelecer as fronteiras entre o poder 

público e as liberdades individuais que, como vimos, se abre em diversas formas e 

procedimentos. Com esta acepção, podemos resumir esta problemática aqui trabalhada 

no seguinte questionamento: "até que ponto os indivíduos podem abrir mão das suas 

liberdades individuais para obter maior segurança?". Basicamente se trata de colocar em 

um outro eixo a tensão que há entre os direitos públicos e os valores da economia de 

mercado, entendendo as liberdades individuais como os próprios mecanismos 

 ver em prefácio de Pierre Burgelin (1905), em: Rousseau, 1999, p. IX - XXIII159

 Foucault, 2008, p. 56 - 57.160
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espontâneos de mercado (a mão invisível) e a segurança como a consolidação de direitos 

para assegurar o indivíduo. Sobre estas variantes do liberalismo, continua Foucault:   

Dois caminhos para constituir em direito a regulação do poder 
público, duas concepções da lei, duas concepções da 
liberdade. É essa ambiguidade que caracteriza, digamos, o 

liberalismo europeu do século XIX e também do século XX. E, 
quando digo dois caminhos, quando digo duas vias, quando 
digo duas concepções da liberdade, do direito, não quero dizer 

que se trata de dois sistemas separados, estranhos, 
incompatíveis contraditórios, totalmente excludentes um em 
relação ao outro, mas quero dizer que temos aí dois 

procedimentos, duas coerências, duas maneiras de fazer, por 

assim dizer, heterogêneas  161

 Logo,  temos diferentes formas de se fazer, diferentes concepções que se orientam 

por lugares distintos, se abrindo no interior da corrente liberal, como muito bem Foucault 

sugere, um duplo pensamento: os novos liberais e o liberalismo clássico ou, com o que 

viria a se definir posteriormente, com certo cuidado, entre os neoliberais. Detalharemos 

esta particularidade do mundo liberal mais adiante e ao longo dos próximos capítulos. 

IV - Polos de tensão 

 Estamos diante de uma heterogeneidade no interior do pensamento neoliberal,  

que pode ser traduzida de várias formas. Frequentemente esta polissemia no interior da 

corrente é colocada como "princípios antagônicos”. Para dar alguns exemplos mais 

recorrentes: Contratual ismo versus Jusnatural ismo, Deontologia versus 

Consequencialismo, liberdade negativa versus positiva (Mariutti, 2018). Contudo, suas 

fronteiras não são tão claras como se apresentam em uma primeira análise . Como 162

assinalado, trata-se de polos de tensão que advém da problemática tipicamente liberal da 

melhor maneira de se governar. 

 Foucault, p. 58161

 Aqui vale esta passagem que elucida bem esta “fragilidade”: “(…) a fronteira entre os polos nunca é 162

muito clara. Um exemplo: a diferença entre liberdade positiva (centrada na garantia de opções ao indivíduo) 
e a negativa (ausência de coerção ou constrangimento) parece evidente à primeira vista, especialmente 
depois de Isaiah Berlin. Porém, na vida concreta, enquanto “indivíduo privado” e cidadão – isto é, membro 
de uma grande coletividade compulsória definida juridicamente – esta distinção deixa de ser 
simples" (Mariutti, 2018, sem página).
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 Aqui é importante frisar que esta “diversidade" só se estabelece por algumas 

compatibilidades, isto é, tanto os novos liberais como o liberalismo clássico e o 

neoliberalismo partem das premissas do indivíduo e da liberdade, mesmo com as 

diferentes concepções de indivíduo e distintos significados de liberdade. Contudo, o mais 

crucial é que todas as correntes que se autodenominam liberais, em algum sentido, se 

encontram no que se nomeia de governabilidade. Retomando o prólogo da dissertação, o 

liberalismo no final do século XVIII se encaminha para o centro político, se 

institucionalizando como prática governamental e fazendo de sua história as 

problemáticas que se colocarão sob estes eixos. Isto é, sua heterogeneidade advém do 

consenso liberal da necessidade de se governar a sociedade, sendo a maneira que se 

dará essa “governabilidade" o que abrirá diversos pontos de tensão que se articulará a 

outros vários. 

 Nesse ponto, podemos apontar  para a disputa relacional entre duas tradições que 

normalmente são colocadas como antagonistas, entre o que se designa como 

jusnaturalismo e o contratualismo. Esta fricção entre estas duas tradições nos dá margem 

para pensarmos algumas particularidades do liberalismo, além de traduzirem de forma 

suis generis esta tensão que visamos entre a economia e o direito. Do mesmo modo, 

também nos serve como um exemplo curioso para esclarecer a porosidade que tais 

fricções tem no interior do pensamento liberal, as quais estão ancoradas nos termos de 

uma governabilidade, como comentávamos. Isto é, apesar de suas nítidas diferenças 

ambas as tradições estão de acordo com algumas premissas tipicamente liberais acerca 

do Estado e da dinâmica social. Dessa forma, este esclarecimento nos permite melhor 

apontar algumas características (e, assim, mapear) do que se designa como novos 

liberais e o primeiro liberalismo e, de certa forma, o que viria a ser os neoliberais, dentro 

deste tensionamento. 

V - Jusnaturalismo e o Contratualismo 

 Resumidamente, o Jusnaturalismo se sustenta a partir de um conjunto de leis, 

digamos, básicas, como o direito a alimentação, a educação, a vida e etc. Ou seja, 

estabelecem direitos básicos para orientar a limitação governamental. Já o  

Contratualismo se orienta por leis contratuais e, logo, mutáveis e passageiras, partindo  

da utilidade da intervenção governamental para delimitar o poder do Estado. Esta última, 

seria, portanto, a vertente liberal que melhor traduz o pensamento deste primeiro 
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liberalismo associado ao laissez-faire, ou seja: de acordo com a nova racionalidade que é 

evocada pelo novo cenário que se evidencia nesta passadiça de século, como vimos.  

 Em outras palavras, concebe o contrato social da sociedade civil para com o 

Estado pressupondo a racionalidade dos homens constituindo o direito como algo 

provisório que pode ser reformulado pelos mecanismos de deliberação política do Estado. 

No que tange ao Jusnaturalismo, podemos observar outra sustentação que se orienta 

pelo o que é designado como direitos naturais. O que se sustenta por uma metafísica 

para justificar que o homem tem direitos básicos imutáveis que são naturais à ele. Ou 

seja, se trata de uma lei que independe da vontade humana, logo nenhuma instituição 

criada pelo próprio homem poderia violá-la.  

 De outra forma, um decreta que o indivíduo tem direitos básicos permanentes que 

precedem a própria sociedade, sendo que nenhum Estado poderia violar tais direitos 

(Jusnaturalismo), já do outro lado, no que se refere ao Contratualismo, os direitos são 

mutáveis e passageiros. No primeiro caso, a prática política é amparada por valores e 

direitos preexistentes a cada indivíduo e, no outro, a intervenção se sustenta pelo preço, 

na mobilidade da troca do livre mercado. Portanto, de um lado temos o Jusnaturalismo 

que se justifica por uma metafísica e outro, o Contratualismo, que se sustenta por uma 

racionalidade ecoada pelo livre mercado. Tal tensionamento ilustra categoricamente este 

polo conflituoso no interior da corrente que deságua, de forma rudimentar, entre aqueles 

que partem de alguns valores básicos ao indivíduo e, de outro, os que partem da utilidade 

da intervenção. 

 Podemos assim mapear os novos liberais e, dentro de algum limite, os neoliberais. 

O primeiro se encontra mais próximo da primeira tradição (jusnaturalismo). No sentido 

que concebem a liberdade em um sentido positivo da palavra, isto é, o indivíduo para ter 

escolhas reais necessitam de uma série de pré-condições, de um conjunto mínimo de 

direitos para que de fato possam ter escolhas reais e não meramente retóricas. Ou seja, 

um conjunto de instâncias deliberadamente planejadas para consolidar o indivíduo na 

sociedade e no mercado. Nesta acepção, essa corrente está ligada aos direitos naturais e 

da tradição jusnaturalista. Já o liberalismo do laissez-faire e o próprio neoliberalismo estão 

mais próximos ao contratualismo, concebendo os direitos como contratuais, isto é, são 

provisórios e podem ser reformulados pelos mecanismos de deliberação política do 

Estado, ou seja, os indivíduos não são necessariamente portadores de direitos invioláveis. 
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 Essa posição é clara no pensamento austríaco (uma das vias para o 

neoliberalismo, como entenderemos), especificamente em Ludwig von Misses (1881 - 

1973) que vai associar toda uma filosofia utilitarista ao pensamento contratualista, 

renegando boa parte dos direitos naturais. Pois, para o autor: “(…) os ensinamentos da 

filosofia utilitarista e da economia clássica não têm nada a ver com a doutrina do direito 

natural. O que realmente importa é a utilidade social” (von Misses, 2010, p. 216). Nesta 

narrativa, partindo do utilitarismo de Jeremy Bentham (1748 - 1832), cujo von Misses 

coloca; “o único objetivo do governo devia ser a maior felicidade do maior número 

possível de membros da comunidade”  e que os “direitos naturais é puro nonsense; 163

direitos naturais e imprescritíveis, nonsense retórico” , que Misses realiza uma árdua 164

crítica a "ideia metafísica" que todos os homens são iguais e que resguardariam, portanto, 

“direitos naturais”. Como o próprio afirma: "É um disparate metafísico juntar a 

“escorregadia” e vaga noção de liberdade com as leis absolutas e invariáveis da ordem 

cósmica (direitos naturais)” . Não nos aprofundaremos nestas prerrogativas, mesmo que 165

trataremos de algumas características básicas desta via do neoliberalismo, contudo aqui 

as colocamos apenas para dar o tom destas porosidades no interior do mundo liberal 

(neoliberal). Pois, diferente de como coloca Misses, tanto o contratualismo como o 

jusnaturalismo nascem dos direitos naturais e é dessa forma que tal polarização nos é 

interessante. 

 É neste eixo que tal problemática é um exemplo categórico para evidenciar as 

minúcias do pensamento liberal. Para colocar mais um ingrediente a estes atritos que se 

articulam no interior do pensamento, podemos dar o exemplo de certa harmonia entre os 

direitos naturais e o contratualismo nos tratados políticos de John Locke e, assim, 

detalhar como que o fator econômico de sua obra vai colar-se de forma peculiar à reflexão 

liberal. Contraditoriamente, Locke dá ao Estado um papel relativamente importante ao 

passo que lega a ele o compromisso de proteger e assegurar alguns direitos naturais ao 

indivíduo que "preexistem à organização política das relações sociais” ,  sendo eles: o 166

direito a vida, a liberdade e o direito a propriedade. Este último, como mencionamos, o 

 Citado por von Misses (2010, p. 217): Bentham, Principles of the Civil Code, in Works, vol. 1, p. 301. 163

 Idem: Bentham, Anarchical Fallacies; Being an Examination of the Declaration of Rights Issued During 164

the French Revolution, in Works, (Bowring), vol. 2, p. 501.

 von Misses, 2010, p. 216165

 Dewey , 1935 /1970,  p. 17166
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direito a propriedade, ou seja, o fator econômico, se descola neste ínterim (da passagem 

do absolutismo para a época moderna) se articulando a todo este cenário que vimos, o 

que vai contorcer o caminho da tradição contratualista, como colocamos. 

 Um dos modos para compreender essa contorção é pela peculiaridade desta 

elaboração (do conceito de propriedade) por Locke. Pois não se trata simplesmente de 

uma propriedade privada, o que muitas vezes é associado, mas o significado que Locke 

dá a palavra é largo e extenso. Compreende o indivíduo em toda sua existência: O 

indivíduo tem propriedade de si mesmo, de sua vida e de suas atividades — a 

propriedade neste sentido amplo é que cabe a sociedade proteger (Dewey, 1935/1970). O 

que se entende como propriedade em Locke, está no sentido que o indivíduo, a partir do 

seu trabalho se “mistura" (realiza uma troca) com algum objeto/espaço, até então 

inapropriado, fazendo do objeto/espaço sua propriedade (Dewey, 1935/1970). Esse 

sentido de “propriedade" que se materializa como um direito natural, prescrevendo ao 

Estado proteger. O que se perde com a chegada da modernidade e da economia política, 

desaguando em um abandono de boa parte da tradição dos direitos naturais, colocando o 

fator econômico levado à sua máxima que se traduzirá posteriormente na tradição 

contratualista .  167

 É assim, portanto, que Locke se estabelece na fronteira entre o jusnaturalismo e o 

contratualismo e é, dessa forma, que podemos aproximá-las. No sentido que seus 

pressupostos são similares: ambas consideram a tradição dos direitos naturais, ambas 

limitam as fronteiras entre Estado e sociedade (indivíduo), contudo, como indicamos, o 

 Para ficar mais claro temos uma passagem, um tanto longa, mas imprescindível para melhor 167

entendimento desta disputa no interior do pensamento liberal: “A doutrina dos direitos naturais foi acolhida 
por diversos pioneiros do liberalismo e reiterada deste então por várias de suas correntes exatamente por 
proteger o indivíduo das arbitrariedades do Estado. Como – alega-se - os direitos naturais são 
supostamente intrínsecos ao homem e, o que é mais importante, derivam de uma lei natural que independe 
da vontade humana, nenhuma das instituições criadas pelo homem – sempre, nesta visão por artifício - 
pode violá-los. Por pressupor limites ao Estado, os adeptos do direito natural criaram - sem intencionalidade 
- um dos fundamentos do pensamento liberal. Curiosamente, John Locke se situa exatamente na fronteira 
entre esta tradição e o contratualismo, como se pode ver em uma de suas formulações mais conhecidas: os 
governos são instituídos precisamente para assegurar os direitos que já pertencem aos indivíduos antes do 
estabelecimento da trama das relações sociais. Porém, de um modo geral, a despeito de alguns pontos de 
contato, o contratualismo representa uma tradição distinta, e percorre vias muito diferentes. O pressuposto 
é similar: os indivíduos também precedem a vida social, mas eles não são necessariamente portadores de 
direitos invioláveis. Os direitos são criados exatamente pela constituição da sociedade que é, também neste 
sentido, artificial. Mas há uma diferença importante. De acordo com a tradição escorada no direito natural, 
alguns direitos são invioláveis e, portanto, estão fora dos possíveis acordos entre as partes (um homem não 
pode renunciar aos seus direitos naturais, nem que assim deseje). No contratualismo, in extremis, todos os 
direitos – ou a maior parte deles - são provisórios e podem ser reformulados pelos mecanismos de 
deliberação política que medeiam a relação entre os homens e o Estado. Nos dois casos, portanto, a 
despeito de diferenças significativas, há uma compatibilidade básica sobre a concepção liberal do Estado e 
da dinâmica da sociedade” (Mariutti, 2018, sem página).

�116



fator econômico vai reverberar de forma peculiar na tradição contratualista - o que vai 

transmutar na retirada de boa parte dos direitos naturais. Mesmo que se suponha que os 

indivíduos precedem a vida social, eles não são necessariamente portadores de direitos 

invioláveis, no contratualismo os direitos são criados exatamente pela constituição da 

sociedade, ou seja,  todos os direitos – ou a maior parte deles - são provisórios e podem 

ser reformulados pelos mecanismos de deliberação política que medeiam a relação entre 

os homens e o Estado. Contudo, nos dois casos, portanto, a despeito de diferenças 

significativas, há uma compatibilidade básica sobre a concepção liberal do Estado e da 

dinâmica da sociedade. É nesta acepção que esta polarização se faz interessante para 

pensar algumas particularidades do mundo liberal. 

 De qualquer maneira, esses polos de tensão traduzem de diferentes formas o 

mesmo divisor de águas que se evidencia nesta passagem do século XIX para o séc. XX,  

culminando em uma profunda crise para o liberalismo nos meados dos século XX. Em 

outras palavras, podemos dizer que o liberalismo desde sua origem como ideologia, 

guarda diversas fissuras que, na passagem de século, vai gradualmente às expondo, ao 

passo que sua crise interna vai se aprofundando. Isso culminará no colóquio de Walter 

Lippmann em 1938, no qual  serão colocadas em xeque tais fraturas, como analisaremos 

nos próximo capítulo.   

 De qualquer forma, este prelúdio que traçamos se baseia na história da corrente 

liberal estruturada como ideologia saída da Revolução Francesa e dos descompassos 

que ela guarda em seu interior. Mesmo que tenha se sobressaído um liberalismo, ou uma 

forma de liberalismo — um modo de se fazer — , fica claro na chegada do século XX tais 

fissuras que mapeamos de forma a dar uma panorâmica geral das tensões do 

pensamento liberal. 

 2.3. Crise do liberalismo clássico 

 Como apontado, tais tensões foram se evidenciando ao passo que a teoria do 

laissez-faire se mostrava limitada. O final do século XIX assistiu à diversas crises 

econômicas, o livre mercado tendeu a formação de monopólios, o que inevitavelmente 

travou os mecanismos concorrenciais da livre concorrência como a mão invisível de Adam 

Smith pregava. De acordo com Dardot e Laval (2016), grandes empresas controlavam 

setores da ferrovia, do petróleo, dos bancos, do aço, da química e etcetera, 

�117



marginalizando o capitalismo de pequenos negócios, as negociatas entre grandes 

oligopólios e monopólios sobre o preço destruíam qualquer tentativa de uma concorrência 

leal. A teoria do laissez-faire resultou em uma crise múltipla, a concentração de poderes 

na “livre disputa mercadológica" desacreditava a ideia de uma “harmonia natural do 

mercado”, ou que havia uma “coordenação harmoniosa de interesses privados” (Dardot e 

Laval, 2016, p. 40). Em outras palavras, a reflexão liberal se viu debilitada, o laissez-faire 

não parecia ser mais o paraíso prometido que os liberais alegavam. E assim as tensões 

que vimos no capítulo anterior do pensamento liberal foram se evidenciando: 

As repetidas crises econômicas, os fenômenos especulativos e as 
desordens sociais e políticas revelaram a fragilidade das democracias 
liberais. O período de crises múltiplas gerava uma ampla desconfiança 

em relação a uma doutrina econômica que pregava liberdade total aos 
atores no mercado. O laissez-faire foi considerado ultrapassado, até 
mesmo no campo dos que reivindicavam o liberalismo. (…) cada vez 

mais autores esperavam uma transformação do sistema liberal 
capitalista, não para destrui-lo, mas para salva-lo . 168

 Neste hiato (crise do liberalismo) que o dogma do laissez-faire vai perdendo espaço 

na corrente enquanto outras formas de Estado ganham cada vez mais respaldo,  

evidenciando a heterogeneidade do mundo liberal. O final do século XIX testemunhou um 

rápido deslocamento da associação do laissez-faire ao bem-estar social para uma 

posição mais centrada na justiça social e na proeminência da igualdade (Mariutti, 2018). 

Se trata, como já colocado do "novo liberalismo" ou "liberalismo social” que, passado 

quase um século em silêncio, encontra, agora, um cenário que lhe dá mais ressonância. 

Mas, se concretizando, em certa medida, em vias de fato somente no pós-guerra.  

 O que, como vimos, tensiona o pensamento socialista em seu formato social-

democrata, lhe dando uma alternativa dentro do jogo democrático e certa razão de ser. 

Como é sabido,  diferente do liberalismo clássico e dogmático do laissez-faire, o “novo 

liberalismo” tem como programa o controle das forças econômicas para evitar qualquer 

turbulência social, passando para a mão do Estado o papel de regular e redistribuir a 

economia, reivindicado diversos valores que tensionam com as prerrogativas do primeiro 

liberalismo, como vimos. O protagonismo que esse liberalismo tomou no interior da 

corrente neste ínterim se deu, basicamente, pela crítica que esses teciam ao laissez-faire 
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que, agora, se mostrava de fato limitado. A cristalização do mercado como uma verdade 

que harmonizaria o individualismo ao bem-estar geral, significados pela economia política, 

se mostrou incapaz de resolver os impasses sociais, econômicos e políticos que se 

apresentavam na passagem do século XIX para o século XX, abrindo espaço, por 

conseguinte, para esse outro liberalismo que reata com o organicismo, prescreve direitos 

do indivíduo para que esses possam desfrutar de uma liberdade real, colocando, assim, 

um Estado planificado, forte e intervencionista sob a sociedade. 

 Aqui podemos elucidar um dos pontos que recai a crítica dos novos liberais ao 

liberalismo clássico (a própria crítica neoliberal também recai neste ponto, como 

veremos), especificamente sobre a teoria do laissez-faire no que se refere a falta de uma 

ordem que a prescreve. De forma clara, o primeiro liberalismo, como vimos, sustentado 

pela “mão invisível” do mercado como ordenador da sociedade, harmonizando o egoísmo 

ao bem-estar geral — se fundamentava em um vazio ordinal (no sentido de uma falta de 

uma ordem social e econômica) proposital para que as engrenagens de mercado 

pudessem atuar livremente, negando à estes a construção de uma ordem social viável. 

Isto é, o laissez-faire legou ao primeiro liberalismo um vazio de natureza ordinal, levando-

o a sua própria crise. Como muito bem analisou Auguste Comte no século XIX, de acordo 

com Dardot e Laval:  

O grande defeito do liberalismo econômico, como Auguste Comte mostrou 

em sua época, derivava da impossibilidade de se construir uma ordem 
social viável a partir de uma teoria essencialmente negativa. A novidade 
do neoliberalismo (…) reside no fato de se poder pensar a ordem de 

mercado como uma ordem construída, portanto, ter condições de 
estabelecer um verdadeiro programa político (uma “agenda”) visando a 
seu estabelecimento e sua conservação permanente.  169

 Como colocado na citação, é neste “espaço" deixado pelo liberalismo clássico que 

vai se inserir tanto os neoliberais, como veremos na crítica ordoliberal sobre esta questão, 

como, também, este grupo de liberais que são caracterizados como reformadores sociais 

e adeptos ao planejamento. Logo, são nestes eixos colocados, de uma “crise do laissez-

faire”, que a tensão liberal, aqui apontada, começa a tomar contornos de uma verdadeira 

e profunda crise para o primeiro liberalismo, enquanto o tronco associado a justiça social 

vai ganhando espaço. Isso culminará no colóquio de Walter Lippmann em 1938, no qual, 

 Dardot e Laval, 2016, p. 82169
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a despeito dos diversos atritos no decorrer do colóquio, tem-se as primeiras elucubrações 

restritamente neoliberais, como detalharemos. Mas, além destas particularidades do 

pensamento liberal e da percepção geral dos limites do laissez-faire pelos próprios 

adeptos à teoria, é importante frisar que o colóquio é organizado também em resposta às 

ameaças coletivistas do século XX, onde fascismo, stalinismo, nazismo e New Deal eram 

supostamente as principais corporificações. Aqui não se trata de colocar todas essas 

variantes (New Deal, fascismo, nazismo e stalinismo) no mesmo arcabouço, mas estas 

representavam traduções políticas reais de cunho coletivista que, por óbvio, estavam em 

contraste às políticas associadas ao liberalismo clássico.  Neste contexto que aconteceu o 

colóquio, reunindo liberais distintos e muitas vezes contrários, como detalharemos no 

próximo capítulo, mas que agora se uniam pela urgência a darem uma resposta a este 

cenário, tanto da escalada coletivista do século XX como pela nítida necessidade de 

incorporar a reflexão liberal as transformações do capitalismo (transformações na 

organização da produção, na empresa e no Estado) sem perder o seu eixo na agência e 

na predominância do indivíduo.  

I - Dois troncos antagônicos no pensamento liberal 

 Este movimento deixou nítido o dissenso no pensamento liberal, como vimos até 

aqui. As várias tensões no interior da corrente se não eram perceptíveis a olhos nus, com 

a organização do colóquio ficaram evidentes. Se escancaram dois troncos do pensamento 

liberal totalmente diferentes, de um lado o antigo liberalismo do laissez-faire e de outro os 

reformadores sociais. Como detalharemos, aloca-se de um lado os adeptos ao 

planejamento e, de outro, o pensamento que virá a ser associado ao neoliberalismo. 

 Contudo, por agora, retirando por este momento o que se designa como 

“neoliberalismo”, podemos dizer que as diferenças entre o liberalismo clássico e os novos 

liberais recai essencialmente na teoria do laissez-faire. O primeiro liberalismo, como 

assinalado, guiando-se por esta doutrina, concebe um individualismo levado à sua 

máxima partindo de intervenções utilitárias (ou seja, mínimas), deixando (na perspectiva 

que) a mão invisível (os mecanismos reguladores do mercado) ordenar a sociedade. Já o 

novo liberalismo, como crítico ao laissez-faire, mitiga o individualismo extremado e 

recompõe com o organicismo, isto é, traz de volta, em certa medida, a ideia de mercado 

como um lugar de justiça social, concebendo uma intervenção governamental orientada 

pelo direito público e para o bem do coletivo.  
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 Detalharemos alguns expoentes do pensamento dos reformadores sociais. Como 

sublinhado, são pensadores liberais críticos ao laissez-faire, como, por exemplo os 

acadêmicos e políticos liberais ingleses: Leonard Hobhouse (1864 - 1929), John Hobson 

(1858 - 1940), famoso pelo seu trabalho sobre o imperialismo, e o, já referido 

anteriormente, filósofo e pedagogista norte-americano John Dewey (1859 - 1952), que 

junto com Keynes,  formavam um bloco particular de liberais críticos ao laissez-faire e 

que, desde meados do século XIX, procuravam uma nova maneira de compreender os 

princípios do liberalismo. Tomado por estes o compromisso de salvar o liberalismo de sua 

crise, eles se autodenominavam como uma terceira via entre o antigo liberalismo do 

laissez-faire e o socialismo. Se intitulavam como portadores do que designavam como um 

novo modo de pensar o liberalismo, um novo modo de pensar a governamentalidade no 

interior da corrente. O pensador brasileiro e pesquisador do pensamento liberal José 

Guilherme Merquior, sintetiza muito bem essas características, como podemos ver nessa 

breve passagem:  

O novo liberalismo de 1880 ou 1900 consistiu em três 

elementos essenciais: ênfase na liberdade positiva, 
preocupação com a justiça social e desejo de substituir a 
economia do laissez-faire. Tal grupo de novos objetivos e 

pressupostos levou a uma nova visão política liberal.  170

 Dentre eles, o mais eloquente talvez seja Leonard Hobhouse, o qual realizou toda 

uma releitura crítica ao liberalismo, pontuando de forma clara a importância de uma 

organização social sob os homens que visasse produzir coletivamente condições 

necessárias para o desabrochar da vida individual e, logo, de sua vida econômica. Isto é, 

recompõe com o antigo organicismo da  Idade Média, colocando a necessidade de um 

Estado que regule o jogo econômico e, mais importante, que dê as pré-condições sociais 

necessárias para consolidar o indivíduo na sociedade, concebendo a ideia de uma 

liberdade positiva, isto é, como coloca o autor, a liberdade real só pode ser assegurada 

pela coerção como um meio para se estabelecer a harmonia social (Hobhouse, 1994). 

Assim, defendeu toda uma legislação protetora aos assalariados, como a necessidade de 

equilibrar as trocas sociais mediante a intervenção da legislação para que se tivesse 

maior equidade.  

 Merquior, 2014 p. 259170
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 De qualquer forma, sem entrar em suas minúcias, o Estado aqui é visto pelos 

novos liberais como assegurador dessa “real liberdade". John Dewey segue nesta mesma 

linha, reforçando tais críticas ao liberalismo clássico, afirmando que ele se mostrou 

impotente em realizar seu projeto de liberdade pessoal no século XIX. Da mesma forma 

que Hobhouse, Dewey diz que o liberalismo do século XX não poderia mais se sustentar 

em bases negativas e que deveria colocar para si o problema da construção de uma 

ordem social e econômica fundamentalmente positiva (Dewey, 1987, p.28). Já John A. 

Hobson, como endossador de tais críticas diz: “um novo utilitarismo em que as 

satisfações físicas, intelectuais e morais terão seu lugar justo” .  171

 Tais posições no interior do liberalismo vão, obviamente, encontrar muita hostilidade 

no mundo liberal. O maior exemplo disto é o austríaco Friedrich Von Hayek (1899 - 

1992) , que não considerava reformadores sociais e adeptos ao planejamento como 172

liberais genuínos, de forma pejorativa considerava estes como “falsos liberais” e adeptos 

a práticas socialistas. Para Hayek só existe uma polarização: liberais e antiliberais . 173

Sobre isto detalharemos no próximo capítulo. 

 Logo, se evidencia no interior da corrente liberal duas ideias de Estado, sustentados 

por duas ideias de liberdade — uma vertente que credita a ideia de liberdade como a 

autonomia do indivíduo em relação ao Estado e outra concebendo a liberdade como um 

conjunto de direitos básicos para afirmar a liberdade do indivíduo — se trata, no primeiro 

caso, da afirmação do Estado mínimo e, de outro, de um Estado dirigista e planificado. 

Retomando as tensões que vimos anteriormente, temos, portanto, de um lado, uma 

intervenção que se orienta pelo direito público, concebendo o mercado como um lugar de 

justiça social e, de outro, uma intervenção utilitária que parte dos valores da economia de 

mercado, orientando-se pela ideia do mercado como um lugar de verdade. Estas são 

várias das fronteiras que o mundo liberal resguarda em seu interior.  

 John A. Hobson, Wealth and life, citado em Dardot e Laval, 2016, p. 63171

  economista e filósofo austríaco, posteriormente naturalizado britânico. É considerado um dos 172

maiores pensadores da Escola Austríaca (escola de pensamento econômico que enfatiza o poder 
de organização espontânea do mercado em relação aos mecanismos de preço) e herdeiro do 
pensamento de Ludwig von Mises (1881 - 1973), também economista e filosofo associado a 
escola austríaca.

  FREEDEN, 2005, p.15-6173
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 Em suma, trata-se das várias tensões que vimos entre os valores da economia 

política e o direito público. Uma tensão que pode traduzir esses embate são nas evidentes 

diferenças entre a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Como também a tensão 

entre o jusnaturalismo e o contratualismo que vem ilustrar categoricamente esta 

confrontação liberal. Todas essas variantes são colocadas de forma clara neste momento. 

É na formação do colóquio, “nessa contra-resposta liberal” que se evidencia dois troncos 

completamente distintos do liberalismo: “novos liberais” e liberalismo do laissez-faire, ou, 

melhor orientado, "o neoliberalismo”.  

 Esclarecendo essa “melhor orientação”, trata-se de uma reformulação em essência 

do antigo liberalismo pelo neoliberalismo realizada durante o Colóquio. Temos de um lado 

os adeptos ao planejamento e de outro os neoliberais, mesmo que suas críticas ao 

laissez-faire sejam parecidas e que exista uma grande diversidade no interior do 

pensamento neoliberal, como veremos, a negação neoliberal ao planejamento social 

possibilita esta justaposição. No entanto, antes de adentrar ao Colóquio de Walter 

Lippmann e contornar algumas características básicas do neoliberalismo, vamos a 

algumas considerações gerais sobre o tema. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 
3. Neoliberalismo 

 Para adentrarmos no mundo neoliberal devemos esclarecer alguns pontos que este 

capítulo pretende colocar sob a luz do dia. Começaremos pelo esclarecimento do próprio 

termo “neoliberalismo”, caracterizado nos dias atuais de forma pejorativa pelos seus 

críticos, enquanto seus adeptos se recusam ao termo, como demostraremos no próximo 

tópico. Nesta medida, contornaremos o Colóquio de Walter Lippmann, com o objetivo de 

evidenciar as diversas disputas que lá ocorreram. Com este intento, introduziremos e 

localizaremos, ao passo que adentrarmos ao colóquio, duas vertentes do neoliberalismo 

que consideramos essenciais para o entendimento deste:  a via alemã e a via austríaca. 

Isso se faz necessário, pois mesmo que nosso objetivo primordial seja mapear o 

ordoliberalismo, pensando em suas relações com a social-democracia, isso se faz 

impossível se não tivermos um melhor entendimento do neoliberalismo.  

 Importante frisar que tal trilha “metodológica” que seguiremos, contrapondo o 

pensamento austríaco ao alemão, é cunhada por diversos outros pesquisadores do tema 

que seguem o caminho que, de certa forma, é inaugurado por Michel Foucault em seu 

curso no Collège de France (1978-1979), como detalharemos. Colocaremos essas duas 

escolas em destaque por entendê-las como dois polos do pensamento que contribuíram, 

tanto em suas ideias como em seus posicionamentos, para a constituição do 

neoliberalismo. Não de forma isolada, pelo contrário, são exatamente seus pontos de 

contato que nos interessam, por ser em meio aos seus entrelaçamentos que podemos 

encontrar as particularidades desta nova reformulação do pensamento liberal. 

 De qualquer maneira, como já foi indicado, apesar de suas nítidas diferenças, como 

detalharemos no devido tempo, tanto os austríacos como o alemães se encontram como 

"neoliberais" em suas respectivas críticas ao coletivismo de Estado e ao planejamento 

social; e é somente neste sentido que podemos entender a reunião de pensadores tão 

diversos no evento aqui referido. Deste modo, para adentrarmos vagarosamente no 

colóquio de Walter Lippmann devemos esclarecer essas premissas aqui colocadas, de 

forma a dar um panorama geral do tema, estabelecendo proximidades e distanciamentos 

entre essas duas vias do neoliberalismo para, assim, observar suas respectivas 
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contribuições para o pensamento. Feito essa esquematização geral, nos permitirá, como 

já assinalado, localizar o ordoliberalismo neste novo mundo que se inaugura.  

I - Expressão: “neoliberalismo" 

 Dessa forma que devemos pontuar algumas curiosidades sobre a expressão 

“neoliberalismo”. Como posto, o colóquio de Walter Lippmann, a despeito de sido 

extremamente multifacetado e marcado por várias tensões, evidenciou dois polos, mesmo 

que tenham pontos de ligação, antagônicos do mundo liberal: novos liberais e neoliberais. 

Sobre a primeira expressão dada aos reformadores sociais, a nomenclatura nunca foi um 

problema, os seus partidários tenderam e tendem a aceitar o termo, pelo menos não a 

contestam (Mariutti, 2018). Já o segundo caso é mais complicado, o termo passou a ser 

usado quase exclusivamente de forma pejorativa por seus adversários, enquanto o 

(neo)liberalismo contemporâneo acaba por se afastar desta associação por questões 

estratégicas, como veremos. Isto complica ainda mais a compreensão deste, que, por si 

só, já é delicado pela confusão de expressões que rodeiam o termo. A expressão 

aglomerou em sua história uma série de significados difusos que, como consequência,  

acabou resultando em um certo “vazio significante” na contemporaneidade, e isso se dá, 

como assinalamos, por motivos que  se faz necessário esclarecer.  

 O primeiro ponto, como colocado, é que o termo “neoliberalismo” é renegado pelos 

“(neo)liberais” atuais, cada vez mais esquecido no linguajar comum do liberalismo 

contemporâneo. Isso ocorre por dois motivos: primeiramente, pela polissemia de 

nomenclaturas que circulam o termo e as diferentes posturas em torno disto. Como, por 

exemplo, o tronco neoliberal, associado a Escola Austríaca, inclinada a regeneração do 

liberalismo clássico, nunca concordou como esta prerrogativa "neoliberal", mesmo que 

tenham endossado o termo neste momento da história, sempre tenderam a se identificar 

com o liberalismo clássico. Outro ponto é que essa primeira ideia de neoliberalismo, como 

veremos, é rapidamente difundida na Alemanha, o que foi cunhado por eles como 

"ordoliberalismo", que se popularizou, posteriormente, como “economia social de 
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mercado”  (criticado de forma árdua pela linha austríaca, principalmente por Hayek, 174

como veremos ), o que distorce consideravelmente os significados tanto do 175

ordoliberalismo, como da economia social de mercado e, sobretudo, do próprio 

neoliberalismo. 

 O segundo ponto, que o historiador e filósofo econômico Philip Mirowksi (2009) nos 

dá é uma desassociação dos neoliberais à expressão por questões, digamos, 

estratégicas. Este é um movimento perceptível em todas as vertentes do pensamento, 

particularmente pós a criação da Sociedade Mont Pèlerin (1947) , em que o termo é 176

abandonado quase por completo pelos seus adeptos. Como sugere Mirowksi, pode-se 

entender este movimento por não fazer mais sentido insistir em uma ruptura com as 

doutrinas do liberalismo clássico, como o próprio coloca:  

What has led so many subsequent commentators astray is the fact that 
most MPS (Sociedade Mont Pèlerin) members stopped using the term 

 Trataremos especificamente desta característica do neoliberalismo alemão nos capítulos seguintes, 174

contudo, por agora, podemos nos referenciar por David G, Gerber,que sugere que mesmo que tenha 
diversos pontos em comum não é possível estabelecer uma identidade absoluta entre a expressão 
“economia social de mercado” e ordoliberalismo. A diferença mais perceptível está que no primeiro caso há 
uma maior ênfase na necessidade de distribuir com mais equidade os benefícios da economia do mercado, 
enquanto autores identificados como ordoliberais não salientam esta preocupação. Ver em: (Gerber, 1994, 
p. 31-2). Além disso, Ralf Patak em “Neoliberalism in Germany”, coloca que a economia social de mercado é 
apenas um dispositivo que trata da questão social de modo a fazer um contraponto ao Welfare State, isto é, 
às políticas sociais dos novos liberais (Patak, 2009, p. 102). Logo,  devemos tratar a economia social de 
mercado como um mecanismo ordoliberal que vai ser constituído a partir de algumas particularidades do 
contexto histórico e político alemão, como veremos.

 Aqui vale ressaltar que o conceito da economia social de mercado não foi recebido de bom grado do 175

outro lado do neoliberalismo (o tronco anglo-saxão). Encabeçado por Hayek, estavam inclinados a um 
individualismo mas descarado, contudo, ele, como seu “mestre” von Misses, concordavam que a economia 
social de mercado era fundamental na situação alemã do pós-guerra. Podemos ilustrar a posição de Hayek 
nesta passagem de seu biografo Alan Ebenstein: "Hayek’s discussion of the West German “social market 
economy” sheds light on his conception of optimal, or at least adequate, societal order. Relating a story 
about Erhard, Hayek recalled that “we were alone for a moment, and he turned to me and said, ‘I hope you 
don’t misunderstand me when I speak of a social market economy (Soziale Marktwirtschaft). I mean by that 
that the market economy as such is social not that it needs to be made social.” In Law, Legislation and 
Liberty, Hayek commented on the term “social market economy” that “I regret this usage though by means of 
it some of my friends in Germany (and more recently in England) have apparently succeeded in making 
palatable to wider circles the sort of social order for which I am pleading” (citado por Patak, 2009, p. 107 - 
108: Ebenstein, Alan. Friedrich Hayek: A Biography. New York: Palgrave, 2001, p. 242). De forma mais clara, 
temos essa passagem do próprio que deixa evidente sua negação a qualquer política social: "a palavra 
“social” priva de qualquer conteúdo preciso os termos com os quais é combinada (como nas expressões 
alemãs “soziale Marktwirtschaft”) (…). Em consequência, senti-me obrigado a tomar a posição contra a 
palavras  social e demonstrar, em particular, que o conceito de justiça social não possuía o menor 
significado e criava uma ilusão enganadora que pessoas de ideias claro devem evitar” (citado por Dardot e 
Laval, 2016, p. 159: Hayek, “Des sortes de rationalisme”, em: Essais de philosophie, de science politique et 
d’ économie, Paris, Les Belles Lettres, 2007, p. 141)

  A sociedade Mon Pèlerin é uma organização internacional fundada em 1947, composta por filósofos, 176

economistas e políticos de diversos países, reunidos em torno da promoção do liberalismo e de seus 
valores. Sua formação se deu muito por oposição ao estatismo e pela valorização do “verdadeiro 
liberalismo”. 
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some time in the later 1950s. Indeed, at that juncture they ceased 

insisting that a rupture with the doctrines of classical liberalism was 
called for. This decision to support a public stance that the liberalism 
they championed was an effectively continuous political doctrine from 

the eighteenth century all the way through to their own revisionist 
meditations (such as endless paeans that it was all in Adam Smith) and 
therefore required no special neologism, turned out to be one of a 

number of precarious balancing acts performed in the course of 
constructing neoliberalism at the MPS.  177

 Portanto, seja pela confusão de nomenclaturas, com no caso do neoliberalismo 

alemão (ordoliberalismo) que é popularizado pela expressão "economia social de 

mercado” — que na verdade não passa de um dispositivo de “política social” veiculada 

pelo ordoliberalismo em contraste com as políticas sociais dos novos liberais, como 

investigaremos (Patak, 2009)  -, como por questões estratégicas, como a linha 178

neoliberal encabeçada por Von Mises e Hayek pertencentes à escola Austríaca, os quais 

nunca foram favoráveis ao termo, sempre foram hostis à ideia de uma “terceira via”, 

mesmo que tenham aceitado o termo anteriormente , propugnaram para a sua negação. 179

 Este cenário geral de certo abandono do termo “neoliberalismo pelos próprios 

neoliberais", pelos variados termos que rodeiam a expressão, somado à questões 

aparentemente estratégicas, encabeçadas pela linha austríaca, se potencializa quando 

seus críticos se agarram ao termo de forma pejorativa. Associando qualquer política 

contrária ao Welfare State como “neoliberal”, identificando o termo e diminuindo sua 

compreensão como uma simples volta do liberalismo do laissez-faire, o que dificulta o 

entendimento deste na contemporaneidade, o qual está longe de ser uma filosofia política 

clara, unitária e coesa. Nestes eixos que o pesquisador Dieter Plehwe (2009) coloca as 

várias complexidades que o termo “neoliberalismo" guarda em seu interior: 

Neoliberalism is anything but a succinct, clearly defined political 

philosophy. Both friends and foes have done their share to simplify, if 

  Mirowski, 209, p. 427 177

 De acordo com Patak: "German neoliberals attempted to address issues of social cohesion in direct 178

competition with widespread confidence in the efficacy of the welfare state, and they offered an alternative 
solution: the social market economy” (Patak, 2009,  p. 102).

 De acordo com Marc Hartwich: "This was the same Alexander Rüstow who invented the term 179

‘neoliberalism,’ who popularized it  first among his German colleagues, and who eventually even managed to 
have an international group of liberal thinkers, including the liberal/libertarian icons of Ludwig von Mises and 
Friedrich August von Hayek, agree on this new term to describe their intellectual movement” (Hartwich, 2009, 
p. 15). 
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not popularize, neoliberal world views (…) Growing self-confidence on 

the right coincided with an increasingly frustrated (old) left during the 
upheavals of the 1980s and 1990s (...) In terms of academic disciplines, 
the neoliberal continues to be stereotypically imagined as a 

neoclassical economist (…) This ignores the fact that interdisciplinary 
Austrian and ordoliberal (German/Swiss) reservoirs of neoliberal 
thought have been clearly at odds with neoclassical orthodoxy, as are 

more recent variations of (rational-choice–based) neo-institutionalism. It 
is curious to note how many pivotal historical contributions to 
neoliberalism are not recognized by subsequent generations. In 

Germany, for example, most scholars will raise their eyebrows if 
ordoliberal inspirations of the social market economy are vilified as 
neoliberal .   180

 Plehwe, nesta citação, coloca diversas forças que compõem o emaranhado mundo 

neoliberal. Mesmo não entrando nos pormenores por agora, é importante frisar que o uso 

estereotipado do termo pelo seus críticos contribui consideravelmente para a dificuldade 

em compreender a expressão, pois ignoram os possíveis cruzamentos e o próprio ônus 

dos reservatórios germânicos para o pensamento que, como dito, contêm forças, às 

vezes em primeira análise contraditórios, que se cruzam de forma à constituir a 

singularidade do pensamento neoliberal. Como situamos: entre o ordoliberalismo, a 

escola austríaca e a economia social de mercado existem ligações variadas e, mesmo 

que entre elas sejam mais evidentes seus distanciamentos do que suas proximidades, 

são de seus respectivos entrelaçamentos que as particularidades do neoliberalismo se 

constituem. 

 Sendo assim, após ter exposto de forma geral as contribuições tanto dos adeptos 

como dos críticos na dificuldade de mapear o neoliberalismo, podemos introduzir algumas 

considerações gerais entre estas duas escolas (Friburgo e Austríaca), com o objetivo de 

contornar algumas contribuições do colóquio de 1938. Mesmo que nosso interesse maior 

se concentre no ordoliberalismo, é preciso apontar esta outra via para, assim, melhor 

entender como este se designa. Dessa forma, antes de colocarmos os contornos gerais 

entre essas duas vias, devemos esclarecer e, de certa forma, justificar essa "escolha 

metodológica”, para um melhor entendimento do percurso escolhido para abordar esta 

temática. 

  Plehwe, 2009 p. 1.180
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II - Algumas preliminares entre a via alemã e a via austríaca  

 Evidenciamos que a maioria dos pesquisadores/historiadores sobre a temática 

neoliberal acabam, de um modo ou de outro, aderindo à esta justaposição entre os 

austríacos e os alemães. O que é entendido pelas largas diferenças que há entre essas 

duas Escolas, isto é, a dificuldade de conciliar o individualismo radical de mercado típico 

do pensamento austríaco com a tradição de Estado germânico. Visto as complexidades 

que escoramos no tópico anterior, muitos pesquisadores acabam relativizando o legado 

alemão para o neoliberalismo. 

 Contudo, como colocado, suas ligações são de suma importância para o 

pensamento neoliberal, sobretudo no que toca a via alemã que, por sua vez, colore 

algumas características fundamentais e, diga-se de passagem, estruturantes do 

neoliberalismo. Essa importância do neoliberalismo alemão para o neoliberalismo em 

geral é entendida por Foucault em suas aulas no Collège de France (1978 - 1979) , o 181

que, de certa forma, inaugura um novo caminho para se pesquisar o emaranhado mundo 

neoliberal. Brilhantemente, Foucault interliga as duas escolas como duas das principais 

vias do neoliberalismo, o que ele considera de suma importância para entender uma nova 

racionalização do homem (Foucault, 2008). Realizando esta justaposição entre os 

austríacos e os alemães de forma particular, interligando estas vias pela problemática de 

uma nova racionalidade.  

 Importante destacar que, diferente de nós, Foucault vai chamar o que denominamos 

aqui de linha austríaca por via americana, por entender a particular difusão que o 

pensamento austríaco teve nos EUA. Isso de fato acontece, porém não detalharemos 

estes cruzamentos entre o liberalismo americano e a escola austríaca no que é designado 

 mesmo que não possamos definir Foucault como historiador do neoliberalismo, na Biopolítica (2008) o 181

autor evidencia boa parte do processo histórico que culminou no que ele chama de neoliberalismo. O que, 
na acepção do autor, se trata de uma racionalização da vida, mais do que uma investigação restrita à 
ideologia neoliberal. De qualquer forma, Foucault realiza, em certa medida, este tensionamento aqui 
comentado, entre o neoliberalismo alemão e o austríaco — o que ele chama de neoliberalismo americano, 
muito pela força que as ideias da escola austríaca vão ter nos EUA e pelo engajamento de Von Misses e de 
Hayek. 
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por "neoliberalismo americano” . De qualquer forma, Foucault, realizando esta 182

justaposição entre o neoliberalismo americano e a via alemã (ordoliberalismo), procura 

evidenciar a contribuição destes na formação de uma nova racionalidade, assunto que 

não entraremos no mérito, o que nos interessa, como assinalado, é a narrativa 

encontrada por Foucault. Estas formulações deixarão algumas pistas de uma trilha que 

será seguida por Dardot e Laval (2018), que vão enquadrar o neoliberalismo como uma 

"nova razão de mundo", realizando esta mesma polarização, que chamarão de via austro-

americana (Dardot e Laval, 2018), contemplando os cruzamentos que apontamos.  

 São essas duas escolas, o ordoliberalismo e a escola austríaca que orientam, de 

certa forma, a história do neoliberalismo. Temos aqui uma passagem de outro 

pesquisador do tema Ralf Patak (2009) que elucida este fato para nós, isto é, tal 

"costumeira" justaposição entre os austríacos e os alemães, como também, justifica 

nossas preocupações sobre o ordoliberalismo:  

 (…) Many intellectual histories of neoliberalism tend to juxtapose German 

ordoliberalism and Austrian neoliberalism in order to emphasize the Germanic 
state tradition, which is difficult to reconcile with the market radical 
individualism that has been inspired by the marginalist revolution (most 

recently, Foucault 2004) (…).  A better understanding of the role of the state is 
considered a key task on which true neoliberals would agree. While 
competition between liberal convictions may suggest a separation of 

ordoliberalism from related approaches, (...). Foucault (2004) correctly 
emphasized that German ordoliberals were indeed the avant grade, and they 
went further than other members of the neoliberal family in addressing the 

shortcomings of traditional liberalism. The ordoliberals collaborated in 

 Esta acepção que coloca Foucault de um "neoliberalismo americano" é posta de forma interessante por 182

Plehwe (2009), no sentido que, de acordo com o autor, nos EUA dificilmente o termo seja usado para 
identificar políticas normalmente associadas à expressão, isto é, voltadas para o livre mercado. Nesta 
passagem Plehwe elucida algumas particularidades do "neoliberalismo americano”: “Social movements 
protesting against corporate globalization have blamed the United States for most, if not all, of the neoliberal 
misdeeds around the globe during recent decades. Nevertheless, one feels tempted to ask: “Why is there no 
neoliberalism in the United States?” invoking the analogy to Werner Sombart’s famous question pointing to 
the absence of (European-style) socialism in the New World. Indeed, the term neoliberalism is hardly ever 
used to describe the U.S. configuration of “free market” forces, which mostly sail under the flags of 
libertarianism and neoconservatism. A prominent insider in U.S. neoconservative circles, Edwin J. Feulner of 
the Heritage Foundation, has felt compelled to clarify usage of the term in the United States. He maintains 
that the neoliberal intellectuals’ Mont Pèlerin Society was founded “to uphold the principles of what 
Europeans call ‘liberalism’ (as opposed to ‘statism’) and what we Americans call ‘conservatism’ (as opposed 
to ‘liberalism’): free markets, limited governments, and personal liberty under the rule of law” (Feulner 1999, 
2). Unlike socialism, neoliberalism flourished in the United States, even if it was more obscured here than 
elsewhere in the world” (Plehwe, 2009, p. 2). 
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developing a new social theory of the economy, and strongly redoubled efforts 

to understand the relation between law and economics, for example  183

 Deste modo, iremos agora à algumas considerações gerais entre as duas escolas, 

concentrando nossos esforços no que toca ao ordoliberalismo, o que Patak (2009) e 

Foucault (2008) sugerem como a vertente de vanguarda do neoliberalismo e que 

tensionaremos com a social-democracia em seu formato socialista e liberal, minimamente 

apontando para a linha austríaca. Acreditamos que esse seja um caminho para melhor 

entendimento tanto do ordoliberalismo como do neoliberalismo em geral.  

 Para fins introdutórios, devemos colocar as diferentes formas que ambas correntes 

irão se estruturar. Primeiramente, a linha austríaca, se constituindo em boa medida nos 

EUA e no Reino Unido (Plehwe, 2009), ganhando nestes terrenos outras características e 

tendo lá outras particularidades, vai no percurso de sua história, especialmente pós a 

criação da Sociedade de Mont Pèlerin (1947), aglutinar-se à diversos outros 

pensamentos, realizando diferentes cruzamentos em distintos campos do saber, os quais 

não trabalharemos nesta pesquisa, contudo, podemos caracterizar esta via do 

neoliberalismo por um aspecto mais internacionalista. Principalmente quando comparado 

ao modelo alemão, que, por sua vez, está enraizado em suas tradições políticas de um 

Estado robusto e ativo que remontam à época de Otto von Bismarck (Patak, 2009). 

  

 Estes diferentes cenários vão desabrochar, de forma geral, em diferentes 

neoliberalismo(s). Isto é, em síntese, pode-se entender o ordoliberalismo por uma 

“metamorfose" da tradição alemã de um Estado central forte e tendências neoliberais — o 

que tem certo grau de verdade, contudo, como colocado, a tradição ordoliberal lega muito 

mais ao neoliberalismo do que uma simples “metamorfose” . Já a linha austríaca, muito 184

pela atuação de Von Misses e Hayek que, literalmente "rodaram o mundo" difundindo 

suas ideias em diversas instituições de diferentes países - o que se potencializa pós 

Sociedade Mont Pèlerin em 1947-, permite que se caracterize a linha austríaca por uma 

roupagem mais “internacionalista” comparada com a alemã, já que esta encontra-se muito 

mais presa às suas tradições políticas.  

 Patak, 2009 p. 99 - 100 / gritos meus 183

 Como assinalado, o neoliberalismo alemão lega muito mais ao neoliberalismo do que qualquer outra via 184

do pensamento, como entenderemos e exploraremos melhor no momento adequado. Entender o 
ordoliberalismo por estas vias é de certa forma limita-lo, pois não considera o seu legado para o 
neoliberalismo.
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  São duas roupagens neoliberais, duas ancoragens diferentes — uma alemã e outra, 

na acepção que coloca Foucault, americana — mesmo que Plehwe (2009) problematize a 

nomenclatura, no sentido que nos EUA dificilmente o termo seja usado para identificar 

políticas normalmente associadas ao termo . Essa passagem de Foucault nos ajudar a 185

clarear, digamos, está delicada justaposição entre o neoliberalismo alemão e austríaco 

(americano), de acordo:   

Tomemos então, se vocês quiserem, as coisas na etapa atual. Como se 
apresenta a programação liberal, ou, como se diz, neoliberal da nossa 
época? Vocês sabem que ela é identificada sob duas formas principais, 

com um ponto de ancoragem em um ponto histórico diferente, digamos: 
a ancoragem alemã, que se prende à Republica de Weimar, à crise de 
29, ao desenvolvimento do nazismo, à crítica do nazismo e, enfim, à 

reconstrução do pós-guerra. O outro ponto de ancoragem é a 
ancoragem americana (…). Entre essas duas formas de neoliberalismo 
que demarco de uma maneira um tanto arbitrária, claro, há um grande 

numero de pontes, por exemplo, a primeira delas é o inimigo comum, o 
adversário doutrinal maior, que é Keynes, claro, que vai fazer que a 
crítica a Keynes circule de um a outro desses dois neoliberalismo; a 

segunda, os mesmo objetos de repulsão, a saber, a economia dirigida, a 
panificação, o intervencionismo de Estado (…) e ,enfim entre essas duas 
formas de neoliberalismo, toda um série de pessoas, personagens, 

teorias, livros que circulam, os principais ligados, grossos modo, à 
escola austríaca, ao neo marginalismo austríaco, a pessoas que em todo 

caso vêm daí, como Von Mises, Hayek, etc   186

 Endossando Foucault,  podemos afastar essas duas formas de neoliberalismo como 

aproximá-las. Diferentes posturas, mas ambas neoliberais que se formaram a partir de um 

 “Social movements protesting against corporate globalization have blamed the United States for most, if 185

not all, of the neoliberal misdeeds around the globe during recent decades. Nevertheless, one feels tempted 
to ask: “Why is there no neoliberalism in the United States?” invoking the analogy to Werner Sombart’s 
famous question pointing to the absence of (European-style) socialism in the New World. Indeed, the term 
neoliberalism is hardly ever used to describe the U.S. configuration of “free market” forces, which mostly sail 
under the flags of libertarianism and neoconservatism. A prominent insider in U.S. neoconservative circles, 
Edwin J. Feulner of the Heritage Foundation, has felt compelled to clarify usage of the term in the United 
States. He maintains that the neoliberal intellectuals’ Mont Pèlerin Society was founded “to uphold the 
principles of what Europeans call ‘liberalism’ (as opposed to ‘statism’) and what we Americans call 
‘conservatism’ (as opposed to ‘liberalism’): free markets, limited governments, and personal liberty under the 
rule of law” (Feulner 1999, 2). Unlike socialism, neoliberalism flourished in the United States, even if it was 
more obscured here than elsewhere in the world” (Plehwe, 2009, p. 2). 

 Foucault, 2008, p. 107 - 108 / grifos meus186
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inimigo comum, a planificação e o intervencionismo de Estado. Ou seja, contra a 

economia dirigida keynesiana e contra a planificação característico do Estado socialista e 

nazista. Além disso, há uma gama de pensadores, teorias e livros que circulam entre 

estes dois troncos. Nestes eixos que suas fronteiras nunca foram claras e que ao passo 

da história só tenderam à se complicar. Principalmente depois a criação da Sociedade 

Mont Pèlerin, que alavancou a globalização do neoliberalismo, tais fronteiras são cada 

vez mais borradas. 

  

 Apesar das limitações destas leituras e a despeito das diferentes concepções que 

tais vertentes irão tomar em seus devidos percursos, ambas partem do ponto mais alto de 

toda a reflexão neoliberal: uma nova concepção de Estado e de lei que esteja de acordo 

(e que promova) a economia de mercado, o que é inaugurado pelo ordoliberalismo, como 

analisaremos. Como muito bem coloca Patak: "A better understanding of the role of the 

state is considered a key task on which true neoliberals would agree”. É nesse sentido que 

ordoliberalismo lega uma característica fundante ao neoliberalismo, como detalharemos 

ao longo dos próximos capítulos: "The ordoliberals collaborated in developing a new social 

theory of the economy, and strongly redoubled efforts to understand the relation between 

law and economics, for example” . Colocados estes pontos de partida, podemos 187

adentrar ao Colóquio de Walter Lippmann, analisando algumas de suas propostas e 

alguns enfrentamentos que lá ocorreram e que nos facilitarão caracterizar as duas 

correntes do neoliberalismo aqui colocadas, como, também, localizar suas proximidades e 

seus atritos. 

  

 3.1. Colóquio de Walter Lippmann   

 É da “crise do laissez-faire” que o Colóquio de Walter Lippmann é organizado como, 

também, para dar uma contra-resposta aos reformadores sociais e a todo o cenário 

“coletivista" que emergia nos meados do século XX. Somente por esses fatores que 

podemos entender a reunião de personagens tão distintos. É justamente essa 

heterogeneidade que faz do colóquio de Walter Lippmann um evento que marca a história 

do pensamento liberal (neoliberal), colocando em fogo cruzado personagens do velho 

liberalismo, pessoas ligadas ao ordoliberalismo, como Alexander Rüstow (1885 - 1963) e  

 Patak, 2009, p. 99 - 100 / gritos meus187
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Wilhelm Röpke (1899 - 1966) e gente ligada a escola austríaca, como Hayek e Von 

Misses .  188

 Nesse sentido, que as tensões que contornaram o colóquio guiaram de certa forma a 

história do neoliberalismo, fazendo deste acontecimento um ótimo ponto de partida para 

compreender o neoliberalismo, pois não é possível ter sua compreensão se não pelas 

diversas conexões que esses agentes do velho liberalismo, da escola austríaca e do 

neoliberalismo alemão vão estabelecer.  Tendo isso dito, podemos delinear o colóquio de 

Walter Lippmann com os objetivos de distinguir e aproximar algumas vias do 

neoliberalismo. 

I - Dissensos no Colóquio  

 Em suma, estamos diante de um atrito entre o ordoliberalismo alemão e o 

liberalismo radical encabeçado pela escola austríaca. Mesmo que François Denord nesta 

passagem simplifique a complexidade e as interligações entre estes dois polos do 

neoliberalismo, podemos dar espaço a essa citação para que tenhamos a clareza de 

algumas tensões básicas que circulam este mundo:  

Some of the conflicts that were to mark the history of 
neoliberalism in the later years began to become manifest: at 
the Colloque between “German ordoliberalism” and radical 

libertarianism; between the acceptance of interventionism and 
its rejection; between the partisans of a voluntarist liberal policy 
and those nostalgic for laissez-faire  189

 Neste termos que o neoliberalismo nunca foi um movimento coeso e unitário. Nesse 

sentido que o colóquio de Walter Lippmann foi palco de severas disputas. Podemos 

contemplar esse atrito em torno da própria expressão que definiria a renovação do 

 (…) (O) colóquio de Walter Lippmann que é, portanto na historia do neoliberalismo moderno 188

contemporâneo, um acontecimento relativamente importante, já que vão se cruzarem nele, bem na véspera 
da guerra de 1939, o velho liberalismo tradicional, a gente do ordoliberalismo alemão, como Röpke, Rüstow, 
etc., e gente como Hayek e Von Mises, que vão ser os intermediários entre o ordoliberalismo alemão e o 
neoliberalismo americano (…) (Foucault 2008, p. 222 - grifos meus).

 Denord, 2009, p. 49189
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liberalismo que lá se propunha. De acordo com Denord (2009) , temos alguns exemplos, 190

como os franceses Louis Baudin (1887 - 1964), o qual preferia o termos “individualismo” 

ao “neoliberalismo" e Louis Rougier, que por vez o caraterizava como um “liberalismo 

positivo”. Até mesmo o termo “liberalismo de esquerda” chegou a ser defendido por 

Jacques Rueff. O termo neoliberalismo só se tornou predominante no colóquio por 

questões estratégicas, como colocamos. Isto é, para marcar uma contraposição ao 

liberalismo do laissez-faire e a economia dirigista dos novos liberais, o que é depois 

esquecido por outras questões estratégicas, como analisaremos mais adiante. De 

qualquer forma, o colóquio é marcado por diversas tensões. 

 O primeiro dissenso do colóquio recai justamente no que deveria ser o 

neoliberalismo. De um lado, o bloco liderado pelos ordoliberais entendia que o 

neoliberalismo deveria ser fundamentalmente diferente do espírito liberal clássico, 

creditando a crise do liberalismo por seu eixo constituinte do laissez-faire, semelhante a 

crítica dos novos liberais, contudo propondo uma outra saída daquela encontrada pelo 

Welfare State, como veremos nas colocações de Rüstow. Neste bloco estavam 

pensadores como: Louis Rougier, Auguste Detoeuf, Louis Marlio e os ordoliberais 

alemães (Wilhelm Röpke e Alexandre Rüstow). Já a outra vertente, poderemos 

caracterizar, em certa medida, como defensores do antigo liberalismo, alegando que o 

liberalismo, na prática, traiu alguns pressuposto liberais, isto é, não conseguiu ser em sua 

prática o “verdadeiro" liberalismo associado ao laissez-faire. Este bloco era liderado por 

Louis Baudin, Jacques Rueff e os austríacos Friedrich Hayek e Ludwig von Mises . Esta 191

tensão no colóquio é colocada de forma clara por Alexander Rüstow:  

 O neoliberalismo nunca foi um fenômeno unificado, mesmo o nome da nova doutrina liberal foi um 190

problema, como podemos sustentar nesta passagem do pesquisador francês François Denord: 
"Neoliberalism was not a unified phenomenon. Even the name of the doctrine was a problem: Louis Baudin 
preferred “individualism,” Louis Rougier “positive liberalism,” while Jacques Rueff favored “left-wing 
liberalism.” The term neoliberalism became prevalent only after the Colloque for strategic reasons: “the 
words ‘neo’ and ‘renovation,’ declared Louis Marlio: “distinguish us from several authors of whom we did not 
accept all the practical theories and all objections [against] interventions which are accepted by most of us 
like perfectly normal things. For those who know it, the word ‘neo’ is perhaps not essential, but for those who 
do not know it, it is totally useful.”To be “neoliberal” was supposed to imply the recognition that “laissez-faire” 
economics was not enough and that, in the name of liberalism, a modern economic policy was 
needed” (François Denord, “French Neoliberalism and Its Divisions: From the Colloque Walter Lippmann to 
the Fifth Republic”, p. 48). in: P. Mirowski e Dieter Plehwe, The Road from Mont Pelerin The Making of the 
Neoliberal Thought Collective, 2009, Harvard University press: Cambridge, Massachusetts. London, 
England).

 De acordo com Denord (2009): Consequently, several commentators could point to the existence of two 191

groups within the Colloque. On one side were “those for which neoliberalism was fundamentally different, in 
its spirit and its program of traditional liberalism”(these included Louis Rougier, Auguste Detoeuf, Louis 
Marlio, Wilhelm Röpke, and Alexandre Rüstow), and on the other side were defenders of the “old liberalism” 
headed by Louis Baudin, Jacques Rueff, and the Austrian School (Friedrich Hayek, Ludwig von Mises)” 
Denord, 2009, p. 49). 
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it is undeniable that here, in our circle, two different points of 
view are represented. Those who do not find anything essential 

to be criticized or to change with traditional liberalism (…). We, 
the others, who are seeking the responsibility for the decline of 

liberalism in liberalism itself; and consequently, are seeking the 

solution in a fundamental renewal of liberalism.     192

 É esta disputa que Rüstow nos evidência, chegando ao ponto de confessar em uma 

conversa particular com Röpke, que von Mises e Hayek, defensores de um liberalismo o 

qual apelidou como “paleo-liberalismo”, deveriam ser colocados em um museu do século 

XVIII, legando à esta “casta" de liberais como responsáveis pela crise do liberalismo no 

século XX . Esses apontamentos nos dão a coloração do que vira à ser a história do 193

(neo)liberalismo contemporâneo.  

II - Unidos contra o colectivismo de Estado 

 Contudo, por agora, é importante frisar que tanto para linha austríaca como para a 

linha alemã, como protagonistas dos dois blocos conflitantes no colóquio, a despeito dos 

diferentes motivos que alegavam como responsáveis pela crise do liberalismo, seja por 

uma reforma ou uma regeneração, o neoliberalismo vai se impor nos dois casos. Somente 

neste sentido que os participantes do colóquio concordavam e apenas dessa forma que 

podemos entender a reunião de personagens tão distintos do mundo liberal. Em outras 

palavras, apesar das diferentes e conflituosas acepções de liberalismos, estes 

particulares personagens do mundo liberal unificavam-se somente pelo consenso da 

necessidade de incorporar à reflexão liberal as transformações nascentes do capitalismo. 

Como, também, em dar uma resposta a escalada coletivista, seja na forma totalitária ou 

pelos liberais adeptos ao planejamento. 

 Logo, unidos por certa fragilidade dada por alguns fatores, digamos, de certa 

urgência dado o contexto da época, o colóquio de Walter Lippmann foi palco, apesar  dos 

pesares, o lugar onde o pensamento liberal incorporou as novas reflexões 

  (CIRL, Compte rendu des séances du Colloque Walter Lippmann, p. 91 Paris: Médicis, 1939). in: 192

Denord, 2009, p. 49

 Foi em carta a Wilhelm Röpke que Rüstow sugeriu que ambos deveriam ser colocados em um museu, 193

retratando os dois últimos espécimes de um tipo de liberalismo extinto, mas que causou a catástrofe em 
curso. Cf. Oliver Marc HARTWICH Neoliberalism op. cit. p. 23-4. 
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contemporâneas do capitalismo do século XX, aglutinando uma diversidade de outros 

pensamentos políticos e econômicos em sua estrutura. Sendo, seus principais eixos: no 

consenso de uma reforma ou de uma regeneração do pensamento liberal, como, também, 

na urgência de responderem a escalada coletivista e, principalmente, pela reivindicação 

dos novos liberais em serem os novos pensadores do liberalismo, que o termo 

neoliberalismo aparece. Sendo no colóquio que as diretrizes deste novo liberalismo 

(neoliberalismo) são fundadas, ou, melhor direcionando, onde as primeiras diretrizes 

dessa primeira versão de neoliberalismo serão pensadas. 

III - Economia livre, Estado forte  

 Estando minimamente esclarecidas as dificuldades postas para uma compreensão 

assertiva do emaranhado mundo neoliberal, vamos a primeira definição que o termo 

ganhou. São pelos motivos vistos que a primeira significação do termo definida e 

popularizada positivamente pelo ordoliberal Alexander Rüstow (1885 - 1963) é distinta das 

ideias que hoje se vinculam à expressão “neoliberalismo” . Em uma conferência da 194

Verein für Socialpolitik proferida em 1932 em Dresden, Rüstow fez uma fala que causou 

impacto, a ponto de ser identificada por muitos pesquisadores como um marco na 

constituição do neoliberalismo, adotando a palavra “neo" para designar o neoliberalismo 

como um alternativa tanto ao liberalismo clássico quanto ao dirigismo estatal . Teria sido 195

nesta condição que o termo “neoliberalismo” apareceu pela primeira vez de forma pública. 

O título da conferência nos soa de forma estranha, dado a miscelânea neoliberal que 

minimamente localizamos: "Economia Livre, Estado Forte”, para Rüstow é esse o espírito 

que deveria guiar o neoliberalismo, conceituando e promovendo um papel central do 

Estado em relação ao mercado. 

 Temos aqui uma acepção primeira do neoliberalismo que nos é estranha, retomando 

toda a constituição do liberalismo como ideologia; de sua luta contra o organicismo do 

 Pelo material levantado durante a pesquisa, há alguma incerteza se a origem do termo advém dos 194

franceses ou dos alemães. Porém, todos os pesquisadores visto para esta dissertação associam ao 
sociólogo e economista alemão Alexander Rüstow (1885 - 1963), uma figura importante do ordoliberalismo, 
se não o “pai do neoliberalismo” um intelectual que movimentou a popularização do termo e a difusão deste 
na Alemanha.

 Como coloca o economista alemão Oliver Marc  Hartwich (1975): "He called it neoliberalism to 195

differentiate it from earlier liberalism, for which Rüstow frequently used derogatory terms such as ‘vulgar 
liberalism,’ ‘Manchester liberalism,’ or ‘paleo-liberalism.’ Rüstow wanted to break with this old liberal tradition 
to put a new liberalism in its place—hence the prefix ‘neo’” ( Oliver Marc Hartwich, Neoliberalism : the 
genesis of a political swearword, The centre for Independent Studies Limited:  Austrália, New South Wales, 
2009, p. 18 - 19)
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antigo regime e sua constituição pelo laissez-faire. Por tudo que vimos, este termo nos 

parece contraditório. Em uma primeira análise, a concepção de um "Estado forte"parece 

fazer jus mais ao coletivismo de Estado do que aos valores clássicos do liberalismo, 

contudo, é claro a sua negação a uma economia planificada, pois se trata de uma 

“economia livre”.  

 Para compreender o sentido desta primeira significação de neoliberalismo, mesmo 

que rememoremos este ponto em outro momento, devemos colocar o contexto que 

Rüstow vivenciava para entender a sua crítica ao capitalismo do laissez-faire e os eixos 

que termo neoliberalismo será colocado. Rapidamente, Rüstow lidava com o legado 

político-econômico alemão que remontava a era de Otto von Bismarck (1871 - 1890), um 

sistema protecionista fortemente enraizado, que caracterizou o capitalismo germânico em 

um alto grau de corporativismo, do qual não conseguia se desvencilhar. Ao longo da 

década de 1920 a economia alemã "brigava" com esta tradição, lidando (tentando lidar) 

com as estruturas de cartéis e de mercados monopolístico(s). Em outras palavras, a 

economia alemã sempre foi fortemente centralizada, dependente de subsídio e sujeita a 

intervenção frequente. O que fomentou uma forte crítica a figura do Estado pelos liberais 

alemães e, como pede a cartilha do liberalismo clássico, centralizavam toda sua energia 

na simples presença do Estado. Basicamente, era este cenário que Rüstow lidava e por 

esses motivos que sua crítica destoava do todo. Pois, ao contrário da crítica geral da 

época, Rüstow apontou para o problema dos mercados não regulados, que considerava 

instáveis e tendiam a degeneração se fossem deixados a própria sorte. Nesse sentido 

que acusa Adam Smith e seus seguidores de terem negligenciado a necessidade das 

instituições para um bom funcionamento do mercado; este, para Rüstow, foi o motivo que 

levou a degeneração do capitalismo e a desconfiança geral no liberalismo. 

 Apesar da sua crítica a esta concepção do laissez-faire, estava longe de ser um 

adepto ao planejamento, pelo contrário, culpava o dirigismo econômico pela 

burocratização do aparato estatal que sobrecarregava-se por tentar resolver os problemas 

econômicos, o que só aprofundava a crise do capitalismo. Na descrença das promessas 

socialistas e comunistas, como do paraíso prometido pelo laissez-faire, considerando-os 

como sistemas econômicos inviáveis e incompatíveis com a democracia e a dignidade 

humana (Hartwich, 2009), que está a força e a particularidade da sua crítica. Rüstow, 

como o ordoliberalismo em geral, partia de uma perspectiva crítica à história do 

capitalismo tal como Karl Marx, considerando o capitalismo insustentável, como algo que 
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deveria ser superado. Mas estava longe de aderir a saídas marxistas ou socialistas, nutria 

uma repulsão tipicamente liberal por saídas coletivistas. Podemos detalhar um pouco 

mais esse raciocínio a partir desta colocação de Rüstow: 

We (neoliberais) agree with Marxists and socialists in the conviction 
that capitalism is untenable and needs to be overcome. And we also 
think that their proof that exaggerated capitalism consequently leads to 

collectivism is correct and an ingenious discovery of their master (Karl 
Marx). To acknowledge this seems to be required by intellectual 
honesty. However, we reject the errors which Marx has adopted from 

historic liberalism. And if we, together with the socialists, reject 
capitalism, then we reject the collectivism which grows out of 
exaggerated capitalism even more. Our most severe accusation against 

capitalism is just this: that it (just as the collectivists teach themselves) 
sooner or later must lead to collectivism.  196

 Trata-sede estabelecer uma crítica tipicamente marxista ao capitalismo, contudo, 

colocando em um outro diapasão, rejeitando o “capitalismo exagerado” justamente por 

este levar  ao coletivismo de Estado. Toda essa desenvoltura levou Rüstow a pedir uma 

terceira via: “devemos ser felizes (…) não precisamos fazer uma escolha difícil entre o 

capitalismo (do laissez-faire) e o comunismo, existe uma terceira via” .  Em seu ensaio 197

"Entre o capitalismo e o comunismo" (originalmente publicado na revista ORDO — revista 

do movimento neoliberal alemão, em 1949), Rüstow defende explicitamente uma "terceira 

via" entre as duas ideologias (Hartwich, 2009) que seria nomeada por ele como 

neoliberalismo. Rüstow fundamentou-se a partir de uma dupla crítica, como vimos: aos 

mercados não regulados, logo ao laissez-faire, e ao socialismo ou a economia dirigida em 

geral. Em outras palavras, podemos resumir o ponto de Rüstow da seguinte forma: o 

motivo da crise do laissez-faire foi primeiramente causada pela negligência do liberalismo 

clássico que levou a degradação dos mercados não regulados, fomentando em um 

segundo ato, uma intervenção equivocada do Estado na economia, pois, na medida em 

que se inseria na vida econômica, via o protecionismo e a regulamentação, fomentava as 

grandes corporações e cartéis, travando as engrenagens de mercado.  

 Alexander Rüstow, Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, 2nd ed. (Düsseldorf and Munich, 1950), 78 196

- citado por Hartwich, 2009, p.

 Alexander Rüstow, ‘Zwischen Kapitalismus und Kommunismus,’ in Nils Goldschmidt and Michael 197

Wohlgemuth (ed.), Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik (Tübingen, 2008), 430 — 
grifos e tradução minha. Citado por Oliver Marc Hartwich, Neoliberalism : the genesis of a political 
swearword, The centre for Independent Studies Limited:  Austrália, New South Wales, 2009
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 Nestes eixos que o Estado precisa ser forte, contudo, estruturado em uma outra 

forma de intervenção, não como um interventor do direito, como os novos liberais 

articulavam. O Estado "deve simplesmente criar um quadro institucional compatível com a 

concorrência e as leis de mercado” (Foucault, 2016). Nesta acepção que o Estado 

neoliberal deve estabelecer as regras do comportamento econômico e impor o seu  

comprimento (Hartwich, 2009) . Dessa forma que o Estado precisará ser forte, pois irá 198

se confrontar com interesses de poderosos monopólios e também com a difusa reação 

popular imediata aos mecanismos da concorrência que o Estado determinaria. 

 Estranhamente esta é a definição originária do “neoliberalismo” cunhada por Rüstow 

e endossada por diversos outros participantes do colóquio, principalmente a linha alemã. 

Logo, o neoliberalismo faz um programa do Estado de forma a fazer oposição ao Estado 

coletivista que estava em curso no século XX e aos adeptos da teoria do laissez-faire. 

Uma terceira via que agora faz frente aos novos liberais, designando aos próprios (os 

neoliberais) o legado de transformar o liberalismo por via do neoliberalismo e não mais 

pelos reformadores sociais. 

 É nesse cenário que termo neoliberalismo aparece e a partir do colóquio que o termo 

será esmiuçado e definido positivamente. Para detalhar essas características iniciais do 

neoliberalismo a fim de lapidar uma característica comum as diferentes vias do 

neoliberalismo, partiremos para algumas diferenças basilares da concepção (ou da 

percepção) da teoria do laissez-faire entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo. Para 

isso, passaremos por algumas obras e teorizações feitas por neoliberais da época que 

circularam o colóquio de Walter Lippmann, como, também, pela obra "The Great 

Transformation” de 1944 , do austríaco Karl Polanyi, que lega um rico material para 

lapidarmos o que tem de “neo" no "espírito do neoliberalismo”. Com esses objetivos, com 

também para compreender as balizas nas quais esta acepção primeira de neoliberalismo 

vai se ajeitar, devemos começar pelo livro “Enquiry into the Principles of the Good Society” 

 De acordo com Hartwich: “The speech was titled ‘Freie Wirtschaft, starker Staat’ (Free Economy, Strong 198

State), and in these four words we can already see Rüstow’s basic economic creed. Far from supporting 
Sombart’s national-socialist visions, Rüstow blamed excessive interventionism for the economic crisis. He 
also warned of burdening the state with the task of correcting all sorts of economic problems. His speech 
was the clear rejection of a state that gets involved with economic processes. In its place, Rüstow wanted to 
see a state that set the rules for economic behaviour and enforced compliance with them. It was a limited 
role for the state, but it required a strong state nonetheless. Apart from this task, however, the state should 
refrain from getting too engaged in markets. This meant a clear ‘No’ to protectionism, subsidies, cartels—or 
what today we would call ‘crony capitalism,’ ‘regulatory capture,’ or ‘corporate welfare.’ However, Rüstow 
also saw a role for a limited interventionism as long as it went ‘in the direction of the market’s laws’”Oliver 
Marc Hartwich, Neoliberalism : the genesis of a political swearword, The centre for Independent Studies 
Limited:  Austrália, New South Wales, 2009, p.16). 
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(1938), escrito pelo jornalista e intelectual norte-americano Walter Lippmann (1889-1974) 

que fora homenageado pelo colóquio de Walter Lippmann muito pelo impacto que sua 

obra causou em época. 

IV - "Enquiry into the Principles of the Good Society” 

 Podemos entender que o impacto de sua obra se deu por dois motivos. 

Primeiramente, pela eloqüência que o livro expôs as raízes da crise que perpassava o 

liberalismo e por suas críticas ao liberalismo clássico, sugerindo que este não conseguiu 

propor um lugar para o laissez-faire, jogando o liberalismo em certo vazio, como vimos na 

crítica dos novos liberais e de forma semelhante na posição de Rüstow. Outro ponto alto 

do livro foi a articulação que Lippmann inseria sua proposta de um liberalismo renovado 

que, mesmo não nomeando este liberalismo como neoliberalismo, ele se inseria no 

mesmo eixo: uma “terceira via” entre o liberalismo do laissez-faire e o socialismo (ou 

qualquer tipo de coletivismo de Estado).  

 Nestas balizas que o livro "Enquiry into the Principles of the Good Society” 

simbolizava de forma geral todos os anseios liberais daquele momento e, por esses 

motivos, o francês Louis Rougier tomou as providências necessárias para a tradução do 

livro no mesmo ano e, aproveitando a ocasião, promoveu um colóquio de cinco dias em 

Paris "com a ideia de analisar o processo do capitalismo e tentar definir as novas 

responsabilidades de um verdadeiro liberalismo” , em agosto de 1938 . Por essa 199 200

importância que devidamente demos ao livro de Lippmann, vamos a algumas de suas 

características para localizarmos o distanciamento entre neoliberalismo e o antigo 

liberalismo.  

 Uma das particularidades do livro de Lippmann, que motivou o seu sucesso, foi a 

posição centrista entre as duas grandes correntes da época, o laissez-faire e o 

coletivismo de Estado (no caso o comunismo e o socialismo). Descrevendo-os como 

 Louis Rougier, "Préface." Ele mais tarde viria a enfatizar que o propósito era definir o neoliberalismo. Ver 199

Louis Rougier, "Le Néo-libéralisme," Synthèses (Dezembro de 1958). 

 François Denord (2009, p. 45 - 48)  nos conta uma história que destoa desta, digamos, “história oficial”, 200

ou mais costumeira entre os pesquisadores do tema. De acordo com ele o colóquio começou de forma 
espontânea: seria apenas uma recepção à Walter Lippmann, que passaria por Paris coincidentemente logo 
depois da tradução para o francês da sua obra "The Good Society". Seria apenas um jantar, com pessoas 
interessadas no tema. Durante as preparações, a lista de convidados começou a ser definida de acordo 
com as afinidades com o liberalismo e a hostilidade ao coletivismo e  o jantar informal acabou virando um 
colóquio organizado. 
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doutrinários teimosos e inflexíveis, colocando em uma acepção interessante as duas 

linhas do pensamento político. De acordo com Lippmann, as políticas coletivistas que se 

impuseram no século XX devem ser vistas como contra-revoluções, já que foi a doutrina 

do laissez-faire o grande impulso que ajudou a destruir o Antigo Regime. Contudo, a 

teoria do laissez-faire foi incapaz de construir algo em seu lugar (Lippmann, 1937) . 201

Neste eixo que o próprio Walter Lippmann pode vir a ilustrar a necessidade de se pensar 

o liberalismo sobre outros eixos, indo além do liberalismo do século XIX, propondo uma 

revisão das premissas liberais: 

It is why we know that what concerns us is something more durable, 
more universal, and more profoundly human than the doctrinaire 
formulas of nineteenth-century liberalism. And it is why we err every 

time we adhere to one of the numerous liberal sects. Every time we 
confuse the cause of freedom with doctrines such as that of natural law, 
that of popular sovereignty, the rights of man, of parliamentary 

government, the right of self- determination of peoples, of laissez-faire 
or free trade. Those are concepts that men have used at certain times 
and under certain historical circumstances. Often, they have served to 

forge and to gain a partial emancipation. But they have not been the 
primary cause or the driving force, and the fate of freedom is linked to 
none of the liberal theories. It is why we should reserve ourselves the 

right to revise the premises of all liberal theories, and to grant none 
among them a dogmatic and definitive value.  202

 Esta posição está acoplada a uma visão crítica de Lippmann sobre a crise do 

capitalismo, a qual endossa em certo ponto a crítica dos mercados não regulados de 

Rüstow, no sentido que Lippmann também enxerga uma limitação do livre mercado, como 

podemos observar na passagem  abaixo. Sobre este ponto de vista, Lippmann insere sua 

crítica ao liberalismo enxergando certa cegueira destes a uma questão cara para o autor, 

como entenderemos: 

In the time of Adam Smith and Jeremy Bentham, from, say, 1776 to 
1832, -liberalism was a philosophy which led the way in adapting the 
social order to the needs of the new industrial economy; by the middle 

 Walter Lippmann, Inquiry into the Principles of the Good Society (Boston: Little, Brown & Company: 201

1938). 

 Lippmann, Walter.  “Address by Walter Lippmann” in: REINHOUDT, Jurgen & AUDIER, Serge (orgs.) The 202

Walter Lippmann Colloquium: the birth of neo-liberalism Palgrave & Macmillan: 2017
�142



of the nineteenth century, liberalism had become a philosophy of 

neglect and refusal to proceed with social adaptation.   203

 Nesta passagem ele expõem sua crítica ao liberalismo de Adam Smith e de Bentham 

de forma curiosa, não tanto aos dois autores, mas aos seus seguidores, os quais 

tornaram o liberalismo uma filosofia indiferente a questões relativas a adaptação do 

homem. Lippmann coloca: 

The maladaptation arises from the fact that a revolution in the mode of 
production has occurred. Since it is proceeding among men who have 

inherited a radically different way of life, the readjustment required must 
necessarily take place throughout the social order. It must almost certainly 
continue as long as the industrial revolution itself continues. There can be 

no moment at which "the new order" is in being. A dynamic economy must 
in the nature of things inhabit a progressive social order  204

 Aqui temos uma passagem clara de Lippmann a respeito da adaptação, da 

necessidade do homem se adaptar às revoluções do mercado (dos modos de produção), 

as quais, como coloca, continuaram se revolucionando, pedindo ao ser humano uma 

permanente adaptação. De forma parecida como sugere Polanyi, como veremos no 

próximo tópico, é preciso harmonizar os opostos: a sociedade, com sua complexa rede de 

instituição e de relações humanas, e o mercado, constituído por sua engrenagens 

concorrenciais. No caso de Lippmann, é necessário “adaptar" a sociedade ao mercado, 

pois é ela que terá que absorver as instabilidades do desenvolvimento econômico, como 

indica o autor. Nesse sentido que se faz necessário alterar continuamente e 

repetidamente o próprio social como também os modos de vida, para o desenvolvimento 

da economia de mercado. Diferente do liberalismo clássico, que imaginou que os homens 

se adaptariam espontaneamente à sociedade, como vimos em Adam Smith, "é necessário 

prosseguir com a adaptação do homem”. Logo, para Lippmann, somente a reformulação 

do liberalismo faria possível “acertar" esse descompasso liberal para que se conseguisse 

harmonizar as engrenagens do livre mercado ao indivíduo comum.  

 Para ele, todos os entraves que a história assistiu para não-chegar ao que ele 

chama da “grande sociedade”, derivavam da incompatibilidade da ordem social com as 

exigências da divisão do trabalho: "The real problems of modern societies arise where the 

!  Lippmann, 1938, p. 208 203

 Lippmann, 1938 p. 211204
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social order is not consistent with the requirements of the division of labor. A survey of all 

the current problems would be a catalogue of these inconsistencies” . Assim, propõe 205

uma agenda tipicamente neoliberal, incrustada na revisão das fórmulas liberais: 

The adaptation of the social order to the division of labor is of 
necessity an  immmense undertaking since it is the finding of a 
new way of life for mankind. (…). The agenda (neoliberal) refute 

the notion that liberalism is the sterile apologetic which it 
became during its subjection to the dogma of laissez-faire and 
to the misunderstanding of the classical economists. The 

agenda demonstrate, I believe, that liberalism is not the 
rationalization of the status quo, but the logic of the social 
readjustment required by the industrial revolution.   206

 Temos aqui um dado e uma ação propositiva neoliberal que nos é interessante, além 

de demarcar as fronteiras com liberalismo clássico, como muito bem colocou Lippmann. 

Trata-se de uma necessidade que as revoluções industriais (na produção) e as 

alternâncias da divisão de trabalho pedem ao homem e as instituições:  que se readaptem 

continuamente a partir destas “grandes transformações” . Propondo uma agenda 207

positiva e, logo, contrária a não-agenda do laissez-faire. Lembrando Rüstow, é nesse 

sentido que o Estado precisa ser forte, pois essa “adaptação” só pode ser viável a partir 

da intervenção do Estado, da força pública. Basicamente o sucesso do "The Good 

Society” deriva destes fatores, tanto da sua análise crítica como de suas propostas. 

Nestes eixos que se inaugura o colóquio, anunciando o livro como um manifesto de 

reconstrução do liberalismo (Dardot e Laval, 2016).  

V - “The Great Transformation” 

 Para lapidar a relação destas grandes transformações que Lippmann aponta, como 

suas implicações com a sociedade e com poder público, devemos compreender, de forma 

geral, como que o neoliberalismo concebe a teoria do laissez-faire. A despeito das 

diferentes escolas neoliberais, há uma concepção geral que toca a teoria do laissez-faire. 

Seja por sua regeneração ou por sua reformulação, o neoliberalismo vai conceber certa 

perspectiva invertida da teoria que nos é interessante para apreendermos uma essência, 

 Lippmann, 1938, p. 211205

 Lippmann, 1938, p. 225 - grifos meus 206

 referencia ao livro de Karl Polanyi, "The Great Transformation”(1944) 207
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se assim podemos falar, do pensamento neoliberal. Pois é desta outra concepção do 

laissez-faire que vai se inserir o “novo” problema para o liberalismo. Diferente do 

liberalismo clássico, o neoliberalismo não vai colocar em questão a legitimidade da 

intervenção governamental, pelo contrário, tinha-se o consenso da necessidade da 

intervenção e a consciência concreta dos limites do livre mercado, como Lippmann 

ilustrou para nós. Passando, assim, para uma problemática outra, a natureza da 

intervenção governamental. 

 Logo, para entender a natureza desta intervenção devemos compreender esta "outra 

concepção do laissez-faire”, a qual podemos melhor apreender a partir do livro de Karl 

Polanyi, “The Great Transformation: the political and economic origens of our 

time”  (1944) . Este notável pensador austríaco lega em seu livro um grande material do 208

que podemos chamar de antropologia econômica e nos interessa aqui dois pontos: a sua 

crítica à história do capitalismo, semelhante ao posicionamento ordoliberal  e socialista, e 

a “saída" que ele encontra a partir dela. Como é delicado afirmar que em seu livro há 

alguma defesa de algum projeto político e econômico que seja uma “saída" a doutrina do 

laissez-faire, podemos dizer que a sugestão que ele indica em sua obra nos interessa 

para compreender uma particularidade geral à todos neoliberalismo(s). 

 Rapidamente, Polanyi em seu livro faz um análise particular da estrutura do 

capitalismo ao longo do século XIX, argumentando que o grande motivo das várias 

guerras, revoluções e contra-revoluções do século XIX não foram causadas simplesmente 

pela máquina a vapor na Inglaterra do século XVIII (Polanyi, 2012) . O motivo destes 209

atritos ao longo do século foi a expansão do mercado a toda esfera da vida humana, cujas 

leis do mercado, de oferta e procura, passaram a determinar autonomamente a relação 

com a terra e com o trabalho. Esta foi a “The Great Transformation” (a grande 

transformação): o capitalismo levara a degradação da vida em comunidade, a vida 

humana antes vivida em comunidade foi drasticamente jogada para uma vida 

 POLANYI, Karl, “A grande transformação", Edições 70: Lisboa, 2012208

 Para o autor desde a revolução industrial que começaste na Inglaterra foi acompanhado de uma 209

catastrófica desarticulação nas vidas das pessoas comuns (Polanyi, 2012) o que ele chama de Moinho 
Satânico,  triturando os homens, transformando-os em massa (Polanyi, 2012). Em seu livro faz uma larga 
crítica ao progresso e ao liberalismo que julgou os acontecimentos sociais a partir de um ponto de vista 
econômico, aceitando qualquer consequência social para se alcançar o progresso. E nesta narrativa que 
autor realiza uma crítica ao livre mercado caracterizando como um grande Moinho Satânico, levando a 
inflação, desemprego, crise de crédito internacional, crash financeiro e outros fenômenos tais que o poder 
publico é obrigado a intervir (POLANYI, 2012). Ver mais em: “A grande Transformação, de Karl Polanyi: 
questões de interpretação”, p. 9 - 39 em: POLANYI, Karl, “A grande transformação", Edições 70: Lisboa, 
2012

�145



individualista da livre troca de mercadorias. É essa mudança radical no fim do século XVIII 

(da destruição da vida em comunidade)  o que caracteriza os diversos atritos ao longo da 

história do capitalismo, e o que ele chama de “Moinho Satânico” - em que o ser humano 

destituído de sua comunidade vai ser jogado para o seu centro, triturando-o e o 

transformando em massa (Polanyi, 2012). Nesta linha de raciocínio, Polanyi chega a 

óbvia conclusão de que a sociedade de mercado livre é impossível, que o laissez-faire é 

um sonho irreal e perigoso.  

 Um tanto saudosista da época comunal, realiza uma árdua crítica ao liberalismo que 

caracteriza como uma corja de pensadores fechados na perspectiva econômica e que por 

isso aceitavam qualquer consequência social e cultural para alcançar o progresso. Nesse 

sentido, recolhendo ensinamentos da antropologia e da história sobre as economias 

primitivas, Polanyi chega ao ponto alto de sua reflexão, que consiste em dois pontos: 

1) a economia nas sociedades pré-capitalistas estavam intrinsecamente ligadas às 

relações de parentesco, religiosas e políticas. Nesse sentido, podemos dizer que a 

economia era um reflexo das relações sociais; dessa forma Polanyi indica certo 

"controle social dessa sociedade sobre a economia”; 

2)  A grande transformação foi a libertação dos mercados sobre esse "controle social”, o 

que inverte a questão; o controle passa a ser da economia sobre a sociedade, a vida 

humana em todos seus aspectos começa a ser determinada por padrões da lógica 

mercantil. 

 É deste modo que autor une essa alternância histórica, entre o controle social da 

economia e o controle dos mercados sobre a sociedade, sugerindo uma dupla ação 

reguladora do Estado, recaindo tanto na economia como na sociedade. Ou seja, tanto a 

sociedade como a economia tinham que ser reguladas e organizadas pelo Estado a partir 

do mercado. Podemos dizer que se trata de um duplo controle (social e econômico) para 

que o "Moinho Satânico” não voltasse a se formar, sendo preciso adaptar os diferentes 

fatores para que houvesse alguma harmonia entre os opostos (sociedade e economia).  

 Esse ponto nos é interessante, pois podemos ver certa semelhança na crítica e, 

mais importante ainda, na saída dos neoliberais frente a crise do sistema capitalista. 

Especificamente a linha alemã com todo o seu pessimismo à história do capitalismo e a 
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crítica tecida ao livre mercado na obra “The Good Society” de Lippmann, como a própria 

reorganização do Estado que estes pensadores propõem.  

 Nesse sentido, a intervenção do Estado deveria abranger tanto o plano legislativo 

(direito de propriedade e de contrato) como também o plano administrativo, para que se 

regulassem as relações sociais — para que estas respeitassem as múltiplas regras das 

engrenagens concorrenciais (Polanyi, 2012). Indo direto ao ponto, era necessário um 

Estado administrativo para que acontecesse o laissez-faire, ou seja, o laissez-faire aqui 

não é mais um dado natural como no século XVIII, mas sim um fim:  

Não havia nada natural em relação ao laissez-faire; os 

mercados livres jamais poderiam funcionar deixando apenas 
que as coisas seguissem o seu curso. (…) o laissez-faire não 
era o método para atingir alguma coisa, era a coisa a ser 

atingida.  210

 Este ponto ilustra muito bem certa essência neoliberal, uma vez que se trata de uma 

inversão da perspectiva Laissez-faire. Pois é deste posicionamento que deriva certo 

consenso de um Estado (ou de um quadro institucional, como entenderemos) que ordene 

a sociedade por uma lógica de mercado (como coloca Polanyi, de um Estado 

administrador da sociedade civil para o mercado) que faça existir de fato o laissez-faire. 

Essa inversão de perspectiva do laissez-faire, de uma verdade colocada pelo mercado 

(um dado natural) para uma perspectiva de futuro, recai em toda uma remodelagem da 

prática governamental liberal, que o neoliberalismo vai operar.  

 Para que se estabeleça a "verdade do laissez-faire”, a intervenção neoliberal “quer 

fazer que o mercado seja possível de qualquer maneira”  e, nesta perspectiva, temos 211

uma essência do pensamento neoliberal e, ao mesmo tempo, as formas para que se 

estabeleça a “utopia do laissez-faire”, abrindo toda uma heterogeneidade no pensamento. 

De outra forma, “a maneira” que irá se estabelecer o mercado é, para os neoliberais, uma 

questão chave para todo o seu pensamento. Toda a preocupação neoliberal vai recair 

sobre a natureza estrutural da intervenção governamental e essa é diferença entre o 

liberalismo e o neoliberalismo. Não se trata dos limites da intervenção governamental mas 

 Polanyi, 2012, p. 169 - 170210

 Foucault, 2008, p. 200211
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da maneira, da natureza desta intervenção. Essa diferença pode ser traduzida nas 

palavras de Foucault:   

O problema, em linhas gerais, do liberalismo do século XVIII - início do 
século XIX, era, como vocês sabem, demarcar entre as ações 
executadas, entre as áreas em que se podia intervir e as áreas em que 

não se podia intervir. Era a demarcação das agenda/non agenda. 
Posição ingênua aos olhos dos neoliberais, cujo o problema não é 
saber se há coisas em que não se pode mexer e outras em que se tem 

o direito de mexer. O problema é saber como mexer. É o problema da 
maneira de fazer, é o problema, digamos, do estilo governamental.  212

 Este é, portanto, um ponto em comum na corrente neoliberal e, desta mesma 

comunhão, aparecerão alguns distanciamentos. Contudo, recortando para o bloco 

protagonizado pelos ordoliberais e, dentro de certo limite, Louis Rougier e Lippmann 

concordavam, a despeito de alguns impasses sobre isto. A reorganização e o papel do 

Estado para estabelecer (regular) a “ordem natural”  idealizada pela teoria do Laissez-213

faire era praticamente um consenso entre eles. Sendo claro, para estes neoliberais o 

Estado deveria ser o responsável pelo resultado da atividade econômica, como sugere o 

ordoliberal Walter Eucken (1891-1950): “O Estado é responsável pelo resultado da 

atividade econômica” . Em outras palavras, o Estado deve ser “vigilante”, como propõe 214

Röpke (1962): “A liberdade de mercado necessita de uma política ativa e extremamente 

vigilante” . Nas palavras do economista alemão Franz Böhm (1895 - 1977):  215

A principal exigência de todo sistema econômico digno desse nome é que a 
direção política se torne senhora da economia, tanto em seu conjunto como em 

suas partes; é necessário que a política econômica do Estado domine 
intelectualmente e materialmente todo o devir econômico.    216

 Foucault, 2008, p. 184212

 Por óbvio não há nada de natural em uma ordem imposta ou regulada pelo Estado, contudo, 213

principalmente a linha austríaca, vai trabalhar e reconfigurar esta concepção de "ordem natural". 
Principalmente nas obras de Hayek, ver em: (Hayek, 1948). De todo modo, a sociologia ordoliberal discorda 
de qualquer menção de alguma "ordem natural”, - este ponto será tocado no próximo tópico. 

  F. Bilger, 1964, p. 182 — citado por Foucault, 2008214

 Röpke, 1962, p. 299 — citado por Foucault, 2008215

 Böhm, 1937, p.10. In:  Foucault, 2008, p. 210216
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 Franz Böhm evidencia a necessidade da força do Estado para que este se torne 

"senhora da economia”, que seja intervencionista como o Estado planificado, 

possivelmente nessa acepção o número das intervenções seja tão grande quanto em uma 

economia dirigida, mas sua natureza é outra .  Não se trata de uma intervenção que se 217

oriente pelo direito público, que tenha por finalidade equilibrar os descompassos da 

economia de mercado, mas de fazer acontecer o mercado de qualquer maneira. Nessa 

acepção temos uma passagem clara de Röpke que, de acordo com esse ordoliberal, o 

laissez-faire necessita de uma política econômica "altamente vigilante”, isto é, de um 

Estado vigilante, como podemos observar:  

Laissez-faire — yes, but within a framework laid down by a permanent and clear- 

sighted market police in the widest sense of this word. The freedom of the market 
in particular necessitates a very watchful and active economic policy which ate the 
same time must also be fully aware of its goal and the resulting limits to its activity, 

so that it does not transgress the boundaries which characterize a compatible form 

of interventionism.   218

 Logo, o que Röpke sugere é o contrário do que os antigos liberais acreditavam, pois 

o laissez-faire não seria um produto natural, mas sim um acontecimento que necessitaria 

de vigilância e regulação constante para acontecer. Em outras palavras, a intervenção 

agora se tornaria necessária para o bom funcionamento dos mecanismos de mercado. 

Em vista disso, a prática governamental teria o dever de regular e de vigiar a sociedade 

para que o laissez-faire existisse. Ou seja, trata-se uma adaptação dos opostos, uma vez 

que as grandes transformações nos modos de produção requerem uma adaptação 

permanente do ser humano e da sociedade, como vimos com Lippmann. Nestes termos, 

se legitima o novo papel do Estado, o qual é configurado (ou reconfigurado) no colóquio 

de Walter Lippmann, a partir do qual o Estado deverá ser forte para fazer que o mercado 

aconteça de qualquer maneira ou, como coloca Louis Rougier, é preciso de um Estado 

que imponha um código de trânsito. 

 "política liberal (neoliberal) o número das intervenções econômicas seja tão grande quanto numa política 217

planificadora, mas sua natureza é diferente” (Foucault, 2008, p. 210). Foucault, aparentemente, reproduz de 
maneira bem livre aqui um frase de Leonhard Miksch tirada do artigo de 1949 “Ainda que o número de 
intervenções corretivas que pareçam necessárias se revele tão grande que desse ponto de vista não 
haveria mais diferença quantitativa em relação aos propósitos dos planejadores, o principio expresso aqui 
não perderia o seu valor.’ (“Die Geldschopfrung in der Gleichgewichtstheorie”, 1949, p. 327). In: Bilger, 1964, 
p. 188.  

 Röpke, 1950, p. 228218
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VI - Código de trânsito 

 Vamos agora para a fala de abertura proferida por Louis Rougier no colóquio de 

Walter Lippmann, que concebe diversos elementos caros para o neoliberalismo. 

Analisaremos esta fala para apresentar algumas particularidades do ordoliberalismo e as 

interfaces dele com o neoliberalismo austríaco. Rougier coloca aqui uma série de 

elementos fundamentais para entender o problema do direito, da economia e da ordem de 

mercado em uma acepção neoliberal que nos é interessante como ponto de partida para 

adentrar em outras especificidades da via alemã como da via austríaca e, assim, melhor 

localizar estas duas escolas no pensamento neoliberal, em específico a linha ordoliberal.  

 Por ser uma apresentação consideravelmente extensa a qual coloca uma série de 

elementos, vamos aos poucos. Começamos, portanto, no trecho em que Rougier insere a 

metáfora do código de trânsito, pois além de consideramos ser um ponto de partida para 

contornar alguns pontos destas duas vias do neoliberalismo, é também uma forma de 

finalizar algumas distinções básicas em torno do Estado liberal, do Estado planificado e 

do Estado neoliberal. Assim coloca Rougier: 

Ser liberal não é (…) ser conservador (…). É, ao contrário, ser 
essencialmente progressista no sentido de uma perpétua adaptação da 
ordem legal às descobertas científicas, aos progressos da organização 

e da técnica econômicas, às mudanças de estrutura da sociedade, às 
exigências da consciência contemporânea. Ser liberal não é, como o 
“manchesteriano”, deixar os automóveis circularem em todos os 

sentidos, seguindo seus caprichos, donde resultariam incessantes 
engarrafamentos e acidentes; não é, como o “planista”, estabelecer 
para cada automóvel uma hora de saída e um itinerário; é impor um 

código de trânsito (…).  219

  

 Para melhor entendimento da citação, é necessário esclarecer alguns termos 

utilizados por Rougier. Primeiro, o “manchesteriano” é um usado para se referir a escola 

econômica a favor do livre comércio, que podemos entender como aqueles adeptos ao 

liberalismo clássico. Segundo, o termo cunhado como “planista”; faz referência à uma 

economia planificadora, na qual o poder do Estado é centralizado, tendo o controle de 

todas as atividades econômicas. Assim, o autor distingue o liberalismo clássico, o 

 Louis Rougier et le Colloque W. Lippmann, 1938, p. 16 - 17 — citado por Foucault (2008), p. 223 - 224219
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coletivismo de Estado e o neoliberalismo. Isto é, o liberalismo crédulo do laissez-faire 

seria aquele que consiste na absoluta falta de ordem" "deixar os automóveis circularem 

em todos os sentidos”,; o Estado planificado seria aquele que consiste em uma economia 

centralizada e controladora: "estabelecer para cada automóvel uma hora de saída e um 

itinerário”; e o neoliberalismo deveria ser o regulador geral da sociedade, corporificado na 

imagem de um "código de trânsito" .   220

 A metáfora do código de trânsito será longamente desenvolvida por Lippmann, 

diferenciando ainda mais as intervenções governamentais entre a planificação e o 

neoliberalismo. Temos, por exemplo, o caso dos funcionários públicos, em que Lippmann 

diferencia o funcionário público de uma economia dirigida e de uma economia neoliberal 

(de uma "economia livre", na acepção de Rüstow). De acordo com o autor, o funcionário 

de uma economia planificada seria aquele que diz para onde os automóveis devem ir e, 

em uma economia neoliberal, o funcionário tem o dever de fazer que o código de trânsito 

seja respeitado. Nesse sentido, o funcionário público existe não para dizer para onde 

devemos ir, mas para impor o código de trânsito e fazer que ele seja respeitado .  221

 Portanto, o código de trânsito regulará o tráfico a partir do funcionário público, se 

configurando como  um sistema de leis de mercado para que este regule a sociedade a 

partir do Estado. A intervenção neoliberal vai se preocupar em criar os condicionantes 

necessários para que se fomente uma regulação de mercado geral à todas as camadas 

da sociedade e que ela, por pressuposto, seja respeitada — da mesma forma que o 

código de trânsito tem que ser respeitado. Essa metáfora também é usada por Hayek em 

seu famoso livro “The Road to Serfdom” , contudo, com um significado maior, pois ele 222

supõe que para funcionamento adequado da economia de mercado a competição 

econômica requer de instituições dedicadas à isso. Isto é, além de um Estado que crie 

uma estrutura institucional que permita a competição livre, que permita o laissez-faire, é 

preciso que este mesmo Estado regulador puna os desvios que saia desta estrutura legal 

criada para o mercado (Denord, 2009). É o que Hayek chama de “Rule of Law” e o que os 

ordoliberais chamam de ações econômicas conformes, como veremos em detalhes nos 

próximos capítulos.  Assim sendo, a imagem do código de trânsito vai se constituir em um 

 Idem220

 Lippmann,1938, p. 335-6. In:  Dardot e Laval, 2016, p. 81221

 Chicago University Press - Londres, Routledge, 1944222
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metáfora singular para o neoliberalismo, pois consegue reunir certa essência geral 

neoliberal, o que vai se difundir de diversas formas em diferentes neoliberalismos.  

 3.2. Neoliberalismo entre o pensamento alemão e austríaco  

 Esclarecido a importância da metáfora de Rougier para o desenvolvimento 

posterior do pensamento neoliberal, vamos a alguns detalhamentos do tema. Logo, o 

ponto em comum do pensamento alemão e austríaco, o que os torna neoliberais de fato, 

é o estabelecimento de uma moldura institucional (Estado de direito) que faça surgir 

situações econômicas próximas da concorrência pura e perfeita, como detalharemos por 

agora. Contudo, aqui é preciso fazer um esclarecimento sobre a concepção da "ordem 

natural" colocada por Rougier neste outro trecho desta mesma apresentação, para que 

possamos fazer algumas distinções basilares entre o ordoliberalismo e o pensamentos 

austríaco que são fundamentais (e até mais visíveis do que suas proximidades), pois 

estas diferenças vão desembocar em toda uma governabilidade totalmente distinta entre  

alemães e austríacos. 

O regime liberal não é apenas o resultado de uma ordem natural 
espontânea, como declaravam, no século XVIII, os numerosos autores 
dos Códigos da natureza; é também o resultado de uma ordem legal 

que supõe um intervencionismo jurídico do Estado. A vida econômica 
se desenrola num quadro jurídico (…) que não são dados da natureza, 

como as leis do equilíbrio econômico, mas criações contigentes do 
legislador. Não há pois razão alguma supor que as instituições legais, 
historicamente existentes na hora atual, sejam de forma definitiva e 

permanente as mais apropriadas à salvaguarda da liberdade das 
transações. A questão do quadro legal mais apropriado ao 
funcionamento menos rígido, mas eficaz, mais leal do mercado foi 

neglicenciado pelos economistas clássicos e mereceria ser objeto de 
um Centro internacional de Estudos para a Renovação do liberalismo. 
(…) Hoje compreendemos melhor do que os grandes clássicos em que 

consiste uma economia verdadeiramente liberal. É uma economia 
submetida a uma dupla arbitragem: à arbitragem espontânea dos 
consumidores, que partilham os bens e os serviços que lhes são 

oferecidos no mercado ao sabor das suas conveniências, pelo 
plebiscito dos preços e à arbitragem concentrada do Estado, que 
assegura a liberdade, a lealdade e a eficiência dos mercados.  223

 Louis Rougier et le Colloque W. Lippmann, 1938, p. 16 - 17 — citado por Foucault (2008), p. 223 - 224223
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 Logo, se temos certa comunhão no pensamento neoliberal pelo o que Rougier 

designou como “código de trânsito”, devemos agora partir para um ponto de afastamento 

entre estas duas escolas, que está inserido na problemática de uma "ordem natural” a 

qual Rougier concebe, mesmo que deixe claro que isso não seja suficiente para uma 

"economia verdadeiramente liberal”. Mas, é nesse estreito sentido de conceber esta ideia  

(de uma "ordem natural”) que podemos dizer que Rougier está mais próximo da linha 

austríaca do que a linha alemã. Pois, o ordoliberalismo é radicalmente contra esta 

concepção de "ordem natural”, como detalharemos nos próximos pontos e, já a escola 

austríaca, de forma geral concebe esse fundamento, digamos, "clássico do antigo 

liberalismo", mesmo que a respeito deste vá aglutinar toda uma outra fundamentação que 

veremos nos próximos tópicos . 224

 Assim, tudo o que diz respeito a uma “ordem natural” não faz parte do vocabulário 

ordoliberal. O neoliberalismo alemão vai defender que a ordem natural não é nada mais 

do que uma ordem legal, isto é, não existe ordem natural, só existe o reflexo do “código 

de trânsito”. O neoliberalismo alemão se difere de Rougier e da linha austríaca que, de 

modo geral, sugerem que o liberalismo deveria ser a "combinação de uma ordem legal à 

uma ordem natural", este último no sentido clássico do termo, como defendiam os 

economistas clássicos do século XVIII, no sentido de uma “economia submetida a uma 

dupla arbitragem” como coloca Rougier, de uma ordem natural inserida em um código de 

trânsito, ou, em outras palavras, de uma combinação entre a mão invisível de Adam Smith 

à uma estrutura jurídica. Apenas no que toca a estrutura jurídica que haverá uma 

concordância geral no pensamento neoliberal, contudo com nítidas diferenças. Como dito, 

para o ordoliberalismo não existe uma “combinação entre duas coisas”, só existe a ordem 

que é reflexo primeiro desta estrutura ordenadora.  

 Resumindo a questão, uma vez que detalharemos o caso alemão posteriormente,  

podemos colocar, então, que para esta via do neoliberalismo a "ordem natural" é 

  Misses e Hayek concebem a ideia de uma”ordem natural”em um sentido muito particular, não mais de 224

um naturalismo como o liberalismo clássico endossava. Trata-se de uma ordem natural que já é de partida, 
digamos, um efeito.  Isto é, se trata de uma ordem pré-estabelecida pelo próprio mercado, a qual o ser 
humano terá que se adaptar, entrando em uma sucessiva relação circular com o mercado, pois a ação 
humana recai e transforma o próprio mercado, e vice-versa. O que vai na medida tempo e, logo de uma 
maior competitividade entre os agentes econômicos, tornando-o (o mercado) mais eficaz e mais 
competitivo. Nesse sentido que o indivíduo é o próprio mecanismo regulador da ordem de mercado. Se trata 
de uma adaptação constante. Em outras palavras, o homem não se conduz por sua natureza, mas graças 
ao mercado que o forma, estabelecendo uma constante transformação da duas categorias que serão 
guiadas pela competitividade. 

�153



meramente uma consequência de uma ordem legal, não aqui uma concepção de uma 

ordem natural" . Nesse sentido se entende a particularidade do ordoliberalismo, pois 225

diferente deste neoliberalismo apresentado por Rougier que de certa forma, é seguido 

pela linha austríaca, podemos vislumbrar um ponto de ligação com o liberalismo clássico 

do século XVIII, enquanto a linha alemã rompe qualquer continuidade com a doutrina. 

Logo, colocando-se de lado as ideias referentes à uma “ordem natural”, esta última 

concepção de uma moldura institucional - jurídica é uma concepção essencialmente 

neoliberal.  

I - Outro problema do direito 

 A partir disso o problema do direito é colocado em um outro diapasão, não mais 

como aquele que vimos, da passagem do mercado regulado para o livre mercado. Não se 

trata do problema do direito público na passagem do século XVIII para o XIX, do atrito 

entre o direito público e os valores da economia de mercado. Aqui o direito não está sob a 

economia, muito menos ao contrário, a economia não determina o jurídico, ambas andam 

juntas — o  jurídico molda o econômico que, por sua vez, é moldado por ele. Em outras 

palavras, estamos diante de uma ordem só, de uma ordem econômica-jurídica. O 

econômico aqui é entendido  logo de saída como um conjunto de atividades reguladas 

(Foucault, 2008, p. 225). 

É nisso que eles impunham, de certo modo, com a mesma 
mão, (…) o direito e a economia propriamente dita, e, situando-

se assim (…) não consideram que o econômico seja um 
conjunto de processos a que viria se somar um direito que 
seria, em relação a esses processos, mais ou menos adaptados 

ou mais ou menos retardatários. Na verdade econômico deve 
ser entendido logo de saída como um conjunto de atividades 
reguladas. (…). De todo modo, o econômico não é um processo 

mecânico ou natural, não é processo que se possa separar (…). 

  Foucault faz um longo argumento à fragilidade desta “ordem natural”, retomando rapidamente a história 225

do capitalismo para evidenciar que a ordem do capitalismo nunca se deu por um ordem natural, mas sim 
por uma ordem institucional, jurídica e econômica. Se sustentando, de modo geral, no pensamento 
Weberiano, no que tange sua obra: “A ética protestante e o ‘espírito’ do capitalismo” (1904 -5) . Nos dizeres 
de Foucault: “A história do capitalismo é necessariamente uma história econômico institucional”. (ver: 
Foucault, 2008, p. 226 - 228)
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O econômico não pode jamais ser considerado senão como um 

conjunto de atividades, (…) atividades reguladas.  226

 O pensamento ordoliberal se insere nesse ponto, concebendo a fragilidade da 

concepção de ordem natural e levando ao máximo esta “nova” concepção de economia, 

compreendendo a história do capitalismo nestes eixos: “A história do capitalismo é 

necessariamente uma história econômico institucional” , nestas balizas que se sustenta 227

toda a lógica ordoliberal. No entanto, para o entendimento correto de como se insere esta 

reflexão ordoliberal, voltemos para o contexto da época em que o capitalismo perpassava 

uma longa crise desde os meados do século XIX, pois é neste eixo que encontramos o 

brio da linha alemã. Pois, em vista da berlinda que o capitalismo se encontrava, os 

ordoliberais concebendo que a lógica do capital é meramente o reflexo primeiro de uma 

ordem econômico-institucional, que se faz possível reinventar o capitalismo a partir de 

intervenções neste conjunto.   

 É assim que se inserem as tais ações econômicas conformes, pois são elas que 

irão intervir nesta moldura, como veremos no próximo capítulo. Pois, não se trata de 

intervir na economia de mercado, se intervém na moldura institucional para que esta 

reflita em um ordenamento da sociedade para que a economia de mercado consiga agir 

de tal forma que regule todo o tecido social. Como vimos, é intervir em toda a moldura 

social para que as leis de mercado se imponham de forma à regular o conjunto geral da 

sociedade. Foucault pode elucidar para nós esses apontamentos nesta passagem:  

Se, de fato, se admite que não é do capitalismo decorrente da 
lógica do capital que se trata (não se trata de um ordem 

natural), mas de um capitalismo singular constituído por um 
conjunto econômico - institucional, então deve-se poder intervir 
nesse conjunto, e intervir para inventar outro capitalismo. Não 

temos tanto de dar seguimento ao capitalismo, temos antes de 
inventar um novo capitalismo. Mas onde e por onde vai poder 
se dar essa irrupção da inovação no interior do capitalismo? É 

evidente que não vai do lado das leis do mercado (…) já que 
por definição (…) o mercado deve agir de tal modo que seus 
mecanismos puros sejam em si reguladores do conjunto. Por 

conseguinte, não toquemos nessas leis de mercado, mas 
façamos que as instituições sejam tais que essas leis de 

 Foucault, 2008, p. 225-226226

 Foucault, 2008, 227227
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mercado, e somente elas, sejam o principio da regulação 

econômica geral e, em consequência, o princípio da regulação 

social.   228

  

 Por conseguinte, o problema não é mais dos limites da intervenção como no 

liberalismo clássico, pois não se trata de entrar no mérito de um alto ou baixo grau de 

intervencionismo econômico. Não há intervencionismo econômico para os ordoliberais, o 

que há de fato é um alto grau de intervencionismo jurídico. E neste ponto se insere o 

problema dos ordoliberais, por onde se introduzirá o conjunto de correções e de 

inovações institucionais que permitirão instaurar um ordem social economicamente 

regulada com base na economia de mercado. Em outras palavras, como chegar ao que 

os ordoliberais chamam de Wirtschaftsordnung  (ordem de mercado). 

 De acordo com Foucault (2008), nestas balizas que se inaugura toda uma teoria de 

direto que vai ser fundamental na história da Alemanha e o que nos dá um paralelo entre  

os mais diversos tipos de neoliberalismo(s). O que seria, portanto, o uso da lei como 

ferramenta suis generis para a fomentação desta equiparação entre os opostos, desta 

adaptação continua, lembrando Lippmann e Polanyi, entre outros vistos aqui, para que a 

economia de mercado possa agir como reguladora geral da sociedade. Trata-se da 

concepção de uma “economia livre” assistida por um “Estado forte”, de um Estado que 

utilize o jurídico como ferramenta para a emaciação da economia de mercado. Em outras 

palavras, é o laissez-faire pela via do Estado e pelo direito, é o livre mercado balizado  e 

potencializado por um código de trânsito.  

 Não são, portanto, leis que fazem a vontade do soberano ou de uma vontade geral, 

mas que tornem o Estado “senhora da economia”, lembrando Franz Böhm. Nestes eixos 

que os ordoliberais vão enxergar a possibilidade de "renovar o capitalismo", por via do 

Estado de direito. Obviamente que a teoria do Estado de direito não se resume à essas 

poucas palavras, contudo, o que é claro é que vai ser por esta via apresentada pelos 

ordoliberais que os neoliberais vão introduzir os princípios gerais do Estado de direito na 

legislação econômica, equalizando as duas coisas (direito e economia) em uma coisa só. 

 Diferente do intervencionismo econômico do Welfare State, idealizado pelos novos 

liberais, como vimos, mas de um intervencionismo jurídico em forma de lei para que a 

 Foucault, 2008, p. 230228
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estrutura institucional faça valer a ordem concorrencial de mercado. Neste momento que 

podemos ver um ponto em comum do pensamento neoliberal, pois é sobre estas bases 

ordoliberais que Hayek vai conceber um complexo quadro jurídico que preservasse e 

expandisse o que ele chama de “A Grande Sociedade” - termo difundido por Lippmann 

como vimos em sua obra "Enquiry into the Principles of the Good Society” que Hayek vai 

desenvolver no que ele designa como  "Rule of law”. 

II - “Rule of Law” 

 Mesmo que não tenhamos a intenção de nos aprofundar no "pensamento 

hayekiano”,  podemos dizer que, como coloca Rougier: "A vida econômica se desenrola 

num quadro jurídico" se faz um ótimo prelúdio para adentrar em algumas considerações 

do pensamento austríaco, no que acomete a famosa obra de Hayek “The Road to 

Serfdom” , de 1974. Destacando-se como uma das obras de referência na defesa do 229

"liberalismo clássico" ou "liberalismo econômico , Hayek aqui nos oferece um material 230

interessante para observarmos como que a linha austríaca vai desenvolver tais 

pressupostos ordoliberais.  

 O que é interessante no“pensamento hayekiano” é a concepção de um conjunto de 

leis de caráter fixo, isto é, uma moldura jurídica permanente que possibilite aos agentes 

econômicos a livre competição e que limite o poder público. Não se trata de um Estado 

forte, mas de uma moldura jurídica de caráter fixo que limite o próprio Estado. Como ele 

coloca: “O governo está obrigado em todos os seus atos por regras imutáveis e 

preestabelecidas, regras que permitem prever com certeza que, em circunstâncias 

determinadas, a autoridade executiva se exercerá de forma determinada” .  231

 Em outras palavras, se trata de uma moldura que estabeleça um “jogo econômico”, 

tanto para o Estado como para o indivíduo. O Estado de direito e as instituições jurídicas 

não são nada mais do que um meio de se formalizar as regras deste jogo, tanto para o 

governante como para o governado. Foucault elucida de forma clara esta ideia de um jogo 

econômico moldado pela lei: 

 Chicago University Press - Londres, Routledge, 1944229

 seu legado é caracterizado por essas balizas, mas trata-se de uma defesa de uma economia claramente 230

neoliberal —- no sentido que estamos dando ao termo

 Hayek, 1944, p. 58231
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Em suma, a economia, tanto para o Estado como para os 
indivíduos, deve ser um jogo: um conjunto de atividades 

reguladas (…). É um conjunto de regras que determina de que 
modo cada um deve jogar um jogo que ninguém, no limite, 

conhece o desenlace. A economia é um jogo e a instituição 
jurídica que emoldura a economia deve ser pensada como 
regra do jogo. O “Rule of law” e o Estado de direito formalizam 

a ação do governo como um prestador de regras para um jogo 
econômico em que os únicos parceiros e os únicos agentes 
reais devem ser os indivíduos ou, digamos, se preferirem, as 

empresas. Um jogo de empresas regulado no interior de uma 
moldura jurídico institucional garantida pelo Estado: é essa a 
forma geral do que deve ser o quadro institucional de um 

capitalismo renovado. Regra do jogo econômico e não controle 

econômico-social desejado.   232

 Esta metáfora de um jogo econômico pode ser claramente traduzida nessa 

passagem de Hayek em que contrapõe a planificação ao Estado de direito:  

No primeiro caso (o Rule of law), o governo se limita a 
estabelecer as condições em que os recursos existentes podem 

ser explorados. Cabe aos indivíduos decidir para que fim 
querem empregá-los. No segundo caso (o planista centralizado) 
é o governo que ajusta o emprego dos meios de produção a 

fins determinados.   233

 Esta concepção de um sistema de leis que formam as regras do jogo econômico 

vai permitir que este seja regido pela espontaneidade dos processos econômicos, se 

manifestando em uma ordem concreta:  

o Estado, o poder público nunca intervirá na ordem econômica 

a não ser na forma de lei, e é no interior dessa lei, se 
efetivamente o poder público se limitar a essas intervenções 
legais, que poderá aparecer algo que é uma ordem econômica, 

que será ao mesmo tempo efeito e o princípio da sua própria 

regulação.   234

 Foucault, 2008, p. 238232

 Hayek, 1944, p. 59233

 Foucault, 2008, p. 239234
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 Há outros aspectos interessantes em "Rule of law”, que Hayek desenvolve a partir 

deste contraste ao Estado planificado, colocando toda uma concepção de Estado em 

oposição a um plano econômico que busque algumas finalidades, como é colocado pelos 

novos liberais, por exemplo: crescimento, certo tipo de consumo, certo tipo de 

investimento, um plano que intervenha por maior justiça social e maior equidade entre as 

classes sociais e etc. Considerações colocadas por Hayek em contraste à estas as quais 

não desenvolveremos ao longo desta dissertação. No entanto, gostaríamos de destacar 

que o "Rule of law” ou “Império da Lei” se concretiza em uma moldura jurídica formal que 

vai possibilitar a materialização da ordem espontânea de modo geral e universal, é o que 

Hayek chama de a “Grande Sociedade”.   

 Como visto, a “Grande Sociedade”  vai se inserir por um modelo jurídico, na forma 

de lei que além de modelá-la irá, também, expandi-la. O papel do legislador não é aqui, 

como apontamos, inventar leis que direcionam a sociedade, mas identificar, formalizar e 

institucionalizar padrões que já vigoram na prática e que estejam em sintonia com  a 

“Grande sociedade” (Mariutti, 2018). Aqui vale uma passagem de Hayek que coloca às 

claras este novo "propósito de lei”, ou a importância desta, se deslocando da tensão 

originária referida no cap. 2.2 entre direito e economia, aonde a lei, formulada nos trejeitos 

que apontamos, não entraria em tensão com a liberdade, isto é, com a “Grande 

Sociedade”: 

We find one great tradition extending from the ancient Greeks and 
Cicero through the Middle Ages to the classical liberals like John Locke, 

David Hume, Immanuel Kant and the Scottish moral philosophers, 
down to various American statesmen of the nineteenth and twentieth 
centuries, for whom law and liberty could not exist apart from each 

other; while to Thomas Hobbes, Jeremy Bentham and many French 
thinkers and the modern legal positivists law of necessity means an 
encroachment on freedom. This apparent conflict between long lines of 

great thinkers does not mean that they arrived at opposite conclusions, 
but merely that they were using the word ‘law’ in different senses.  235

 Sendo, portanto, a despeito de tudo ao que se refere à uma "ordem natural”, temos 

um ponto de contato entre os austríacos e os ordoliberais que, como veremos no próximo 

capítulo, inauguram esta nova concepção de lei que harmonizará o direto e a economia 

 Hayek, 2013, p. 49 -50235
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em um movimento só, o que eles chamam das ações econômicas conformes. Contudo, 

alemães e austríacos são deveras diferentes.  

III - Contra a intervenção  

 Como colocado, o ponto em comum do pensamento alemão e austríaco, o que os 

torna neoliberais de fato, é o estabelecimento de uma moldura institucional que faça surgir 

situações econômicas próximas da concorrência pura e perfeita. Diferente dos 

ordoliberais, os quais não concebem a ideia de uma ordem natural, os austríacos tendem 

à uma identificação maior ao liberalismo do laissez-faire, se posicionando contra qualquer 

tipo de intervenção. Von Misses é claro neste ponto, seja no decorrer do colóquio de 

Walter Lippmann, com suas posições aguerridas contra os ordoliberais, seja 

posteriormente, já que ao longo de sua vida sempre se colocou contra qualquer tipo de 

intervenção, pois dela, de acordo com ele, só poderia acabar em totalitarismo.  

 A intervenção do Estado só poderia prejudicar o processo econômico e a própria 

adaptação do ser humano aos mecanismos concorrenciais de mercado, provocando 

perturbações negativas ao processo econômico. As quais, o Estado, tentando arrumá-las, 

interferia de forma sucessiva até que se culminassem em um modelo totalitário de Estado 

(Misses, 2010) . É nesta linha de raciocínio simplista de Misses, que para ele não existe 236

uma terceira via entre o laissez-faire e o coletivismo de Estado, nesse sentido que o autor 

nunca aceitou o termo “neoliberal”, não poupando críticas aos ordoliberais, como 

podemos ver nesta passagem:  

os intervencionistas repetem seguidamente que não pretendem 

acabar com a propriedade privada dos meios de produção, com 

 “Todos esses defensores do intervencionismo não chegam a perceber que a implementação de seus 236

programas implica no total domínio do governo sobre todos os assuntos econômicos, o que, forçosamente, 
haverá de conduzir à implantação de um regime socialista que não é diferente daquele denominado de 
modelo alemão ou de Hindenburg. Se compete ao próprio governo decidir se determinada situação 
econômica justifica ou não a intervenção do estado, já não há mais atividade econômica regulada pelo 
mercado. Já não são os consumidores que, em última análise, determinam o que deve ser produzido, em 
que quantidade, de que qualidade, por quem, quando e como cabe ao governo decidir estas questões. Seus 
representantes intervirão sempre que o resultado do funcionamento do mercado for diferente do que eles 
mesmos consideram como “socialmente” desejável. Ou seja, o mercado é livre na medida em que fizer 
precisamente o que o governo deseja. É “livre” para fazer o que as autoridades consideram “certo”, mas não 
para fazer o que consideram “errado”; a decisão quanto ao que é certo e o que é errado cabe 
exclusivamente ao governo. Dessa maneira, a doutrina e a prática do intervencionismo vão gradativamente 
abandonando o que originalmente as distinguia do socialismo puro e simples, para terminar adotando um 
regime totalitário de planejamento central” (Misses, 2010, p. 823). 
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as atividades empresariais, e nem abolir o mercado. os 

defensores da soziale Marktwirtschaft (economia social de 
mercado), a mais recente variante do intervencionismo, também 
proclamam que consideram a economia de mercado como o 

melhor e mais desejável sistema de organização econômica da 
sociedade, e que se opõem à onipotência do governo, 
característica do socialismo. É claro que esses defensores de 

uma solução intermediária rejeitam com a mesma veemência o 
liberalismo manchesteriano ou do tipo laissez-faire. É 
necessário, dizem eles, que o estado intervenha no mercado, 

onde e quando o “livre jogo das forças econômicas” resulte em 
situações consideradas “socialmente” indesejáveis. Ao fazer 
essa afirmativa, consideram evidente o fato de que cabe ao 

governo determinar em cada caso quais são os fatos 
econômicos “socialmente” desejáveis e quais os que não o são, 
e, consequentemente, se deve ou não haver uma interferência 

no mercado.  237

  

 Aqui esta clara a distância entre os ordoliberais e o que designamos como a escola 

austríaca, contudo, aproveitando esse ensejo, vamos à algumas formulações dos 

austríacos que julgamos de relevância para entender as especificidades do pensamento 

neoliberal. 

IV - Subjetivismo, praxeologia  

 Se a postura austríaca em se colocar contra o intervencionismo alemão e por sua 

prerrogativa da supremacia da ordem natural do mercado, colocando o indivíduo como 

agente principal, parecem não muito distantes do liberalismo clássico, ao passar para 

uma teorização do subjetivismo humano, concebendo o sujeito como um ser da 

competição e da rivalidade, colocam um enorme distanciamento ao liberalismo do laissez-

faire. Mesmo que estejamos concentrados no ordoliberalismo e não nas elucubrações 

austríacas, iremos à algumas considerações básicas para ter melhor entendimento do 

pensamento austríaco e logo das idiossincrasia do neoliberalismo: 

  
O grande passo adiante dado pelos austríacos Von Mises e 
Hayek consiste em ver a concorrência no mercado como um 

processo de descoberta da informação pertinente, como certo 

  Misses, 2010, p.822 - 823237
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modo de conduta do sujeito que tenta superar e ultrapassar os 

outros na descoberta de novas oportunidades de lucro. Em 
outras palavras radicalizando e sistematizando numa teoria 
coerente da ação humana alguns aspectos já presentes no 

pensamento liberal clássico (desejo de melhorar a própria sorte, 
fazer melhor do que o outro e etc.), a doutrina austríaca 
privilegia uma dimensão agnóstica: a da competição e da 

rivalidade.   238

 É nesta negação da intervenção que, tanto Misses como Hayek, colocam a figura 

do indivíduo livre como o grande e único mecanismo que regulará o bom funcionamento 

do mercado. É neste sentido que a linha austríaca vai dar tanta importância a dimensão 

antropológica do ser humano. Sendo mais específico, vai atribuir ao processo do mercado 

um sentido subjetivo, de acordo com Dardot e Laval: 

O mercado é concebido, portanto, como um processo de auto 
formação do sujeito econômico, um processo subjetivo auto-

educador e auto-displinador, pelo qual o indivíduo aprende a se 
conduzir. O processo de mercado constrói seu próprio sujeito. 

Ele é auto-construtivo.   239

 Logo, diferente dos ordoliberais, os austríacos vão seguir um caminho do 

“subjetivismo” (mesmo que a via alemã elaborem uma idéia de subjetivismo para o 

ordenamento social ela é dissinta do que se coloca aqui), limitando o Estado não por via 

dos direitos naturais, mas pelas próprias condições do funcionamento da maquina 

econômica . Em sentido muito particular, não mais de um naturalismo como o 240

liberalismo clássico endossava, mas a partir de uma ordem natural que já é, de partida, 

digamos, um efeito. Isto é, trata-se de uma ordem pré-estabelecida pelo próprio mercado, 

ao qual o ser humano terá que se adaptar, entrando em uma sucessiva relação circular 

com o mercado, pois a ação humana recai e transforma o próprio mercado, e vice-versa. 

O que vai na medida tempo e, em razão de uma maior competitividade entre os agentes 

econômicos, tornando o mercado mais eficaz e mais competitivo. Nesse sentido, o 

indivíduo é o próprio mecanismo regulador da ordem de mercado. Trata-se de uma 

 Dardot e Laval, 2016, p. 135238

 Dardot e Laval, 2016, p. 140239

 ver em: von Mises, Ludwig. Ação Humana, um tratado de economia. 1ª edição, Yale university Press: 240

1949/ 31ª edição, São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010 
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adaptação constante. Em outras palavras, o homem não se conduz por sua natureza, 

mas graças ao mercado que o forma, estabelecendo uma constante transformação 

desses "dois sujeitos” (o mercado e o homem)  que serão guiados pela competitividade.  

 Resumidamente, é a partir de situações de mercado que o indivíduo vai se formar 

e deste modo conseguirá conduzir-se racionalmente. Logo, deste quadro aqui pintado, “a 

criação de situações de mercado que permitem esse aprendizado constante e 

progressivo”  que vai emergir toda uma ciência da escolha, em uma economia 241

subjetivista, em uma praxeologia (do grego “praxis” —  ação, prática, é o estudo da lógica 

da ação humana) :   

A transformação do pensamento que os economistas clássicos 

haviam iniciado só foi levada às suas últimas consequências 
pela moderna economia subjetivista, que transformou a teoria 
dos preços do mercado numa teoria geral da escolha humana 

(….). A teoria geral da escolha e preferência vai muito além dos 
limites que cingiam o campo dos problemas econômicos 
estudados pelos economistas (…). É muito mais do que 

simplesmente uma teoria do “aspecto econômico” do esforço 
humano e da luta para melhoria de seu bem estar material. É a 
ciência de todo tipo de ação humana. Toda decisão humana 

representa uma escolha. Ao fazer sua escolha, o homem 
escolhe não apenas entre diversos bens materiais e serviços. 
Todos os valores humanos são oferecidos para opção. Todos os 

fins e todos os meios, tanto os resultados materiais como os 
ideais, o sublime e o básico, o nobre e o ignóbil são ordenados 
numa sequência e submetidos a uma decisão que escolhe um e 

rejeita outro. Nada daquilo que os homens desejam obter ou 
querem evitar fica fora dessa ordenação numa escala única de 
gradação e de preferência. A moderna teoria de valor estende o 

horizonte científico e amplia o campo dos estudos econômicos. 
Da economia política da escola clássica emerge a teoria geral 
da ação humana, a praxeologia (…) . O exame dos problemas 

econômicos tem necessariamente de começar por atos de 
escolha: a economia toma-se uma parte – embora até agora a 
parte elaborada – de uma ciência mais universal: a 

praxeologia.  242

 Dardot e Laval, 2016, p. 141241

 Misses, 2010, p. 23-24242
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 A praxeologia é uma teoria muito mais geral da ação humana, não abrangendo o 

campo da psicologia e da psicanálise que, em seu julgamento (de Misses), tem como 

objeto os “eventos internos” que resultam ou podem resultar em ações. Logo, as reações 

fisiológicas e todos os impulsos, instintos e forças inconscientes não fazem parte dos 

domínios desta ciência . Trata-se de uma realidade (no caso, uma situação de mercado) 243

que possa ser internalizada pelo sujeito, o conhecimento aqui sempre é subjetivo. No eixo 

desta “nova ciência”, ou neste ponto, podemos localizar uma larga contribuição da escola 

austríaca, principalmente de Hayek  que, partindo de Misses, leva a discussão em um 244

outro patamar. Mesmo que não tenhamos detalhado suficientemente o pensamento de 

Hayek como o de Misses, podemos dizer que foram estes dois autores austríacos que 

colocaram o problema do liberalismo, cujo eixo fundamental e quase exclusivo repousava 

no horizonte da ciência econômica, para uma problemática mais geral fundamentada na 

questão da liberdade, da natureza do conhecimento e sua relação com a dinâmica da 

sociedade e os tipos de ordem social .  245

V - Pensamento clássico, linha austríaca e ordoliberalismo 

 Mesmo que a linha austríaca tenha uma concepção particular de ordem natural, a 

despeito de significativas diferenças, pode-se observar certa continuidade com o 

pensamento do liberalismo clássico. Aqui reside um ponto de diferença entre os 

ordoliberais que, como visto, não concebem nenhuma possibilidade de uma ordem 

natural. A partir desta premissa “austríaca” é possível a identificação com algumas 

demandas típicas do primeiro liberalismo, como a exigência da limitação do Estado e a 

supremacia da liberdade econômica. Como vimos no colóquio, os ordoliberais junto a 

 “o campo da nossa ciência é a ação humana e não os eventos psicológicos que resultam numa ação. É 243

isto, precisamente, que distingue a teoria geral da ação humana, praxeologia, da psicologia. o objeto da 
psicologia são os fatores internos que resultam ou podem resultar numa determinada ação. O tema da 
praxeologia é a ação como tal. É isto também que estabelece a relação entre a praxeologia e o conceito 
psicoanalítico do subconsciente. A psicanálise também é psicologia, e não investiga a ação, mas as forças e 
fatores que impelem o homem a agir de uma determinada maneira. O subconsciente psicanalítico é uma 
categoria psicológica e não praxeológica. Quer uma ação provenha de uma clara deliberação, quer 
provenha de memórias esquecidas e desejos reprimidos que, das profundezas onde se encontram, dirigem 
a vontade, sua natureza não se altera. Está agindo tanto o assassino, cujo impulso subconsciente (o id) 
conduz ao crime, quanto o neurótico, cujo comportamento aberrante parece sem sentido para o observador 
superficial; ambos, como todo mundo, procuram atingir certos objetivos. É mérito da psicanálise ter 
demonstrado que mesmo o comportamento de neuróticos e psicopatas tem um sentido, que eles também 
agem com o objetivo de alcançar fins, embora nós, que nos achamos normais e sãos, consideremos sem 
sentido o raciocínio que lhes determina a escolha de fins, e inadequados os meios que escolhem para 
atingir esses fins” (Misses, 2010, p. 36). 

 ver: individualism and Economic Order (Chicago: The University of Chicago Press, 1948)244

 Ver em Mariutti, 2018. Em específico o tópico 2.2 245
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Rougier e Lippmann destacavam a necessidade de uma intervenção do Estado para a 

economia e, já a linha austríaca, recusava qualquer definição do tipo, se identificando 

mais com o laissez-faire do antigo liberalismo do que com as elucubrações ordoliberais. 

Lembrando as disputas no colóquio, von Misses e Hayek "deveriam" ser expostos em um 

museu do século XVIII, como sugeriu Rüstow em uma conversa particular com Röpke, 

como vimos no capítulo anterior (tópico I).  

 Em uma primeira análise, de fato, ambos parecem nostálgicos às apologias 

dogmáticas do laissez-faire. Contudo, seria um engano definir a linha austríaca nestes 

termos. Como vimos, o modelo alemão difunde de forma particular entre os austríacos e, 

com suas prerrogativas de uma ordem natural, isso irá permitir tanto para Hayek como 

para Misses, irem além. Os austríacos teorizam de forma abrangente toda uma dimensão 

antropológica do homem e, diferente do ordoliberalismo, que está mais ligado a certa 

sociologia (mesmo que estes abordem questões relativas s subjetividade, como veremos), 

a linha austríaca se insere em toda uma formulação do subjetivismo humano e suas 

relações com o mercado, como vimos.  

 Assim, finalizando este percurso entre o pensamento austríaco e o pensamento 

alemão, podemos concluir algumas coisas. Primeiramente, observamos como o 

pensamento ordoliberal vai se difundir em outras vias do neoliberalismo e, se podemos 

considerar alguma essência do neoliberalismo, poderíamos dizer que ela é um legado do 

ordoliberalismo, no que toca a ideia de uma moldura institucional que permite e endossa 

os mecanismos concorrenciais do jogo econômico, como detalharemos no próximo 

capítulo. Ponto de inflexão que será desenvolvido pela linha austríaca sobre outras 

problemáticas, concebendo um complexo quadro jurídico com intuito de preservar e 

expandir a “Grande Sociedade”. É dessa forma que podemos encontrar as teorias de 

Hayek e Von Misses, principalmente o primeiro que desloca o pensamento econômico 

para o campo da filosofia e da epistemologia  enquanto Misses, dá o ponta de partida a 246

Hayek, com suas elucubrações sobre a praxeologia.  

 Isto posto, o ponto em comum entre as duas escolas é a concepção de uma 

estrutura jurídica que estabeleça o jogo econômico entre os agentes da forma mais 

competitiva possível. Contudo, a intervenção, mesmo que seja para o mercado, é vista 

pela linha austríaca como um equívoco, diferença que advém das distintas concepções de 

 ver na obra de Hayek: “Individualism and Economic Order”, The University of Chicago Press: 1948246
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ordem. Recapitulando, para o ordoliberalismo não há uma ordem espontânea natural e 

positiva, já os austríacos concebem a ideia de uma ordem natural, assegurada esta por 

uma moldura institucional que expanda e potencialize o jogo econômico. Com estas 

aproximações e distanciamentos podemos então, finalmente, entrarmos em algumas 

particularidades do pensamento ordoliberal como do (neo)liberalismo alemão de forma 

geral. 
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QUARTO CAPÍTULO 
4. (Neo)liberalismo alemão 

 Retomando Rüstow, quando este inseriu o termo neoliberalismo em uma 

conferência da Verein für Socialpolitik proferida em 1932 em Dresden  (capítulo 3.1 tópico 

II), podemos colocar que os ordoliberais sempre se encontraram em um duplo circuito 

entre Estado e economia. Como colocado, desde a época de Otto von Bismarck, o 

capitalismo germânico encontrou dificuldade de se desvencilhar de um alto grau de 

corporativismo, a economia alemã sempre esteve enraizada na tradição de um Estado 

centralizado e dependente de subsídios, o que colocou em atrito o Estado e a economia.  

Isto fomentou uma forte crítica à figura do Estado pelos liberais alemães e, nesse sentido, 

encontramos a particularidade do ordoliberalismo. Como vimos com Rüstow, os 

ordoliberais harmonizam essa problemática que ultrapassa a própria Alemanha, como 

vimos ao longo do capítulo 2, nas várias tensões no mundo liberal que podemos traduzir 

entre direto público e os valores da economia, isto é, entre Estado e economia.  Dessa 

forma que essa tradição alemã lega ao ordoliberalismo pensar a questão do Estado. 

 Em relativo contraste a outras via do neoliberalismo, como a escola austríaca, 

mesmo que estes transponham a figura do Estado em uma moldura institucional formal, a 

via alemã vai dar a este um papel proeminente na garantia da economia de mercado — 

de forma semelhante ao que os novos liberais colocam. O papel dado ao Estado pela via 

alemã é, portanto, distinto da “diluição" do Estado proposta pelos austríacos. No 

entendimento ordoliberal, esse papel se dá pelo consenso alemão de que o Estado é a 

principal instituição capaz de fornecer uma ordem social ideal que projete a economia 

social de mercado:  

Along the spectrum of neoliberalism, ordoliberalism is found at a range 
of frequencies that owes some of its peculiarities to the specific German 

conditions encountered during the Weimar Republic and under Nazi 
rule. In contrast to the Austrian and Chicago emphasis on the rather 
abstract rule of the law, the ordoliberals grant the visibly strong state a 

much more prominent role in establishing and securing the capitalist 
market economy. This recognition of the role of the state is at the very 
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center of ordoliberal efforts to theorize an ideal social order of 

capitalism and to design public policy to this end   247

 Essa significação dada ao papel do Estado pelos ordoliberais permite toda uma 

teorização de uma ordem ideal que deverá se projetar em ações do poder público, como a 

exemplo as ações ordenadas e ações conformes, como veremos nos próximos tópicos. 

Tal concepção de Estado é sustentada a partir de uma análise crítica ao sistema 

capitalista, concebendo a lógica do capital como reflexo primeiro de uma ordem 

econômico-institucional, estabelecendo uma relação particular entre o direito e a 

economia de mercado, e, nesses eixos, encontramos a teorização das ações conformes, 

as quais possibilitam o que os ordoliberais chamam de Ordnungspolitik, rudimentarmente, 

"um governo ordenador”.  

  Foi esta concepção que possibilitou a teorização de políticas ordenadoras, as 

quais deveriam mediar a relação entre o Estado com a economia e com a sociedade de 

forma geral. Deste conceito concebido pela escola de Friburgo por Walter Eucken e Franz 

Böhm, em meados dos anos 1930, encontramos a justificativa de toda uma prática 

governamental pensada pelos ordoliberais que visasse estabilizar uma ordem de 

concorrência perfeita que enquadrasse e ampliasse a economia de mercado: 

The specific term policy of order (Ordnungspolitik) was coined by the 

Freiburg school, led by Walter Eucken and Franz Böhm, during the 
second half of the 1930s. Members of this school conceived of the need 
to theorize the frameworks that effectively structure the relationship 

between the state, the economy, and society in general. They thereby 
fostered an early understanding of the important relationship between 
law and economics, relative to their neoliberal comrades. Their central 

goal in this task was to secure a socially embedded and well-
functioning competitive order.    248

 Como está sugerido, o Estado aqui vai além de um simples esforço para quebrar 

monopólios e estabilizar a competição entre os agentes econômicos. O Estado ordoliberal 

é empregado para garantir uma forma abrangente de ordem competitiva. No livro de 

 Patak, 2009, p. 101247

 Patak, 2009, p. 101248
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Leonhard Miksch (1901 - 1950) de 1937 , o primeiro livro ordoliberal que 249

sistematicamente coloca a teoria da concorrência, Miksch classifica a concorrência de 

mercado como um acontecimento a ser organizado pelo Estado (Patak, 2009, p. 102).  É 

nesse sentido que podemos entender a economia social de mercado e as práticas 

governamentais pensadas pelos ordoliberais alemães, o que vale ser detalhado para 

melhor compreensão das particularidades desta “Economia livre, Estado forte”, que 

deveria, de acordo com Miksch, organizar a concorrência. Com os apontamentos que 

veremos, ficará claro que tais pressupostos ordoliberais ultrapassam a questão de uma 

simples organização da concorrência. O pensamento ordoliberal vai além de um mero 

esforço para quebrar e estabilizar a economia, mesmo que seja essa sua justificativa para 

tais práticas. 

 Trata-se de uma governamentalidade que articulará o direito e a economia em um 

só tempo na busca de se inserir na sociedade uma ordem de concorrência perfeita, 

sendo, portanto, a teorização prática do que Walter Eucken e Franz Böhm nomearam de  

Ordnungspolitik. É esta nova concepção inaugurada pelos ordoliberais que lega aos 

austríacos o desabrochar de algumas de suas reflexões. Como veremos, as ações 

econômicas conformes são a tipificação exata da metáfora colocada por Rougier em um 

sentido mais radical, radicalismo que podemos entender pela não concepção ordoliberal 

de uma "ordem natural". Temos aqui intervenções que expressam de forma clara a 

necessidade de anexar a sociedade em uma lógica concorrencial que se expanda para 

todos os setores da vida.  

I - Ações econômicas conformes  

 De modo pragmático, podemos colocar que tais ações econômicas conformes 

estruturam a forma que o Estado liberal deve intervir para alcançar o seu maior objetivo: o 

laissez-faire como ordenador da sociedade.  Tal intervenção se divide em duas ações que 

são paralelas e indissociáveis, as ações reguladoras e as ações ordenadas. Dois 

movimentos que se estabelecem em diferentes tempos, contemplando as ações 

econômicas conformes.  Essas ações recaem em todas as áreas que não são ligadas 

diretamente com a economia, são intervenções que recaem no que os ordoliberais 

chamam de moldura social, em áreas que não estão diretamente ligadas ao mercado. Ou 

 Miksch, Leonhard. 1937. Wettbewerb als Aufgabe, die Grundsätze einer Wettbewerbsordnung 249

(Competição como tarefa, os princípios de uma ordem competitiva). Heft 4 der Schriftenreihe Ordnung der 
Wirtschaft. Franz Böhm, Walter Eucken, and Hans Großmann-Doerth (eds.). Stuttgart: Kohlhammer. 
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seja, uma prática governamental que busca estabilizar as condições de mercado sem 

interferir no mercado, trata-se de uma regulagem, de um código de trânsito. François 

Bilger (1934 - 2010) esclarece o que seria esta “moldura social”: 

A moldura é a esfera própria do Estado, a esfera pública, onde ele pode 
plenamente exercer a sua função ‘ordenadora’. Ela contém tudo o que não sugere 
espontaneamente na vida econômica, contém, assim, realidades que, em virtude 

da interdependência geral dos fatos sociais, determinam a vida econômica ou, ao 
contrário, sofrem seus efeitos: os seres humanos e suas necessidades, os 
recursos naturais, a população ativa e inativa, os conhecimentos técnicos e 

científicos, a organização política e jurídica da sociedade, a vida intelectual, os 
dados geográficos, as classes e grupos sociais, as estruturas mentais, etc.   250

 A moldura social é todo o espaço de atuação do Estado e é onde essas 

intervenções vão agir. Mas, como colocado, não em prol de alguma justiça social ou de 

algum bem coletivo, são intervenções que tem como objetivo criar condições de mercado. 

Isto é, práticas governamentais que estabelecem modificações radicais em áreas 

estruturantes da sociedade, objetivando que se tenha condições necessárias para que o 

mercado exista e que, em conjunturas adversas, se estabilize naturalmente. É nesse 

sentido que as ações conformes trabalham, como intervenções na moldura da sociedade 

para o bem do mercado, o que funcionam em dois eixos de tempo distintos: uma por 

razões conjunturais momentâneas e outra à por uma edificação permanente na 

sociedade. As ações reguladoras consistem em certo pragmatismo e as ações ordenadas 

em um aspecto mais estrutural. Por exemplo, as ações reguladoras são como 

estabilizadoras da economia em conjunturas adversas e as ações ordenadas intervém 

nas estruturas condicionantes para que o mercado exista. De outra forma, temos ações 

ordenadoras que intervêm de forma mais dura na própria moldura social para que o 

mercado apareça e, do outro lado, temos ações que regulem os mecanismos incisivos 

para a auto-regulamentação do mercado, inserindo-se nas condições do mercado, como 

por exemplo, na estabilidade dos preços, no equilíbrio fiscal, na qualidade da moeda, etc.. 

II - Ações reguladoras 

 Desta forma, as ações reguladoras tem como objetivo a estabilidade dos preços, o 

equilíbrio nos mecanismos reguladores da economia, materializando-se pela intervenção 

 Bilger, 1964, p. 180-1 . In: FOUCAULT, 2008, p. 213250
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nas condições de mercado para que de forma espontânea, se alcance tal objetivo. 

Contudo, tal intervenção não pretende interferir nos mecanismos da economia de 

mercado, isto é: busca-se a estabilidade dos preços sem intervir na economia. Sendo 

assim, por essa ação, é possível compreender a tentativa de favorecer as condições 

mercadológicas para que o próprio mercado naturalmente estabilize os preços. Ou seja, 

as intervenções não se inserem na economia, mas sim no todo que não pertence à ela. 

Foucault nos dá um exemplo do desemprego dentro deste raciocínio:  

Em particular, a política neoliberal (ordoliberal) em relação ao desemprego é 
perfeitamente clara. Não se deve de maneira nenhuma, numa situação de 
desemprego, qualquer que seja a taxa de desemprego, intervir diretamente ou em 

primeiro lugar sobre o desemprego, como se o pleno emprego devesse ser um 
ideal político e um princípio econômico a ser salvo em qualquer circunstância. O 
que deve ser salvo, e salvo primeiro e antes de tudo, é a estabilidade dos 

preços.    251

 Por este exemplo fica claro que o desemprego, como uma consequência do 

desequilíbrio dos preços, é uma preocupação secundária, pois o que importa é a 

estabilidade dos preços; é a economia, não as possíveis consequências sociais. A 

estabilidade dos preços é o que “deve ser salvo, e salvo primeiro e antes de tudo”, o que 

pode acarretar em um maior índice de empregos, mas, além de não ser uma regra, não é 

uma preocupação e, nesse sentido, pode-se pensar no efeito contrário, no qual o 

desemprego seja útil para se estabilizar os preços: “pode ser até possível que um 

quantum de desemprego seja absolutamente necessário para a economia”. Para o bem 

da economia talvez seja necessário um movimento de grande quantum de 

desempregados para que ela se auto-regule, é a sociedade que terá que se adaptar à 

economia e não a economia à sociedade, do mesmo jeito que o trânsito terá que se 

adaptar ao código de trânsito, e não ao contrário. Dessa forma que se entende as ações 

reguladoras, que consistem em uma das ações que compõem o que se chama de ações 

conformes. 

III - Ações ordenadas 

 Do outro lado, tem-se as ações ordenadas, que completam o que Walter Eucken 

sugere como a forma em que o Estado liberal deve intervir. Logo, por ações ordenadas se 

 Foucault, 2008, p. 191251
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entende a intervenção nas condições sociais para o mercado, contudo, diferente das 

ações reguladoras, elas tendem à condições mais fundamentais, mais gerais e mais 

estruturais da sociedade.  Elas interferem mais profundamente na vida econômica e tem 

como meta fomentar a manifestação da concorrência e ampliar os mecanismos de 

mercado sobre a sociedade, levando em consideração as resistências sociais e 

elaborando modo para contorná-las e, assim, efetivando o que eles chamam de “ordem 

perfeita” de concorrência. Foucault (2008, p. 193) identifica quatro diferentes áreas de 

intervenção que as ações ordenadas se inserem à partir do exemplo que Walter Eucken 

nos dá em seus Brundsatze (1952) sobre a problemática de como integrar agricultura à 

economia europeia no pós guerra. Vamos, então, para ilustrar estas problemáticas, às 

pontuações de Eucken. Logo como dito, temos quatro pontos específicos: I) Na 

população: a ação ordenada, partindo do pressuposto que a população agrícola é 

numerosa demais, estabeleceria-se a necessidade de diminui-la por meio de intervenção 

que possibilitasse, por exemplo, uma migração; II) Na técnica: neste caso se estabelecem 

intervenções tanto em elementos relacionados a adubos e outras técnicas pertencentes a 

agricultura, como pela própria formação dos agricultores, como o ensino que será 

proporcionado à eles; III) Regime jurídico: modificar regimes jurídicos das terras, como 

leis sobre herança e etcetera; IV) Disponibilidade de terras: intervenção na alocação e na 

extensão dos solos, no limite, na própria natureza. Trata-se, portanto, de modificar as 

bases materiais da sociedade. Como o exemplo ilustra, tanto em aspectos culturais, 

técnicas ou jurídicas e da própria natureza, para impor o mercado como um código de 

trânsito universal, isto é: para que a lógica de mercado, os mecanismos concorrenciais, se 

estabeleçam como reguladores gerais da sociedade. Nesse sentido que se entende o que 

os ordoliberais chamam de intervenção na moldura da sociedade.  

 Nesta caracterização do que seria a intervenção por parte das ações ordenadas, 

conseguimos ter a dimensão organizadora que estas propõem para que a sociedade seja 

regulada pelos mecanismos de mercado. Sendo esta, portanto, a organização que Miksch 

propunha em seu livro. Para melhor entendimento, observamos a passagem de Eucken, 

ainda sobre o exemplo da agricultura: 

É necessário preparar a agricultura para o mercado livre, cuidando para que 

todas as medidas tomadas se aproximem dessa meta e não tenham 
consequências nefastas imediatas sobre os outros mercados. Para alcançar o 
resultado final, o Estado poderá intervir sobre os dados enumerados 

anteriormente, que determinam a atividade agrícola: a população ocupada na 
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agricultura, a técnica utilizada, o regime jurídico das propriedades, o solo 

disponível, o próprio clima, etc.   252

  

 Tal ilustração sobre a agricultura, elucida a potencialidade das intervenções que os 

ordoliberais sugerem, permitindo-nos entender ações ordenadas como a intervenção 

radical na estrutura social, objetivando que a economia de mercado possa ser reguladora 

da sociedade em toda sua extensão.   

IV - Intervencionismo duplo 

 Desse modo, entendemos as ações conformes como práticas governamentais  as 

quais se constituem em dois movimentos, tendo como finalidade modificar as bases 

sociais e culturais a fim que se possibilite que o mercado seja o próprio regulador da 

sociedade. Em outras palavras, fazer com que o laissez-faire de fato exista e que ele 

próprio se estabeleça como regulador geral da sociedade. Lembrando Polanyi, o mercado 

aqui não é um regulador geral da sociedade como algo dado, como os liberais 

acreditavam, mas sim algo ao qual tem que se chegar: “o laissez-faire não era o método 

para atingir alguma coisa, era a coisa a ser atingida” (Polanyi, 2000).  

 Como vimos, trata-se de um intervencionismo duplo. O primeiro diz respeito à difícil 

tarefa de generalizar o princípio da concorrência para as diversas esferas da vida social, 

algo que exige algumas medidas positivas exercidas diretamente pelo Estado ou em 

conjunto com entidades privadas tais como, por exemplo, reduzir o potencial de autarquia 

dos camponeses, estabilizar e compensar os efeitos da ruptura das redes sociais típicas 

das comunidades e romper com as demais formas de solidariedade hostis aos padrões de 

concorrência e a mercantilização da vida. O segundo, que se liga ao primeiro, envolve 

criar um complexo ambiente institucional composto por diversos sistemas regulatórios e 

mecanismos de solução de controvérsias, capaz de escorar um mercado orientado 

predominantemente pelos preços e, simultaneamente, arbitrar a disputa entre os diversos 

atores econômicos. Nesse sentido que a intervenção ordoliberal se carateriza: 

(…) a intervenção governamental deve ser discreta no nível dos processos 
econômicos propriamente ditos, como, ao contrário, deve ser maciça quando se 
trata desse conjunto de dados técnicos, científicos, jurídicos, demográficos, 

 Bilger, 1964, p.185. In:  Foucault, 2008, p. 213 -5252
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digamos, grossos modos, sociais que vão se tornar agora cada vez mais o objeto 

da intervenção governamental. (…) É o que eles chamavam de organização de 
uma ordem do mercado, de uma ordem de concorrência   253

 Portanto, a intervenção ordoliberal se caracteriza por uma não intervenção nos 

processos econômicos e uma intervenção ativa na estrutura social, com o objetivo que a 

economia de mercado se estabeleça como reguladora geral da sociedade. Em vista disto, 

podemos estabelecer que a intervenção neoliberal, gestada aqui pelos ordoliberais, não é 

menos ativa ou menos contínua, mas que ela se estrutura de uma outra forma, sendo de 

outra natureza. Isto é, ela não intervém sobre os efeitos do mercado, muito menos tem o 

objetivo de corrigir os efeitos do mercado sobre a sociedade (como os intentos sociais-

democratas), mas, pelo contrário, ela objetiva intervir na sociedade para que os 

mecanismos concorrenciais possam ter um papel regulador na própria sociedade. 

 Com essa caracterização da prática governamental elaborada pelos ordoliberais 

que compreendemos todo o seu brio, pois é destas considerações que vislumbramos a 

possibilidade de se reinventar o capitalismo, compreendendo a importância de se 

estabelecer um código de trânsito para que se fomente a ordem desejada, no caso a 

ordem de mercado.  Aqui temos a condensação concreta das reflexões ordoliberais que 

partem de toda uma crítica ao liberalismo clássico e de sua negligencia em não ter 

pensado uma ordem de mercado. O que se justifica em grande medida pelos 

antagonismos que se colocavam entre o Estado e a economia, entre a liberdade dos 

antigos e liberdade dos modernos, entre o direito público e os valores da economia de 

mercado e etc. (como visto no cap. 2.2), nesse sentido que os ordoliberais vão 

estabelecer a intervenção em um duplo, que é ao mesmo tempo jurídica e econômica. 

Como detalhado, são leis formais ou, um quadro jurídico, que expele a sociedade para o 

jogo econômico, junto à intervenções que busquem estabelecer uma ordem econômica-

jurídica, que venha de certo à endossar uma concorrência perfeita. 

 Para ficar mais claro esta características, podemos nos mirar para outras 

preocupações dos ordoliberais que estão inseridas nestas teorizações, como a suas 

preocupações sobre a questão do monopólio e questão social. Para os ordoliberais, o 

monopólio como consequência do livre mercado não faz parte da lógica econômica, muito 

menos da livre concorrência. Nesse ponto de vista, Röpke coloca; "o monopólio é um 

  Foucault, 2008, p. 194253
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corpo estranho no processo econômico e não se forma de maneira espontânea” . Como 254

sugerido por Röpke, se tem monopólio é porque houve intervenção equivocada do poder 

público. Nesse sentindo, como continua Röpke, a estabilidade monetária é uma condição 

imprescindível ao desenvolvimento econômico , e dessa forma que o monopólio não 255

poderá fazer o preço de monopólio, mas sim um preço próximo ao da concorrência. Trata-

se de uma estrutura antimonopolística, no sentido de regular e estabilizar os preços. 

Logo, podemos dizer, que pode se ter o poder de monopólio, pode-se existir o monopólio, 

desde que o preço seja competitivo, desde que não se altere os mecanismo reguladores 

da economia, ou seja, a estabilidade dos preços. Isto é, uma estrutura legal em conjunto à 

uma moldura institucional, em que não se tem a função de intervir no campo econômico, 

mas sim de estabilizar e regular os preços por uma estrutura jurídica. O que faz lembrar a 

metáfora de Rougier, deste modo, os próprios mecanismos reguladores da economia irão 

estruturar e regular a própria, como um código de trânsito que faz a própria competição 

regular o próprio trânsito. Sobre isto, podemos observar esta passagem de Foucault:  

(…) a  não intervenção nesse nível é necessária. Não-intervenção com a reserva 

de que, claro, é preciso estabelecer uma moldura institucional que terá a função 
de impedir que pessoas, tanto poderes individuais, quanto poderes públicos, 
intervenham para criar o monopólio. É assim que vocês encontram na legislação 

alemã toda uma enorme moldura institucional antimonopolística, mas que não tem 
em absoluto por função intervir no campo econômico para impedir que a própria 
economia produza monopólio. É para impedir que os processos externos 

intervenham e criem o fenômeno monopolístico.   256

 Trata-se, como vimos, da imposição de um "código de trânsito" que faça que a 

própria competitividade regule os preços. Em outras palavras, é justamente por sua não-

intervenção nos processos econômicos, mas pela imposição de uma estrutura jurídica 

colocando para a própria competitividade a regulação do mercado. Dentro desta mesma 

lógica que podemos entender a política social dos ordoliberais, se constituindo em 

contraposição às políticas sociais da planificação, ou seja, os ordoliberais não tinham 

como objetivo políticas compensatórias como a social-democracia propugnava (na sua 

reformulação pelo pensamento dos novos liberais) em uma tentativa de amenizar os 

 Röpke, 1962, p. 300 — citado por  Foucault, 2008254

 Röpke, 1963, p. 44 — citado por Foucault, 2008255

 Foucault, 2008, p. 189256
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distúrbios da desigualdade gerada pela economia capitalista, para o ordoliberalismo a 

política social irá funcionar em um outro eixo, em que a economia irá regular tais políticas. 

 Isto é, a política social advém da própria economia de mercado, é efeito da própria 

ordem concorrencial e da estabilidade monetária. Nesse sentido, a política social é vista 

na lógica dos mecanismos de mercado, onde é preciso haver políticas sociais no plural, 

diferentes “seguros" sociais de seguridade que compitam entre si. Como, de outra forma, 

é preciso ter desigualdade para que elas atuem. Portanto, trata-se dos mecanismos 

concorrenciais como reguladores da própria desigualdade. Foucault nos dá essa 

perspectiva nesta passagem: 

  
Em linhas gerais, é preciso que haja pessoas que trabalhem e outras que não 

trabalhem, ou que haja salários altos e salários baixos, é preciso que os preços 
também subam e desçam, para que as regulações se façam. Por conseguinte, 
uma política social que tivesse por objeto principal a igualização, ainda que 

relativa, que adotasse como tema central a repartição, ainda que relativa, essa 
política social seria necessariamente antieconômica. Uma política social não pode 
adotar a igualdade como objetivo. Ao contrário, ela deve deixar a desigualdade 

agir e como dizia… não sei mais quem, acho que era Röpke que dizia: as pessoas 
se queixam da desigualdade, mas o que isso quer dizer? “A desigualdade é a 
mesma para todos”, diz ele.  257

  

 É deste esse modo que a política social ordoliberal usará a desigualdade como 

reguladora ou, em outras palavras, que para se ter mecanismos reguladores da economia 

é preciso deixar atuar a desigualdade para que a competição atue no sentido de regular a 

economia. Por isto, consequentemente, não se trata de assegurar políticas sociais para 

toda sociedade, mas sim de outorgar a cada estrato social um certo tipo de política, no 

qual a reserva econômica de cada um irá contemplar certo tipo de seguridade. Trata-se 

de uma individualização da política social, em que a reserva de capital será a própria 

política, ou seja, uma política social de mercado. Desta maneira que devemos entender a 

economia social de mercado. Pois, estamos diante de uma política social fundamentada 

no crescimento econômico, quer dizer, fundada nos mecanismos reguladores do 

mercado, em síntese, na competitividade. Logo, é o crescimento econômico que deve 

permitir à todos os indivíduos que alcancem um nível de renda que lhe possibilitem a 

política social, o que, por subsequente, ativa os mecanismos de competição de mercado e 

os potencializa. Em suma, uma privatização da política social.  

  Foucault, 2008, p.195-196257
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 Visto esses detalhamentos sobre a prática governamental típica dos ordoliberais 

podemos caracterizar tal “Estado forte de economia livre” nos seguintes pontos: 1) quadro 

institucional compatível com a concorrência, 2) Estado para confrontar a questão do 

monopólio, 3) intervir para implementar mecanismo de concorrência na sociedade. Feito 

estes detalhamentos e antes de continuar nestes, podemos aqui vislumbrar, a despeitos 

de suas diferenças, certa "comunhão neoliberal”. Mesmo que suas formas sejam 

destoantes, podemos traçar um paralelo da “Grande Sociedade” colocada por Hayek e 

estas colocações ordoliberais. Como vimos, o “Rule of Law” consiste em uma moldura 

institucional formal que garante e amplia a "Grande Sociedade”, que garante e 

potencializa a concorrência entre os sujeitos econômicos e mesmo que as políticas 

pensadas pelos ordoliberais estejam balizadas em uma teoria, digamos, mais sociológica 

do que os austríacos, ambas buscam transpor a esfera econômica altamente competitiva 

para todas as esferas da vida social.  

 Debatidas tais colocações ordoliberais e junto à algumas considerações entre o 

pensamento alemão e o austríaco (cap. 3.2), podemos dizer que diferente do que o senso 

comum prega, a despeito de algumas diferenças significativas, os pensadores 

identificados ao neoliberalismo legam ao Estado um papel de suma importância. Se a 

linha austríaca em uma primeira análise parece estar mais perto de um liberalismo 

clássico, concebendo a ideia de uma ordem natural e se opondo ao intervencionismo de 

Estado, vimos que tal leitura nega a contribuição alemã para o pensamento austríaco e  

os seus respectivos cruzamentos. Como visto, o que os tornam neoliberais concentra-se 

justamente em seus cruzamentos, principalmente no tocante ao legado alemão que  

coloca o problema do direito em um outro eixo. O que os austríacos desenvolvem de 

maneira distinta de como é colocado pelo ordoliberalismo, os quais inauguram esta 

questão basilar, se difundindo de diferentes formas em distintas correntes do 

neoliberalismo.  

V - A questão social 

 Tendo em vista tais proximidades e distanciamentos entre austríacos e alemães, é 

entendível, embora os ordoliberais tenham deixado claro o novo papel do Estado na 

economia e tenham legado toda uma filosofia que iria se aglutinar com outras teorias se 

estruturando em uma das essências neoliberais, que a economia alemã seja 
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frequentemente descrita em oposição ao livre mercado típico do liberalismo anglo-saxão, 

como nos EUA e no UK. Para muitos estudiosos, a Alemanha do pós-guerra e, em 

particular, a “economia social de mercado”, constituiu uma alternativa ao modelo 

neoliberal. A história do Estado Alemão, tradicionalmente caracterizada por um alto grau 

de intervencionismo, é frequentemente considerada para alguns liberais como motivo de 

sua deficiência nos valores de uma cultura tipicamente liberal . As origens desta 258

característica de Estado alemão podem ser vislumbradas na era de Otto von Bismarck, o 

qual efetivou um moderno sistema de segurança social. Contudo, essa afirmação é 

errônea, o liberalismo alemão, em específico o ordoliberalismo, lega ao neoliberalismo às 

origens de suas particularidades, as quais mapeamos nesta terceira parte no exercício 

desta dissertação. 

 O sistema de seguridade social efetivado por Bismarck guarda um duplo sentido, 

pois esta, ao mesmo tempo em que contemplava aposentadoria e seguro de saúde aos 

trabalhadores também tinha como objetivo minar o rápido crescimento do partido social-

democrata alemão, o qual, ainda no século XIX, orientava-se pelo socialismo-marxista em 

um sentido reformista, como detalhamos no cap. 1.1 (tópico I). O forte estado policialesco 

não foi capaz de dissolver o apelo que o partido social-democrata tinha na classe 

trabalhadora. Como coloca Patak (2009), meio século depois, a economia social de 

mercado guarda as mesmas ambiguidades:  

Indeed, the origins of modern social security systems can be traced 

back to Bismarck’s efforts in the late nineteenth century to protect 
workers from old age poverty and health-related risks not meliorated by 
market forces. But the promise of pensions and health insurance was at 

the same time meant to undermine the rapid rise of the Social 
Democratic Party in that era. Previous efforts to outlaw the first modern 
mass party had proved ineffective. Since the strong police state (and 

the military) were incapable of solving the problem, other means had to 
be found to limit the appeal of a working-class mass movement, which 
propagated revolutionary socialism at the time. Half a century later and 

after two devastating wars, the original model of a social market 
economy continued to display these ambiguities: ordoliberal 
economists, the German members of the larger neoliberal family of 

 Germany’s economic model has been frequently described as a coordinated market economy juxtaposed 258

against the Anglo-Saxon liberal market economies of the UK and the United States.  For many, Germany’s 
post–World War II “social market economy” in particular constitutes an alternative model to harsher 
neoliberal systems (Nicholls 1994). A high degree of state interventionism is alleged to be strongly rooted in 
the history of Germany, which is also frequently held to be deficient in the cultural values of liberal 
individualism (Patak, 2009, p. 98).
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thought, conceived the social market economy in order to offset what 

they considered to be dangerous trends in the postwar economy.  259

 Como na época de Bismarck, a economia social de mercado é concebida para 

compensar a sociedade das mazelas do pós-guerra como para “protegê-la” de tendências 

"perigosas" na economia do pós guerra. Nesse sentido, o neoliberalismo alemão guarda 

algumas particularidades que nos são interessantes tanto para mapear o brio do 

neoliberalismo como para pensar suas relações com a social-democracia. Como continua 

Patak:  
A closer look at the history of German neoliberalism helps to clarify the 
puzzle. Ordoliberalism is substantially less different from other streams 

of neoliberal thought than many have thought, although the German 
tradition of a strong state certainly extends throughout the history of 
German ordoliberalism. But ordoliberalism had more to offer to the 

international evolution of neoliberalism than mere reiteration of a 
parochial German understanding of the state . 260

 A questão social na Alemanha abordada pelos ordoliberais é particular, por ser 

consistir em uma miscelânea de forças que se cruzaram. Ao mesmo tempo, sua política 

social é saída de uma tradição germânica de programas de seguridade, que nos remetem 

a era de Bismarck, é uma clara tentativa de deslocar a questão social do Estado para o 

mercado. É assim que emerge a “economia social de mercado”, em contraste ao sucesso 

de Welfare State no pós-guerra. Contudo, não podemos cometer o equívoco de confundir 

o ordoliberalismo com a economia social de mercado, pois trata-se de um dispositivo 

constituído pelo ordoliberalismo visto o legado que a historia alemã guarda. Em outras 

palavras, de forma um tanto arbitrária, podemos considerar a economia social de mercado 

como resultado de um cruzamento de forças na qual temos, de um lado, as 

particularidades sociais e históricas da Alemanha no pós guerra e, de outro, as reflexões 

ordoliberais. A economia social de mercado foi uma idéia estabelecida e pensada pelo 

ordoliberalismo, mesmo que não seja essencialmente ordoliberal, mas, podemos dizer, 

que foi uma alternativa achada por eles por não conseguirem se livrarem de um sistema 

de seguridade social tão enraizado na história germânica.  

 Patak, 2009, p. 98-99259

 Id, ibid, p. 99260
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 O ordoliberal Alfred Müller-Armack (1901 - 1978), é considerado por Dardot e Laval 

como o responsável em difundir a expressão economia social de mercado. De acordo 

com a leitura que Dardot e Laval fazem de Müller-Armack,  ele afirmaria que a garantia de 

uma sociedade concorrencial — isto é, a pressão imposta constantemente pela 

concorrência somada a um Estado que “regule o jogo” e quebre o poder monopolístico — 

vai se traduzir em uma orientação do consumo, assegurando assim a seguridade social. 

Nestas balizas que a economia de mercado deveria ser chamada de “social”, pois, nas 

palavras de Müller-Armack: “Essa orientação ao consumo equivale, na verdade, a uma 

prestação de serviço social da economia de mercado (…) o aumento da produtividade, 

garantida e imposta constantemente pelo sistema concorrencial, age do mesmo modo 

que uma fonte de progresso social” . Respondendo as críticas dos socialistas sociais-261

democratas alemães, antes de se renderem ao termo, os quais argumentavam que uma 

economia de mercado é em essência contrária a qualquer economia baseada na 

solidariedade e na cooperação social, Müller-Armack diz: “(a economia social de 

mercado) é a busca de uma síntese entre as regras do mercado, de um lado, e as 

necessidades sociais de uma sociedade de massa industrial moderna, de outro” . Dessa 262

forma, ele coloca: 

Um sistema de economia de mercado é superior a qualquer 
outra forma de economia quando se trata de garantir o bem 
estar e a segurança. A economia social de mercado é um 

desejo da sociedade (…)  É uma máquina social que necessita 
de regulagem, é um artifício, um meio técnico que deve produzir 

resultados benéficos, desde que nenhuma lei viole as regras do 

mercado.  263

 Junto a ele, Ludwig Erhard (1897-1977) teve um importante papel em concretizar a 

economia social de mercado, propugnando toda uma campanha junto com algumas 

forças do mercado, fazendo-a florescer em 1945-1946, guiando a Alemanha no pós-

guerra. Erhard, como diretor do Instituto de Observação Econômica da Escola Superior do 

Comércio de Nuremberg(1948), em uma assembleia em Frankfurt discutindo alguns 

relatórios realizados, coloca algumas considerações que nos ajudam a clarear a fronteira 

entre as diferentes acepções de Estado entre os ordoliberais e novos liberais:  

 Alfred Müller-Armack citado por Dardot e Laval, 2016, p. 120-121261

 Idem - grifos meus 262

 idem263
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É preciso libertar a economia das injustiças estatais (…). É 
preciso evitar tanto a anarquia quanto o Estado-cupim. (…). 

Somente um Estado que estabeleça ao mesmo tempo a 
l iberdade e a responsabil idade dos cidadãos pode 

legitimamente falar em nome do povo.   264

    

 Ludwig Erhard coloca de forma clara as preocupações liberais da época em 

encontrar uma terceira via entre o laissez-faire e a planificação, como já pontuamos. Suas 

posições nos são interessantes para melhor distinguir as diferenças entre o Estado 

tipicamente neoliberal (ordoliberal) e os Estados de economia dirigista que surgiam em 

época. Aqui, podemos observar, que não há nenhuma questão relativa à um Estado 

mínimo, não há qualquer preposição contra o Estado como figura política, há uma outra 

acepção de Estado. Trata-se de “evitar tanto a anarquia quanto o Estado-cupim”, o que 

poderia ser traduzido  como evitar tanto resoluções características do antigo liberalismo 

como soluções coletivistas típicas dos novos liberais, ou, podemos afirmar agora, “sociais-

democratas”. Para Erhard ,“somente um Estado que estabeleça ao mesmo tempo a 

liberdade e a responsabilidade dos cidadãos pode legitimamente falar em nome do povo”. 

É um Estado que funcionaria em um duplo circuito, estabelecendo a liberdade e a 

responsabilidade em uma coisa só, concebendo a liberdade econômica e o direito em um 

único movimento, sem tensionar nenhum dos polos. Só assim, um Estado sobre esses 

eixos, que tem a “legitimamente de falar em nome do povo”, aqui temos de forma clara 

como o ordoliberalismo se descola da tensão originaria do liberalismo, entre valores da 

economia política e direitos públicos, legando às outras variantes do neoliberalismo esta 

característica.   

 Este tratamento “social" que o ordoliberalismo coloca, que move este "des- 

tensionamento" destes polos historicamente antagônicos, entre o direito e a economia. Tal 

questão podem ser traduzidos nas colocações de Dardot e Laval os quais são claros 

neste ponto: “(…) a 'política social' deveria limitar-se a uma legislação protetora mínima 

dos trabalhadores e uma redistribuição fiscal muito moderada, que permitisse a cada 

indivíduo continuar a participar do ‘jogo do mercado'" (Dardot e Laval, 2016, p. 122). 

Röpke enfatiza esse ponto quando diz que umas das tarefas do intervencionismo liberal é 

garantir uma vida estável e segura para o indivíduo através de políticas capazes de 

 14ª Assembléia Geral do Conselho Econômico da Zona Econômica Unida em 21 de abril de 1948 em 264

Frankfurt — discurso reproduzido por Foucault (2008, p. 110)
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melhor adaptá-los às constantes transformações da economia de mercado. Desde os 

anos 1940, ele argumentava que os adeptos ao laissez-faire ignoravam o fato que a 

economia de mercado constitui apenas um setor da vida social, mesmo que este fosse 

uma importante e indispensável configuração na esfera econômica, reduzir o ser humano 

à isso seria antinatural (Röpke, 1946). Isto é, não faria parte da natureza humana a 

competição inerente a economia de mercado, por isso que para Röpke a economia de 

mercado requereria uma estrutura firme, o que ele nomeia de quadro antropológico-social: 

“The market economy thus requires a firm framework, which we shall call in short an 

anthropological-sociological frame” (Röpke 1946, p. 82). 

 É neste caminho que o neoliberalismo alemão vai estabelecer uma prerrogativa 

curiosa para o bom funcionamento da economia de mercado, sendo a estabilidade e a 

segurança para a classe trabalhadora como pré-requisitos para assegurar a economia de 

mercado, nesse sentido que entendemos a economia social de mercado. A primeira vista, 

parece ser uma saída típica de resoluções do Welfare State e, até em certo ponto, 

socialista, por se assemelhar à uma redistribuição igualitária. Contudo, este programa era 

fundamentalmente diferente, pois por trás deste pressuposto se tinha a ideia de 

estabelecer uma “ordem perfeita” na sociedade. 

 Isso nos permite definir a economia social de mercado em contraste às políticas do 

Welfare State, como coloca Patak, tomando a economia social de mercado como uma 

saída ordliberal às políticas redistributivas do Welfare State: "German neoliberals 

attempted to address issues of social cohesion in direct competition with widespread 

confidence in the efficacy of the welfare state, and they offered an alternative solution: the 

social market economy” . Esse ponto se liga ao  argumento ordoliberal que reside no 265

fato de que uma ordem regulatória, composta de instituições legais e estatais, não é 

suficiente para incorporar apropriadamente a economia de mercado à sociedade, ao 

mesmo tempo em que admite o potencial destrutivo da economia de mercado, o que 

levou à esses ao desenvolvimento de conceitos sociopolíticos mais abrangentes . Todas 266

as práticas governamentais detalhadas aqui, toda essa reformulação do Estado social-

 Patak, 2009, 102265

 “They argued persuasively that a regulatory order comprised of legal and state institutions was not 266

sufficient to properly embed the market economy in society.  In order to give such an order further stability, a 
more comprehensive complement of sociopolitical concepts was needed. German neoliberals, insistent on 
the need to pay strict attention to questions of sociopolitical integration, deserve credit for acknowledging the 
destructive potential of the market economy” (Patak, 2009, p. 102).
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democrata é justificado pelo intento de se estabelecer uma ordem perfeita de mercado 

sob a sociedade.  

 Podemos aproveitar esta, digamos, “camuflagem” ordoliberal para colocar algumas 

similaridades do Estado ordoliberal com o Estado planificado keynesiano como visto no 

cap. 1.2 (social-democracia e os novos liberais). De forma mais clara, podemos observar 

os pontos de contato entre  os novos liberais e a social-democracia. No que concernem 

as questões relativas à ordem, temos de um lado um Estado que procura ordenar a 

sociedade para o bem do coletivo e outro que vai ordenar a sociedade para estabilizar 

uma ordem de concorrência perfeita. Nestes eixos os austríacos acabam saindo desta 

dicotomia, pois concebem a ideia de uma "ordem natural” não colocando a fabricação de 

nenhuma ordem racional que endosse qualquer finalidade. Mesmo que o pensamento 

austríaco se cruze com as reflexões políticas ordoliberais, tanto Hayek como von Misses 

vão se inserir em um outro campo (detalhado no capítulo 3.2). Do mesmo modo, mesmo 

que possam ser sugeridas diversas interligações possíveis entre essas duas escolas, o 

que queremos sublinhar aqui é a proximidade entre os novos liberais e o neoliberalismo, 

em específico o ordoliberalismo. Nesta balizas colocadas, a respeito de questões relativas 

a ordem, que temos tanto um como outro se inserindo no vazio ordinal deixado pela teoria 

do laissez-faire, ambos almejam estabilizar e racionalizar uma ordem. Seja uma ordem 

competitiva, seja uma ordem que se julga para o bem do coletivo, ambos se encontram 

neste vazio ordinal deixado pela teoria do laissez-faire, e é aí que eles se encontram. 

Mesmo que aqui estejamos dando pistas de nossas conclusões finais, é nesse sentido, a 

despeito de seus objetivos distintos, que podemos aproximar os ordoliberais e os novos 

liberais e uma mesma significação social-democrata. 

VI - Ordem perfeita 

 A ideia de uma “ordem perfeita” se concretizou graças a Röpke e Rüstow, 

compreendendo uma estrutura normativa da economia ordoliberal em transição do 

presente para o futuro ideal. Röpke chamou essa dimensão do programa ordoliberal de 

uma “política estrutural” projetada: "no longer assume the social preconditions of the 

market economy (…) as given, but to modify them with a specific intent” (Röpke, 1946, p. 

79 - 85) e Rüstow conceituou como Vitalpoltik - enfatizando a função ideológica do “supra-

econômico” em oposição à uma economia de redistribuição igualitária, como ele coloca: 

“the origins of the term Vitalpolitik in opposition to a purely material social policy”. (Rüstow, 
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1957, p. 235). Nesta passagem Rüstow é mais claro, definindo o que seria então 

Vitalpoltik: 

a policy, which consciously considers everything concerning the true 
well being of the human subject, her contentment and happiness, and 
aims at creating the preconditions for a life worth both living and 

defending.  267

 Logo, não se trata de melhores condições de trabalho — diretos trabalhistas, 

melhor renda e etc.. —  ou de demandas clássicas do movimento sindical, mas sim de 

uma política com impacto sobre o conteúdo humano: “(a policy) with an impact on the well 

being, a feeling of content of the individual human” (Rüstow, 1957, p. 235). Nestes eixos 

que o ordoliberalismo concebe um subjetivismo social em contraste às soluções sociais, 

típicas do dirigismo estatal e é assim que ordoliberalismo concebe o modo de assegurar a 

estabilidade e o bem-estar da classe trabalhadora. Trata-se, em última instância, de 

conceber uma subjetividade de satisfação, que se insere tanto na classe trabalhadora 

quanto nas classes médias. De acordo com os ordoliberais, este estrato social tem um 

papel de relativa importância na modelagem subjetiva social, pois são as classes médias 

que devem constituir o solo fértil da ordem desejada: 

The members of the independent middle strata of society were 
considered the most important recruits for the ordoliberal policy project. 
They were to constitute the fertile soil (“Mutterboden,” Röpke 1946, 

224) of the desired order. Although they were extolled as the “healthy” 
core of an ailing society threatened by industrialization and mass 
culture, curiously, they were also considered an apolitical and 

uncompromised quantity still cognizant of “rendering to the king what is 
owed to the king, but also giving to god what belongs to god” (Röpke 
1946, 223).   268

 Logo, o ordoliberalismo é fundamentado por um Estado forte e por uma ênfase nos 

fundamentos socioculturais dos indivíduos na economia de mercado. Procurando  sua 

própria maneira de responder as questões sociais em contraste às soluções 

redistributivas do Welfare State, entendida pelo temor que se tinha das organizações 

socialistas e dos monopólios.  Como esclarece Patak: 

 Rüstow, 1957, p. 520267

 Patak, 106268
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The reliance on a visibly strong state as evidenced by Ordnungspolitik 

and an emphasis on the sociocultural foundations of individuals in the 
market economy became constitutive elements of Germany’s “new” 
liberalism. The German ordoliberals sought their own response to the 

Social Question, in constant fear of what they regarded as the ultimate 
destructive powers of socialist organizing in mass production and society 
at large—exemplified by trade-union “monopolies” and the welfare 

state  269

 Enfatizando a importância da integração sociopolítica da sociedade à economia de 

mercado, oferecendo uma alternativa às políticas propostas pelos sociais democratas, isto 

é, pelos novos liberais. Estes, por sua vez, não poderiam mais ser ignorados no espectro 

político, por isso se entende a relevância de se pensar a questão social e a própria crítica 

à dinâmica da sociedade capitalista, como muito bem fizeram os ordoliberais. Trata-se de 

um outro programa de Estado semelhante, em certo grau, com o Welfare State, mas que 

possui suas particularidades e se configura de forma diferente, como tentamos destacar.  

They incessantly stressed the importance of sociopolitical integration, 

which was intended to mitigate the centrifugal forces of a market-
oriented organization of society, by offering all and sundry alternatives 
to the proposals of social liberals and socialists. (…). Conjuring an 

original neoliberal interpretation of the perennial Social Question thus 
became increasingly urgent: the critique of capitalist dynamics had 
moved to center stage in politics, while the trade unions and Social 

Democrats could no longer be prevented by force from competing in 
this field  270

 Nesse sentido que podemos entender a economia social de mercado, sendo um 

dispositivo dos ordoliberais em contraste as políticas distributivas do Welfare State. Aqui 

vale ressaltar que o conceito da economia social de mercado não foi recebido de bom 

grado ao outro lado do neoliberalismo. A linha austríaca, como sublinhado ao longo da 

dissertação, sempre tensionou com o pensamento alemão, como fica claro nesta 

passagem de Hayek na qual ele descarta qualquer expressão que tenha a conotação de 

alguma justiça social, pondo-se em contraste aos ordoliberais:  

a palavra “social” priva de qualquer conteúdo preciso os termos com os 
quais é combinada (como nas expressões alemãs “soziale 

 Patak, 2009, p. 106269

 Patak, 2009, p. 106-107 — grifos meus270
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Marktwirtschaft”) (economia social de mercado)(…). Em consequência, 

senti-me obrigado a tomar a posição contra a palavra social e 
demonstrar, em particular, que o conceito de justiça social não possuía 
o menor significado e criava uma ilusão enganadora que pessoas de 

ideias claras devem evitar.  271

 Contudo, apesar dos pesares, ele e seu “mestre” von Misses, concordaram que a 

economia social de mercado era fundamental na situação alemã do pós-guerra , mesmo 272

que depois, como a citação mostra, tal posição dos austríacos muda consideravelmente. 

Podemos ilustrar este movimento de Hayek nesta passagem de seu biógrafo Alan 

Ebenstein:  

Hayek’s discussion of the West German “social market 

economy” sheds light on his conception of optimal, or at least 
adequate, societal order. Relating a story about Erhard, Hayek 
recalled that “we were alone for a moment, and he turned to me 

and said, ‘I hope you don’t misunderstand me when I speak of a 
social market economy (Soziale Marktwirtschaft). I mean by that 
that the market economy as such is social not that it needs to be 

made social.” In Law, Legislation and Liberty, Hayek commented 
on the term “social market economy” that “I regret this usage 
though by means of it some of my friends in Germany (and 

more recently in England) have apparently succeeded in making 
palatable to wider circles the sort of social order for which I am 

pleading  273

  

 O afastamento e a proximidade que a linha austríaca e ordoliberalismo 

estabelecem, em uma tensão permanente, complicam as dicotomias que traçamos 

anteriormente. Principalmente no tocante ao ordoliberalismo, pois além de ser uma figura 

estranha no mundo neoliberal é dele que, contraditoriamente ou não, se funda o 

 Hayek, “Des sortes de rationalisme”, em: Essais de philosophie, de science politique et d’ économie, cit., 271

p. 141 — citado por Dardot e Laval, 2016, p. 159

 De acordo: "Without a doubt, early Anglo-Saxon neoliberal thought was inclined to- ward a more brazen 272

individualism and tended to impose stricter standards as far as the government’s concrete tasks of social 
policy were concerned, in com- parison to German ordoliberal theory and practice. (…) Hayek certainly was 
afraid that using the term social would lead to a tendency to fortify the welfare state against the ordoliberal 
intention. On the other hand, Hayek and even his “Spiritus Rector,” Mises, were keenly aware that the 
implementation of the market economy in Germany as a social market economy was a function of the 
specific political circumstances in West Germany after 1945" (Patak, 2009, p. 107). 

 Ebenstein, 2001, p. 242 — citado por: Patak, 2009, p. 107-108273
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neoliberalismo, colorindo suas particularidades e dificultando consideravelmente seu 

mapeamento.  

 Disto, com tais considerações feitas e relembrando as tensões contempladas ao 

longo desta dissertação, especificamente no capítulo 2.2, onde temos, basicamente, a 

fricção entre os novos liberais e o liberalismo clássico, o que seria reconfigurado pelo 

neoliberalismo em particular pelo ordoliberalismo, o que, como vimos, dificulta em 

potencial a realização desta dicotomia. Além disso, sem a menor sombra de dúvidas, 

podemos localizar na contemporaneidade vestígios desta “antiga tensão” reformulada 

pelo neoliberalismo e, como apontado, tal distinção se torna mais delicada e, como 

demostrado, isso se dá em razão da figura ambivalente do ordoliberalismo que vai 

transitar nesses dois polos.   

 Diferente da linha austríaca, que podemos afastá-la por conceber uma ordem 

natural e diluir o Estado por uma moldura institucional normativa para que a competição 

entre os agentes econômicos se acirre, o ordoliberalismo, como pontuamos, adere à 

efetivação de uma ordem geral, tal qual os novos liberais, mesmo que seus objetivos 

sejam destoantes. Afirmamos isso pois, como vimos, um está pautado no bem do coletivo 

e outro direcionado ao bem da economia de mercado, embora no mundo prático as coisas 

se confundam, uma vez que se podemos localizar o ordoliberalismo no mundo neoliberal, 

por tudo o que vimos, é possível também colocá-lo ao lado dos reformadores sociais, já 

que a economia social de mercado associada à outras políticas “sociais” dos ordoliberais 

embaralhem o jogo. 

 Estas características dos ordoliberais dificultam o seu mapeamento, além de 

embaralharem o mundo socialista, como detalharemos nas conclusões finais. De qualquer 

forma é nítido, por sua constituição na história, que o ordoliberalismo trata-se de um 

neoliberalismo particular associado às especificidades da Alemanha no pós guerra, o que 

vai dar a primeira coloração do neoliberalismo e se difundi em diversas correntes do 

neoliberais — a importância que estes deram à moldura institucional sustentada por um 

direito direcionado para a economia de mercado e etc.. Com estas ambivalências 

podemos finalizar colocando que, mesmo com diferentes intentos, tanto os novos liberais 

quanto os ordoliberais se encontram no inteiro do Estado — que podemos nomear agora 

de social-democrata. O que tem um impacto considerado negativo para a social-

democracia na significação que vimos anteriormente, oriunda de pensamento contra-

�187



hegemônico, contestador e crítico à ordem capitalista. Se já apontamos para suas 

comunhões com os novos liberais e o impacto em "seu tonos críticos” agora, por todo 

esse cenário colocado, a situação fica ainda mais problemática. 

 Por fim, podemos colocar o ordoliberalismo como uma espécie de neoliberalismo 

específico das contingências do país alemão, uma vez que suas características remontam 

à ele. Toda elaboração de um Estado forte que tem um papel indispensável para a 

estabilização da ordem competitiva, intrínseca à economia de mercado, podem ser 

encontradas a partir deste terreno, o que lega uma reflexão particular do Estado, da 

economia, da sociedade e, o mais importante, de uma ordem que vai tensionar todos os 

antagonismos antes colocados. Outro ponto que se soma a esse e que foi colocado de 

passagem nessa dissertação, é que após a sociedade Mont Pèlerin e com a globalização 

cada vez mais robusta do neoliberalismo, tais fronteiras no interior do pensamento 

neoliberal ficaram cada vez mais borradas. Hayek, por exemplo, em 1962, retorna à 

Europa para servir de professor na escola de Friburgo e, como falou Foucault em 1978 no 

Collège de France, “assim fecha o círculo”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 I - Neoliberalismo 

  Como vimos, o pensamento associado ao “neoliberalismo” é bastante 

heterogêneo.Como detalhado, o ponto em comum é a nítida reação ao socialismo e ao 

novo liberalismo dos reformadores sociais. Uma vez ultrapassado esse marco, o dissenso 

prepondera e um exemplo são as tensões detalhadas entre os ordoliberais e a escola 

austríaca, mesmo que, como visto, há diversos pontos de proximidades que iremos 

destacar. Contudo, primeiramente, vamos a algumas conclusões gerais sobre o 

neoliberalismo. 

 Logo, como visto ao longo da terceira parte da dissertação, observamos que o 

neoliberalismo não se restringe à dimensão econômica, ele à ultrapassa — sendo essa, 

talvez, a única definição que podemos dar ao termo, e, desta mesma forma, que sua 

principal característica reside neste ponto. O neoliberalismo não se limita à teoria 

econômica, mas sim na transposição de modelos econômicos para outras dimensões da 

vida social. É um deslocamento de toda uma reflexão que estava confinada a esfera do 

econômico e agora passa para outros domínios. Dessa maneira que podemos encontrar 

as teorias de Hayek e Von Misses, como vimos, este último com suas elucubrações sobre 

a praxeologia, legando à Hayek uma base do pensamento que ele vai desenvolver a 

posteriori. Como também nos permite localizar os ordoliberais que concebem toda uma 

sociologia jurídica da ordem social e de uma satisfação subjetiva que seja orientada pelos 

preços e pela concorrência possível de se projetar em todas as dimensões da vida social. 

 Outro ponto é a questão relativa ao Estado, o que normalmente é erroneamente 

associada ao neoliberalismo, onde qualquer política econômica que reduza o papel do 

Estado em favor do mercado é tida como neoliberal. Como vimos, a própria definição 

originária de neoliberalismo contradiz essa associação. Como afirmou Rüstow, o “Estado 

precisa ser forte”, primeiramente para generalizar o principio da concorrencial para as 

mais diversas esferas da vida social e romper com as demais formas de solidariedade 

hostis aos padrões de concorrência e criar uma complexa moldura institucional composta 

por diversos sistemas regulatórios capazes de escorarem um mercado orientado 

predominantemente pelos preços e pela competitividade. Em suma, como vimos com Karl 
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Polanyi, uma sociedade de mercado depende da intervenção estatal tanto para ser criada 

quanto para ser mantida. Tais problemáticas tipicamente neoliberais são as bases do que 

os ordoliberais irão chamar de ações ordenadas. Já a linha austríaca, na outra ponta 

neoliberal, o problema da moldura institucional é colocado na obra de Hayek, concebendo 

um complexo quadro jurídico que preservasse e expandisse a “Grande Sociedade”, como 

vimos nas acepções de Estado de direito ("Rule of law”). O que, como detalhado, guarda 

algumas diferenças sobre a natureza da intervenção, mas todos os neoliberais se 

posicionam contrários ao estilo de planejamento social defendido pelos reformadores 

sociais —  os novos liberais. 

II - Estrutura jurídica do jogo econômico  

 O ponto em comum é o instauração de uma estrutura jurídica que estabeleça o 

jogo econômico entre os agentes da forma mais competitiva possível, fomentando as 

situações de competitividade. Contudo, a intervenção, mesmo que ela seja para o 

mercado, é vista pela linha austríaca como um equívoco. Essa diferença recai na 

concepção de ordem que, de forma geral, as duas correntes diferem. Como vimos na 

passagem de Rougier e em outros momentos da dissertação, para os ordoliberais não há 

uma ordem espontânea natural e positiva e, já para os austríacos, há um ordem natural 

em um sentido clássico do termo, a qual necessita de um “código de trânsito”, de uma 

moldura institucional para que o livre jogo econômico aconteça e expanda. Essa diferença 

é expressa nas elucubrações sobre a Vitalpoltik de Rüstow. Para os ordoliberais, a ordem 

é meramente efeito de uma ordem institucional, como eles colocam, “a história do 

capitalismo é necessariamente uma história econômico institucional” (Foucault, 2008, p. 

225 - 226),  elaborando meios (ações reguladoras e ações ordenadas) para consolidarem 

na sociedade uma “ordem perfeita” de concorrência, como colocamos.  Apesar das 

discordâncias, ambos concordam na necessidade de generalizar a concorrência em todos 

os aspectos da vida social.  

 Nesse sentido que encontramos o fio-condutor neo-liberalizante entre a escola 

alemã e a escola austríaca. Para ambas a base da ordem liberal é essencialmente 

jurídico-econômica, ela deve ser concebida como um sistema econômico encapsulado por 

uma moldura institucional precisamente poderosa para escorar e fomentar a 

generalização da concorrência. Podemos rememorar a fala de abertura do Colóquio de 

Waltter Lippmann proferida por Louis Rougier que é precisa neste ponto, isto é, trata-sede 
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criar um código de trânsito que assegure e amplie o jogo. Em outras palavras, diferente 

do que o senso comum prega, a despeito de algumas diferenças significativas, os 

pensadores identificados ao neoliberalismo apregoam um papel de suma importância 

para o Estado. Como visto, os ordoliberais designam ao Estado um papel central para 

estabelecer uma ordem concorrencial perfeita, já os austríacos vão conceber um Estado 

que seja mínimo, contudo diluído por uma moldura institucional que regule o jogo 

econômico pelo direito, ou seja, não se trata de uma simples redução do Estado.  

III - Duplo-circuito entre o direito e a economia 

 Retomando a tensão vista entre direto e os valores da economia de mercado, no 

final do século XVIII perdurando até a entrada do século XX, podemos observar que o 

neoliberalismo inverte esta problemática liberal. Se antes se confiava na moderação dos 

governantes, na limitação do Estado para que o laissez-faire guiasse a sociedade para o 

bem geral, os fisiocratas nos servem de exemplo, defensores aguerridos das forças do 

livre mercado, mais próximos de um naturalismo do que uma ciência econômica, sempre 

desconfiaram do direito e logo das instituições jurídicas. Lembrando a passagem de 

Hayek, onde ele coloca que se de um lado a lei e a liberdade eram concebidas como 

lados da mesa moeda, de outro a lei sempre foi vista como uma intromissão à 

liberdade . Sendo esta última, dada a conotação positiva que o direito ganhou na 274

passagem do mercado regulado para o livre mercado (cap. 2, tópicos III e IV), 

potencializada de forma à levar o liberalismo, de forma geral, há buscar a limitação do 

governante para que as “leis naturais” da economia pudessem se impor como reguladoras 

gerais da sociedade. Curiosamente, foi na “lei” que o liberalismo encontrou a forma mais 

eficaz de regular a sociedade nas bases da economia de mercado, ou podemos dizer, foi 

pela via da lei que o neoliberalismo encontrou a possibilidade de “fazer acontecer” o 

laissez-faire e, do mesmo modo, protegê-lo. Exemplo disso seriam as elucubrações de 

Hayek sobre a "Grande Sociedade" e as elaborações das políticas públicas elaboradas 

pelos ordoliberais, a fim de estabelecer uma ordem perfeita.   

  

 relembrando a passagem já citada: We find one great tradition extending from the ancient Greeks and 274

Cicero through the Middle Ages to the classical liberals like John Locke, David Hume, Immanuel Kant and 
the Scottish moral philosophers, down to various American statesmen of the nineteenth and twentieth 
centuries, for whom law and liberty could not exist apart from each other; while to Thomas Hobbes, Jeremy 
Bentham and many French thinkers and the modern legal positivists law of necessity means an 
encroachment on freedom. This apparent conflict between long lines of great thinkers does not mean that 
they arrived at opposite conclusions, but merely that they were using the word ‘law’ in different senses 
(Hayek, 20013, p. 49-50). 
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 Como vimos, na passagem do mercado regulado para o livre mercado, a 

consolidação da economia política para o liberalismo culminou na teoria do laissez-faire 

como maior expressão de uma prática governamental essencialmente negativa para o 

“primeiro liberalismo” do século XIX, o que colocou certa polarização entre o direito e 

valores da economia política. A governamentalidade não é mais pensada pelo direito, mas 

sim pelos “valores da economia”, pondo para toda a economia clássica o problema do 

direito público, como vimos, no século XIX. A articulação entre direito e economia sempre 

foi um problema que o primeiro liberalismo não conseguiu resolver. Como visto, o direito e 

a economia estabeleciam uma disputa relacional de difícil equação que o neoliberalismo 

vem  resolver. Muito em razão do brio do ordoliberalismo, concebendo uma intervenção 

dupla que equaliza tanto o direito como a economia em um só movimento. Resolvendo, 

portanto, esta tensão do século XIX para o primeiro liberalismo.  

 Se no século XIX o laissez-faire, de forma peculiar, vai harmonizar dois polos 

também tensos entre o egoísmo e o bem-estar geral, temos agora a figura do 

ordoliberalismo fazendo o mesmo entre o direto e a economia. De outra forma, 

relembrando as várias repercussões que esta tensão reverbera: as duas ideias de 

mercado, uma compreendida como um lugar de justiça social, consistindo em uma 

intervenção que partisse dos direitos e, outra, compreendendo este mercado como um 

lugar de uma mobilidade natural, a intervenção se elaboraria a partir de sua utilidade em 

relação à este, e é nesse sentido que a intervenção ordoliberal resolve esta difícil 

equação, harmonizado estes “contrários" em um mesmo movimento.  

 Explicando, se anteriormente vimos as diferentes técnicas governamentais que 

marcaram o pensamento liberal na passagem do século XIX, onde tem-se os que partem 

de certa utilidade e outros que partem dos direitos,  agora temos, com as elucubrações 

vistas sobre o ordoliberalismo e a linha austríaca, o direito entrando em um duplo circuito, 

no qual a intervenção parte do direito, mas para uma utilidade e não para o bem do 

coletivo. O direito se torna aqui uma ferramenta suis generis para chegar-se laissez-faire. 

De outra forma, se a relação entre o direto e os valores da economia de mercado sempre 

foram complicadas, muito pela solidez que é o direito em contraste a mobilidade do 

mercado livre, o direito se torna o meio para potencializar tais valores, pois para o 

neoliberalismo é pela lei o caminho para se chegar ao laissez-faire. Esse é um dos pontos 

altos do ordoliberalismo, pois são eles que legam ao neoliberalismo a resolução desta 

difícil equação. 
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 Portanto, para o neoliberalismo a lei não é mais elaborada por uma busca de 

justiça social ou por uma vontade coletiva, como historicamente foi associado, mas pelo 

contrário, o neoliberalismo vai cravar sua atuação no saber jurídico, fazendo do direito 

uma engrenagem fundamental para o funcionamento da máquina econômica.   

IV - Ordoliberalismo, novos liberais e a social-democracia 

 Continuando nesta “retomada”, mapeamos, então, o ordoliberalismo como uma 

força que harmoniza certa tensão histórica. Onde tínhamos duas diferentes formas de 

responder à ela: de um lado os reformadores sociais e do outro os adeptos ao laissez-

faire — o que viria a ser o neoliberalismo. Com cautela podemos colocar que esta tensão 

é re-significada pelo neoliberalismo, atenuando as fronteiras entre estes dois troncos do 

pensamento liberal. Pois, como refletido anteriormente, o ordoliberalismo ao harmonizar a 

fricção entre o direito e a economia  permitirá esta polarização possível apenas no que 

toca seus objetivos, ganhando uma porosidade que dificulta o mapeamento deste (como 

detalharemos). Se no mundo liberal temos esta complexidade que se impõe na 

contemporaneidade, do lado socialista temos um novo dado que contorce toda a idéia 

social-democrata, embaralhando os polos historicamente antagônicos no interior do 

pensamento, principalmente quando consideramos o pensamento hegemônico e contra-

hegemônico. Ou seja, entre o clássico antagonismo entre liberais e socialistas que pautou 

a história política do mundo ocidental. 

 De acordo com a nossa leitura, isso se dá em virtude da singularidade do 

ordoliberalismo em se colocar nas fronteiras historicamente postas como contrárias. De 

forma parecida com John Locke, quando relembramos as origens harmoniosas em que 

nascem a tradição jusnaturalista e contratualista.  O ordoliberalismo lega, nos dizeres de 

Foucault, a “armadura originária do neoliberalismo”, que "nasce" em plena harmonização 

entre o direito e a economia. Tensionando a ideia social-democrata, tanto em seu sentido 

originário como a própria reformulação feita pelos novos liberais. Isso não quer dizer que 

uma se sobrepõe à outra, mas que são forças contrárias que se encontram nesse interior, 

que podemos chamar de social-democrata. Se resgatarmos a social-democracia 

reformulada pelos novos liberais e suas acepções de Estado esta aproximação (reflexão) 

com os ordoliberais talvez fique mais clara.  
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 Partindo do pressuposto que ambas correntes alegam a necessidade de um 

Estado forte e de uma economia competitiva, como coloca  Rüstow e,  em certo sentido, 

Keynes. Isto pode ser afirmado a partir da leitura que fizemos de sua “Teoria Geral”(cap. 

1.2, tópico II),  que transferia para o Estado a responsabilidade de estabilizar a sociedade 

a fim de potencializar a economia de mercado. Nesse sentido, tendo este traço em 

comum, podemos assimilar algumas diferenças na concepção de Estado entre as duas 

correntes do pensamento liberal, para posteriormente observar as dificuldades de uma 

distinção entre as duas. 

  A diferença está que o Estado pensado por Rüstow não é tanto “social” como os 

novos liberais propunham, mas sim mais “competitivo” ou mais engendrado para tal. 

Assim, ressaltaremos algumas características, vistas no capítulo 4 (tópico IV), deste 

“Estado forte de economia livre”: 1) quadro institucional compatível com a concorrência; 2) 

Estado para confrontar a questão do monopólio; 3) intervir para implementar mecanismos 

de concorrências na sociedade.Enquanto do outro lado, podemos ir à algumas 

características que Przeworski nos deu no capítulo 1.2, tópico I, do que seria o Estado 

social-democrata reformulado pelos novos liberais: 1) o Estado se responsabiliza pelas as 

atividades que se fazem necessárias para a economia como um todo; 2) o Estado regula 

o funcionamento do setor privado; 3) O Estado aplica medidas visando o bem-estar geral, 

atenuando os efeitos distributivos do mercado.  

 Dessa forma, podemos enxergar algumas proximidades evidentes. Como, por 

exemplo, se observarmos o item (1) e (2) ficam claras suas comunhões, tendo apenas 

pequenas mudanças de narrativa que demostram seus diferentes intentos. Mas, se nos 

atentarmos ao item (3), tal dessemelhança é mais perceptível. Pois, tratam-se justamente 

de seus objetivos: de um lado um Estado buscando medidas visando o bem-estar geral e 

de outro implementar mecanismos de concorrências em toda as esferas da vida social. 

Logo, temos objetivos distintos, de um lado reformadores sociais e de outro reformadores 

da ordem para o desabrochar da competitividade da economia de mercado. Esta distinção 

fica mais notória se formos às concepções de "políticas sociais”, como Dardot e Laval 

sugerem como  significado de um “bem-estar social” para a corrente ordoliberal alemã: 

"significa que os progressos sociais devem ser vistos como efeitos da ordem 

concorrencial e da estabilidade monetária, e não como objetivos em si mesmos” . Ou 275

seja, diferente do que coloca o novo liberalismo, junto às teorias de Keynes, em que o 

 Dardot e Laval, 2016, p. 260275
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bem-estar social ('os progressos sociais’) constituíam um objeto final de sua finalidade 

política. É isso que nos permite dizer que seus objetivos são essencialmente diferentes, 

mas que no concreto acabam se encontrando. Nos apropriando do que Foucault designa 

como: “a lógica da estratégia tem por função estabelecer quais são as conexões possíveis 

entre termos díspares e que permanecem díspares. A lógica da estratégia é a lógica da 

conexão do heterogêneo, não é a lógica da homogeneização do contraditório”(Foucault, 

2008, p. 58), podemos dizer que tais objetivos díspares se encontram no concreto 

heterogêneo do Estado social-democrata. 

V - Porosidade entre contrários 

 Como destacamos, o ordoliberalismo por sua particularidade torna a tarefa de 

distinguir os ordoliberais dos novos liberais mais complicada. A economia social de 

mercado poder nos servir de exemplo, mesmo que não seja substancialmente definidora 

de tais diferenças, ela pode ser lida como uma forma de justiça social, pondo-se em 

contraste ao outro tronco neoliberal que recusa qualquer política que tenha o nome 

“social”, como vimos nas posições de Hayek no último capítulo. Mesmo que, como 

pontuado, a economia social de mercado esteja intimamente ligada às especificidades da 

Alemanha no pós-guerra e, mesmo que à primeira vista, possa parecer uma saída típica 

de resoluções do Welfare State, sabemos, como visto no último capítulo da dissertação, 

que por de trás deste pressuposto se tinha a ideia de estabelecer uma “ordem de 

concorrência perfeita” na sociedade. Nesse sentido, o ordoliberalismo veio à complicar as 

fronteiras entre os contrários, fazendo com que os objetivos distintos se embaralhassem 

no interior do Estado planificado. O que, como apontado, soma-se à certa desorientação 

da social-democracia em uma acepção originária. Em suma, a particularidade do 

neoliberalismo nos termos que colocamos é fazer confluir todos esses objetivos díspares 

muitas vezes para um mesmo significado.   

 Após termos pontuado as problemáticas em se estabelecer fronteiras entre os 

ordoliberais e os novos liberais ou fronteiras entre estes diferentes significados de sociais-

democracias, podemos dar um exemplo concreto para clarear tais porosidades e, 

também, elucidar certo desamparo do pensamento socialista em seu intento social-

democrata. O exemplo diz respeito a uma pauta que normalmente é associada 

diretamente à esquerda e considerada utópica e extravagante e, por esta razão, inúmeras 

vezes não valorada no debate político.  Trata-se da renda mínima que, ao menos no 
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cenário brasileiro comporta todas estas  características, configurando-se como um bom 

exemplo para ilustrar as porosidades apontadas entre os "novos" e os "neo(s) liberais”. 

 Da mesma forma que as origens da social-democracia estão presas à história do 

socialismo, a renda mínima, se buscarmos alguma origem para ela, poderíamos localizá-

la em um diálogo retratado na obra “Utopia"de Thomas More, como exposto na citação 

em seguida. Além disso, pode-se afirmar que a renda mínima era defendida pelos 

primeiros socialistas e até, de certa forma, por Karl Marx. Óbvio que estes não defendiam 

a política de renda mínima como colocada na contemporaneidade, no entanto, pensando 

que todos eles imaginavam uma sociedade onde a humanidade não carecesse de 

salários e todos fossem equânimes  podemos fazer tal associação. Este debate no Brasil 

é colocado pelo ex-senador da República Eduardo Matarazzo Suplicy (1941-) que ilustra 

tais características, digamos, de “esquerda", referentes à  renda mínima: 

(a renda mínima) pode ser visto como uma aplicação das palavras de 
Karl Marx (Crítica ao Programa de Gotha, 1875). Segundo seus 
argumentos, em sociedades mais maduras, as pessoas agiriam de 

forma a tornar possível que nas suas bandeiras pudesse estar inscrito: 
"De cada um de acordo com sua capacidade, a cada um de acordo 
com a sua necessidade!". A filósofa brasileira Marilena Chauí atentou 

para o fato de que princípio similar pode ser encontrado em Aristóteles 
(Política, escrito em 300 aC). Aristóteles afirmou que a finalidade da 
política é a vida justa, alcançada através da prática do bem comum. 

Segundo Aristóteles, para se alcançar justiça política é necessário, 
antes de mais nada, promover justiça distributiva. (…) Thomas More 
(Utopia, 1516) relata o diálogo entre um viajante e um bispo sobre a 

pena de morte, que não estava sendo eficiente na redução de assaltos: 
"Ao invés de infligir punições horríveis, seria muito melhor prover a 
todos algum meio de subsistência, de tal maneira que ninguém estaria 

se submetendo à terrível necessidade de se tornar primeiro um ladrão 
e depois um cadáver". Inspirado nessa passagem, dez anos mais tarde 
um amigo de Thomas More, Juan Luis Vives, apresentou a primeira 

proposta de renda mínima para a cidade belga de Bruges, em De 
subventione pauperum (Bruxelas, Anciens Etabl. Aug. Puvres S.A., 
1526), a qual, mais tarde, foi implementada.  276

 Contudo, no século XX ela é "apropriada" pela corrente neoliberal, alegando que 

deveria ser implementada para potencializar a competitividade no jogo econômico. Em 

 Suplicy e Buarque, 1997, sem página.276
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“Capitalismo e Liberdade”, publicado em 1962 por Milton Friedman (1912-2006), professor 

da Universidade de Chicago, ele defende esta idéia, junto com Hayek em seu já referido 

trabalho “The Road to Serfdom”(1994). Nesse sentido podemos utilizar outra passagem 

de Suplicy  para ilustrar este ponto: 

Podemos encontrar defensores da renda mínima e do imposto de 

renda negativo dentre aqueles que se posicionaram com mais 
eloquência em favor do capitalismo.  Friedrich A. von Hayek, ganhador 
de um prêmio Nobel de Economia, defende, em O caminho da servidão 

(1994), no capítulo sobre segurança e liberdade, proteção contra 
privações físicas severas e garantia de que um mínimo de meios de 
subsistência deve ser dado a todos.  George Stigler (The economics of 

minimum wage legislation, American Economic Review, n. 36, jun. 
1946) mostrou que o imposto de renda negativo seria a melhor forma 
de proteger a remuneração daqueles que, de outra forma, ganhariam 

muito pouco. Milton Friedman popularizou a defesa do imposto de 
renda negativo como o instrumento mais eficiente no combate à 
pobreza (Capitalism and freedom, University of Chicago Press, 

1962).  277

 É desta forma que este pressuposto agrada tanto aos liberais como aos socialistas, 

e por isso torna-se um debate que nos é interessante. Para elucidar o tema, temos essa 

passagem de Hayek onde o autor defende claramente esta ideia, colocando que ela não 

entra em atrito com a sociedade livre:  

There is no reason why in a free society government should not assure 
to all protection against severe deprivation in the form of an assured 

minimum income, or a floor below which nobody need to descend. To 
enter into such an insurance against extreme misfortune may well be in 
the interest of all; or it may be felt to be a clear moral duty of all to 

assist, within the organized community, those who cannot help 
themselves. So long as such a uniform minimum income is provided 
outside the market to all those who, for any reason, are unable to earn 

in the market an adequate maintenance, this need not lead to a 
restriction of freedom, or conflict with the Rule of Law. The problems 
with which we are here concerned arise only when the remuneration for 

services rendered is determined by authority, and the impersonal 
mechanism of the market which guides the direction of individual efforts 
is thus suspended.  278

  Idem277

 Hayek, 2013, p. 249278

�197



 Por trás destes argumentos, com todas as características que detalhamos do 

emaranhado mundo neoliberal, podemos ler que a renda mínima "pode ser de interesse 

de todos” ("may well be in the interest of all”) no sentido de reduzir a aversão ao risco do 

empreendedorismo. Isto é, ela pode ser lida como uma base que o sujeito não pode 

ultrapassar, o que lhe da certa segurança para se arriscar no jogo econômico altamente 

competitivo, fomentando e ampliando a "Grande Sociedade”, como vimos no tópico II do 

sub-capítulo 3.2. Por outro lado, os novos liberais e a esquerda de modo geral, tendem a 

defender tal pauta, contudo sob a luz de outros argumentos, concebendo-a como uma 

política pública que deveria ser ampliada na busca de estabelecer uma concorrência pela 

equidade: 

  
Para os “novos liberais”, este é um tipo embrionário de justiça social, 
que deve ser ampliado. Já para os “neoliberais” a justificativa para este 

piso não é baseada em questões humanitárias ou normativas, mas, 
simplesmente, como um mecanismo para proteger a concorrência: a 
renda mínima - cujo montante não pode perturbar o sistema de preços 

- torna possível reintegrar todos que forem eventualmente expelidos do 
jogo da economia de mercado.  279

 Como sublinhado no tópico anterior, a despeito dos diferentes significados no 

interior do Estado social-democrata, tanto neoliberais como os novos liberais entram em 

certa concordância  em relação à economia de mercado como ordenadora geral da 

sociedade. Seja pela via dos reformadores de se estabilizar a sociedade para angariar 

novos investimentos, seja pela via neoliberal de transpor o modelo de concorrência para 

todas as dimensões da vida social, como fica claro nas ações econômicas conformes e 

nas reflexões austríacas sobre a praxeologia e na "Grande Sociedade" hayekiana. Todos 

concebem a ideia da concorrência de mercado como princípio máximo para ordenação 

social.  

 Contudo, como o exemplo ilustra, os reformadores concebem a ideia de uma 

concorrência com equidade enquanto os neoliberais uma concorrência balizada por 

mecanismos reguladores que minimizem os riscos, potencializado a própria 

competitividade entre os agentes econômicos. Ou seja, de uma lado temos uma 

intervenção que busca justiça social e procura o bem do coletivo e, do outro, uma 

 Mariutti, 2018279
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intervenção contraria à isto, a qual vai moldar a sociedade de forma indireta buscando 

adaptar os homens ao áspero mundo da concorrência em um sentido avesso ao que os 

novos liberais colocam. Aqui não há nenhuma premissa que se busque o bem do coletivo 

ou de qualquer ideia de justiça social.  

 Dessa forma, este exemplo vem ilustrar de modo categórico o que apontamos no 

tópico anterior, onde no interior do Estado social-democrata encontramos objetivos 

díspares que se convergem em um concreto heterogêneo. No caso do tópico referido, 

dentro do Estado e, já neste exemplo, a comunhão entre opostos se dá no que se refere à 

renda mínima. O exemplo pode não ser o melhor, contudo o que queremos sublinhar aqui 

é como diferentes pensares acabam se encontrando muitas vezes em um mesma ideia, o 

que está intrinsecamente ligado às particularidades do neoliberalismo.  

 Resumindo a questão, tanto neoliberais, seja ordoliberais ou seja austríacos, como 

os novos liberais, buscavam uma refundação do liberalismo para a governamentalidade 

do sistema capitalista. E, como demostramos ao longo desta dissertação, os neoliberais 

ao inverterem diversas tensões, digamos, originárias do pensamento liberal, complicaram 

a distinção entre os (neo)liberais e os novos liberais, da mesma forma que embaralham o 

mundo socialista que acabou perdendo seus intentos em meio a estas discussões 

liberais/neoliberais.  

VI - Socialismo e sociais-democracias 

 Tais assimetrias entre os ordoliberais e os novos liberais se juntam na reformulação 

que vimos da social-democracia. Isto é, recapitulando as reflexões feitas sobre o 

socialismo e as sociais-democracias,  o ordoliberalismo complica as tensões do mundo 

liberal/neoliberal e é nesta “complicação" que o pensamento socialista configurado pela 

social-democracia é puxado. Diferente da antiga polarização, temos agora de um lado o 

Estado planificado para gerar o “bem comum” e, de outro, o mesmo Estado para ordenar 

a sociedade para o bem do mercado. Em uma primeira análise, em contraste aos novos 

liberais, parece que as diferenças estão meramente em sua preocupações, contudo o 

problema colocado aqui é maior e é dessa maneira que justificamos o nosso interesse 

pelo ordoliberalismo. Pois é a partir dele que as tensões do mundo neoliberal acabam por 

puxar tanto a social-democracia como os reformadores sociais para o mesmo campo 

gravitacional.  
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 De forma parecida como reformularam o liberalismo pelo vazio de uma ordem que 

prescrevia a teoria do laissez-faire, a social-democracia oriunda do pensamento 

socialista-marxista é também reformulada por eles pelo mesmo vazio ordinal. A falta de 

uma prática política que ordenasse o socialismo à revolução foi o hiato que se configurou 

a social-democracia, e é deste mesmo vazio que encontramos a restruturação desta por 

Keynes. Ao deixarmos evidente como esta reformulação é feita pelos novos liberais, 

podemos dizer, visto suas semelhanças, que esta “reformulação" é também realizada 

pelos os ordoliberais, no sentido de se confluírem no concreto, apesar de suas 

dissonâncias, em um mesmo ponto dentro do Estado planificado ou social-democrata. 

Sendo assim, a reformulação da social-democracia foi realizada tanto pelos novos liberais 

como pelos ordoliberais. Como visto, a despeito de seus intentos, ambas correntes 

alegam a necessidade de um Estado forte e de uma economia competitiva. Nesse 

sentido, observamos como estas correntes dentro do pensamento liberal convergiram 

para a mesma essência, do mesmo modo que o pensamento socialista, em sua grande 

variante social-democrata, também convergiu para o mesmo.  

 Por conseguinte, ao mapear as forças da “social-democracia”, do “novo liberalismo” 

e do “ordoliberalismo" em suas diversidades, podemos dizer que estas três vias 

desaguam em uma disputa semântica que culmina em diferentes sociais-democracias. 

Portanto, temos três distintas vias da social-democracia que se interligam ao longo da 

história. No sentido que coloca Foucault, de uma "estratégia sem sujeito", das forças 

heterogêneas que formam um concreto também heterogêneo que podemos chamar de 

“social-democracia”. Trata-se, portanto, de diferentes forças que se encontram em um 

mesmo diapasão social-democrata. O que não é sem consequências para o pensamento 

socialista como também para o pensamento contra-hegemônico de forma geral. 

  

 Relembrando os acontecimentos da Revolução Francesa, em que vimos a 

estruturação tanto do socialismo como do liberalismo: ambos oriundos do pensamento 

crítico, que se consolidaram como ideologias opostas, formando um campo hegemônico e 

um campo contra-hegemônico. Como vimos, o campo hegemônico se uniu em torno da 

busca de uma governabilidade, tensionando a corrente liberal, enquanto do lado do 

campo contra-hegemônico, críticos à ordem vigente, observamos a social-democracia se 

encaminhando gradativamente para o polo contrário - como retratado na primeira parte da 

dissertação. Reformulada pelos reformadores sociais ela é também reformulada pelos 
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“reformadores de uma ordem perfeita". Como dissemos, esse movimento não foi sem 

consequências para a social-democracia. Se antes aguerrida, crítica, contestadora, 

oriunda das contradições da teoria de Karl Marx, ela agora vai ao encontro de Keynes e 

não  só à ele, mas aos ordoliberais. Se definimos a esquerda como diversas forças que 

encontram sua coesão por uma critica à ordem vigente, podemos dizer que não 

encontramos mais a social-democracia neste campo. Perdemos um companheiro, diria 

um comunista. As interligações que analisamos entre a social-democracia e o 

neoliberalismo nos permite dizer isso. Em outras palavras, a social-democracia ao sair 

das contradições de Marx é morta pelo mesmo, mas não por sair, mas por se encontrar 

com o objeto de sua crítica. 

  

VII- Dificuldades do tema pesquisado  

  Para concluir nossas considerações finais sobre o neoliberalismo, colocaremos 

alguns pontos basilares, no tocante às dificuldades encontradas no decorrer desta 

dissertação sobre o tema. Primeiramente, a própria definição originária do neoliberalismo 

colocada por Rüstow, é totalmente distinta daquela que se coloca na atualidade. Como 

esclarecemos no capítulo 3, esta dificuldade de apreensão do termo decorre da 

heterogeneidade liberal junto à polissemia que rodeia a expressão. Como visto, esta 

nomenclatura primeira do termo é aceita em certo grau pela linha austríaca, mesmo que  

esta sempre tenha tendido à se identificar com o liberalismo clássico. Além do que, por 

questões estratégicas, nos anos 1940 tal expressão é renegada por completo pelos 

austríacos,  se auto proclamando como liberais genuínos e colocando todos aqueles 

contrários aos valores liberais (neoliberais) como socialistas. O que se soma a rápida 

difusão que ocorre na Alemanha da primeira significação do termo (“Economia livre, 

Estado forte”), que posteriormente se confunde com a expressão “economia social de 

mercado”, sendo este um dispositivo dos ordoliberais em contraste às políticas 

distributivas dos reformadores sociais, como vimos.  

 Esse cenário digamos, conflituoso, posto pelos próprios neoliberais é 

potencializado pelo uso pejorativo que a esquerda normalmente associa ao termo. 

Negando, dessa forma, o legado do ordoliberalismo para o neoliberalismo e os 

cruzamentos com o pensamento austríaco. Associando o neoliberalismo à qualquer 

política contrária ao dirigismo (ao Welfare State) — o que tem certo grau de veracidade, já 

que podemos identificar um polo aglutinador no interior do pensamento neoliberal na 

�201



crítica ao dirigismo estatal, típico dos reformadores sociais. Mas esta distinção não é tão 

evidente, como discutimos ao longo da dissertação. 

 O que complica ainda mais quando observamos as proximidades entre os 

ordoliberais e os novos liberais, pois são mais notórias do que as "comunhões neoliberais” 

entre a escola austríaca e a escola alemã. Isso se dá pela dificuldade em conciliar o 

individualismo radical dos austríacos às tradições “estatizantes” da política alemã, como 

pontuado. Logo, todo esse cenário, de certa confusão, vem a contribuir  com a distinção 

simplista que é feita entre Estado mínimo e Estado planificado, isto é, no senso comum, 

neoliberais e sociais-democratas. Como vimos, a social-democracia ao se assemelhar 

aos novos liberais que por sua vez se assemelham aos ordoliberais, complexifica 

consideravelmente a distinção. Todo esse cenário limita as problemáticas aqui vistas, 

desconsiderando que o neoliberalismo, nas acepções que vimos, frequenta os dois polos.  

Isso se realiza graças à figura ambivalente do ordoliberalismo que, neste tensionamento, 

aproxima os dois em um mesmo sentido “neoliberal”. 

VIII 

 Em vista de toda a pesquisa realizada, podemos concluir que as distinções entre 

liberais e socialistas são diferentes do que muitas vezes se coloca no debate 

contemporâneo, que se reduz a uma imaginária obviedade de suas fronteiras, em que 

simplificações traduzidas por adjetivos pejorativos vão se acumulando ao longo do tempo. 

Prejudicando a formação de um pensamento crítico na atualidade: adeptos ao socialismo 

ou ao liberalismo, na tentativa de sobrepor o seu pensamento em desmerecimento do 

outro, estabelecem definições rasas destas duas ideologias. De um lado, o socialismo se 

resume a Estados coletivistas e totalitários, dando fim às liberdades individuais 

sobrepostas pela vontade geral. Do outro lado, temos um liberalismo correspondente a 

uma ditadura do mercado e um individualismo levado à sua máxima, em desmerecimento 

do coletivo e das minorias. Pode-se argumentar longamente em defesa desses pontos de 

vista, mas de qualquer maneira são significantes que esvaziam as complexidades e a 

história desses dois pensares, dificultando a própria sobriedade de qualquer reflexão mais 

apurada. É um equívoco, seja pelos socialistas ou pelos liberais, associar toda uma 

corrente da filosofia política como um bloco coeso ou unitário, pois nem um e nem outro 

se caracterizam como uma trajetória linear e bem definida, suas fronteiras não são tão 
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firmes como normalmente se considera. Aliás, muito pelo contrário, elas sempre foram 

porosas e cambiantes como tentamos demostrar no exercício desta dissertação.   
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