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     RESUMO 

 

         O  DILEMA  IGUALDADE  OU  LIBERDADE 

             EM  TRÊS  CONCEPÇÕES  DE  ESTADO    

     

                                   Wellington  Araujo  de  Oliveira    

      Orientadora:  Profa. Dra.  Marina  Velasco 

 

      Resumo  da  Dissertação  de  Mestrado  submetida  ao  Programa  de    Pós-

Graduação  em  Lógica  e  Metafísica  da  Universidade  Federal   do  Rio   de  Janeiro, 

como  parte  dos  requisitos  para  obtenção  do  título  de  Mestre  em  Filosofia. 

 

     O  autor  apresenta  a  tese  de  que  há  uma  tensão  entre  os  valores  da  

liberdade  “negativa  e  da  igualdade  econômica, isto  é, de  que  eles  são  

negativamente  correlacionados, Com  este  propósito: 1) compara  três  concepções  

teóricas  de  Estado:o  Liberal, o  Social, e o  Socialista, e  suas  respectivas  

experiências  históricas; e 2) discorre  sobre  o  liberalismo  libertário  de  Robert  

Nozick, e  sua  proposta  de  Estado  Mínimo  e  as  críticas  que  ele  dirige  ao  

liberalismo  igualitário  de  John  Rawls. 

Palavras-chave:  Liberdade  negativa, Liberdade  positiva, Liberalismo, Igualitarismo  

Econômico,  Estado  Mínimo, Socialismo, Robert  Nozick, John  Rawls. 
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           ABSTRACT 

    THE   DILEMMA  EQUALITY OR  LIBERTY   

        IN  THREE  CONCEPTIONS   OF  STATE   

       Wellington  Araujo  de  Oliveira 

           Orientadora: Profa. Dra. Marina  Velasco 

 

 Abstract  da  Dissertação  de  Mestrado  submetida  ao  Programa  de   Pós-       

Graduação   em  Lógica  e  Metafísica  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro, 

como  parte  dos  requisitos  para  obtenção  do  título  de  Mestre  em  Filosofia.    

 

  The author  presents  the  thesis  that  there  is  a  tension  between  the  values  

of  “negative” liberty  and    economic  equality, that  is  to  say, they  are   negatively  

correlated. With  this  aim  he: 1) compares  three  conceptions  of  State: the  Liberal, 

the  Social, and  the  Socialist  and  its  historical  experiences, and  2) discourses  about  

the  libertarian  liberalism  of  Robert  Nozick  and  his  proposal  of  the  Minimum  

State  and  his  critics  to  John  Rawl`s  equalitarian  liberalism. 

 

Key-words: Negative liberty, Positive liberty, Liberalism, Economic Equalitarianism, 

Minimum State, Socialism, Robert Nozick, John  Rawls.  
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“Ao redor de dois pontos candentes gira toda a vida do gênero  

humano: o indivíduo e a coletividade. Compreender a relação entre  

ambos, unir harmoniosamente essas duas grandes potências que  

determinam o curso da história pertence aos maiores e mais árduos  

problemas com que a ciência e a vida se defrontam. Na ação como no  

pensamento, prepondera ora um, ora outro dentre esses fatores.” 

(GEORG  JELLINEK, Ausgewachtle  Schriften und Reden, erster Band, 

Berlin, 1911, apud Bonavides, epígrafe) 
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INTRODUÇÃO         10 

             

Esta dissertação discorre sobre a tensão existente, a meu ver, entre igualdade e  

liberdade, mais especificamente, a liberdade “negativa”, ou liberdade dos modernos, e a 

igualdade econômica, ou material. 

Embora  a liberdade e a igualdade tenham se constituído em  tema de livros e  de  

numerosos trabalhos acadêmicos, muitos deles considerando os dois valores como  

conflitivos, não conheço um que tenha trabalhado o tema específico da liberdade  

“negativa” em relação à relativa igualdade econômica, muito embora as ideologias  

igualitárias tenham ainda um importante peso na atualidade. É a lacuna que queremos  

preencher, conscientes de que a estrita igualdade econômica é intuitivamente inviável.  

Por isto, parte substancial do trabalho refere-se  ao debate entre liberais igualitários e  

liberais não igualitários. 

Tema constante das ideologias e teorias políticas, a igualdade em geral é  

frequentemente acoplada com a liberdade, embora muitas vezes de forma assimétrica, 

como é o caso das doutrinas autoritárias, que valorizam mais a autoridade do que a  

liberdade, e as posições políticas não igualitárias que valorizam mais a desigualdade do  

que a liberdade. 

Estes dois valores têm na linguagem política um significado emotivo 

predominantemente positivo: designam algo que se deseja. No entanto, uma possível   

tese da conciliação entre liberdade e igualdade já encontra dificuldades nos seus  

diferentes significados. Ambos pertencem à determinação do conceito de pessoa  

humana, mas enquanto a  liberdade é um estado referente a um indivíduo, a gualdade  é  

uma relação entre indivíduos. Enquanto a liberdade é uma qualidade ou propriedade da  

pessoa, e se refere a diversos aspectos dela, a igualdade pode ser preenchida pelos mais  

diversos conteúdos. Como explica Bobbio: “enquanto X é livre é uma  proposição 

dotada de sentido, X  é igual é uma proposição sem sentido, e remete à seguinte  

questão: igual a quem.” 
1
 

Também historicamente, a ideia de igualdade sempre foi relacionada à de  

liberdade. Já no século VI a.C., entre os gregos, explicitou-se o conceito de isonomia:  

                                                             
1  Bobbio (1997), p. 12 



 

           11  

igual participação de todos os cidadãos no exercício do poder. Mas os gregos só  

conheciam a igualdade política, mesmo assim restrita a  uma  minoria  da  população.  A  

liberdade  era  adstrita  ao  homem  considerado  livre na estrutura da polis, e se referia  

apenas à participação na vida do Estado. Os antigos não conheceram a liberdade  

individual como autonomia ou autodeterminação. 

Embora os estoicos antigos tenham formulado a hipótese da comum  

participação dos homens no logos divino, a igualdade entre todos os seres humanos só  

passou a ser discutida mais amplamente a partir da introdução do cristianismo, a partir  

da presunção de que são filhos de um único Deus. 

Esta igualdade universal só valia efetivamente no plano sobrenatural, pois o  

catolicismo continuou admitindo, durante muitos séculos, a legitimidade da escravidão, 

a inferioridade natural da mulher em relação ao homem, bem como de alguns povos em  

relação a  outros. 

Rousseau, em meados do século XVIII, apontou que o surgimento da  

propriedade privada instaurou as sociedades civis, e que a resultante desigualdade entre  

os homens culminou no despotismo, sob o qual ainda vivemos. Diz ele, também, no  

Contrato Social: “O  homem nasceu livre e por toda parte está acorrentado.” 

Conclui-se, portanto, que, para ele, a liberdade coaduna-se perfeitamente com a  

igualdade econômica. Era esta também a opinião de alguns pensadores que idealizaram  

sociedades igualitárias, em que reinariam a harmonia e a abundância.   

Hume tinha uma opinião bem diferente da de Rousseau, seu contemporâneo. 

Considerava que a igualdade econômica, que, para ele, se expressava nas posses  

individuais, era inimiga da liberdade:        

“Por mais iguais que se façam as posses, os diferentes graus de habilidade, 

atenção e diligência dos homens irão imediatamente romper esta  igualdade. E  

caso se refreiem estas virtudes, a sociedade se rebaixa à mais extrema  

indigência e, em vez de impedir a miséria e a mendicância de uns  poucos, torna-

as inevitáveis para toda a comunidade. Também será requerido o mais rigoroso 

corpo inquisitorial para vigiar a primeira aparição de qualquer desigualdade, e  a   
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mais severa instância judicial para puni-la e corrigi-la. Tanta autoridade deve  

em pouco tempo degenerar em tirania”
2
 

De fato, desde a Antiguidade á o registro de utopias neste sentido, como a de  

Zenão, o estoico, que idealizou uma sociedade anarquista em que todos gozam de  

perfeita paz e igualdade. Os homens viveriam sem a presença do Estado, dinheiro, 

tribunais de justiça e qualquer vida institucional organizada. No Renascimento, Thomas  

More, não concordando com a estrutura política então vigente na Inglaterra, escreve  

Utopia, onde descreve uma sociedade comunista, mas que utilizaria o trabalho escravo  

nas tarefas mais desagradáveis. Em meados do século XIX, Marx prevê  o fim do  

Estado, com o advento de uma sociedade sem classes sociais, que coletivizaria os  

meios de produção. 

No início do século XX, duas concepções passaram a modelar os Estados, em  

substituição ao tipo liberal até entanto predominante. Uma que prevê a igualdade  

máxima, o Socialismo, e outra que busca um meio termo entre liberdade e igualdade, o  

Estado Social. No centro do debate, esteve  sempre o instituto da propriedade privada, 

abominável para uns, indispensável para outros. Quais as lições que podemos tirar  

destas experiências estatais quanto ao aspecto da conciliação entre estes dois valores?   

O assunto é polêmico e atual, pois ainda encontra importantes defensores da  

tese da congruência entre liberdade e igualdade, geralmente recrutados entre aqueles  

que pretendem compatibilizar o socialismo, uma concepção extremada de  

igualitarismo, com a liberdade. Por outro lado, evidencia-se que as soluções liberais  

radicais não tem vez no mundo moderno, marcado pelas exigências igualitárias de  

amplos setores da sociedade que tem acesso cada vez maior à informação.   

Depois de um longo percurso de conquistas sociais, ocorridas a partir das  

Revoluções Liberais, a igualdade e a liberdade passaram a ter acepções muito  amplas, e 

é portanto necessário  delimitá-las. Pode-se ter igualdade política, igualdade de gênero,   

outras. Já a liberdade pode ser religiosa, de pensamento, de expressão, de  oportunidade, 

etc. 

A igualdade a que me refiro neste trabalho é a econômica, ou  seja, aquela  

relativa  a posses materiais, pois ela é um importante ponto de distinção entre os   

                                                             
2 Hume,p. 203 
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modelos de Estado que iremos analisar. Neles, as perspectivas ideológicas envolvem a  

discussão do instituto da propriedade privada, como fundamento da liberdade  

“negativa” para os liberais, pois o seu desaparecimento, ou maior restrição, significa  

que o indivíduo encontra-se à mercê do Estado. Para os não liberais de cunho marxista, 

a propriedade privada deve ser abolida, pois é através dela que  a burguesia mantém o  

domínio sobre as demais classes, tanto do ponto de vista econômico quanto  social,  

baseando-se na ideia de que a superestrutura jurídica, política e ideológica é  

determinada pela infraestrutura econômica.  

Já a liberdade que discutimos é aquela denominada “negativa”, ou a liberdade  

dos modernos, conforme a denominação de Benjamin Constant, que significa a  

ausência de interferência, o que para o nosso trabalho, refere-se principalmente à   

delimitação da interferência do Estado na vida individual.  

Para podermos sustentar o argumento de que a igualdade e a liberdade não são, 

no limite, compatíveis, é necessário estabelecer uma base comum em que estes dois  

valores estejam presentes, e que atinja a quase totalidade do gênero humano,  o  que  

nos  parece ser a organização do Estado, ou seja, um sistema de instituições que  

controlam um determinado território, dotado de um conjunto de leis e capacidade  de  

usar a força para regular as relações humanas. 

Não vejo outra metodologia aplicável ao deslindamento da questão em tela 

senão a comparação de diferentes concepções de Estado em que estes valores se  

manifestem de forma alternativa. Ao analisarmos os modelos teóricos defendidos por  

liberais, liberais igualitários, e não liberais, é fácil verificar que eles defendem  Estados  

que priorizam, cada um deles, ou a liberdade  ou  a  igualdade. Assim, o Estado Liberal  

favorece a liberdade, o Estado Socialista, a igualdade, e o Estado Social representa  o  

meio-termo entre estes dois valores. 

Para explicitar o dilema da igualdade e da liberdade, faço uma análise  

comparativa mais detalhada de modelos estatais liberais: o Estado  Social, que é  apenas 

sugerido  pela  teoria de Rawls, e  o  Estado  Mínimo  de  Nozick,. No  caso  socialista, 

como não há propriamente uma  teoria completa de Estado, recorremos aos  

apontamentos teóricos de alguns autores  marxistas, e  às informações disponíveis sobre  
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a experiência da sua construção no país que o experimentou pela primeira vez na  

História. 

Parto do princípio, verificável empiricamente, que cada  tipo de Estado  possui  

características diferentes com  relação aos aspectos da liberdade e  da igualdade que  

concede aos seus cidadãos. Como o mais representativo indicador da liberdade, 

visualizo o nível de tributação que atinge uma determinada coletividade, um  fator por si 

só capaz de se constituir em motivo para revoluções e sedições.
3
  A  nível  individual, 

ela interfere com a liberdade “negativa”, pois significa para o cidadão que a liberdade  

de usar a sua renda é restringida,
4
 e, por outro lado, este gravame constitui-se na  fonte  

de recursos para redistribuição, pois, de maneira geral, o Estado retira recursos de uns    

para beneficiar outros. Por este motivo, os liberais não igualitários, como Nozick, 

chegam a considerar a tributação como uma forma de trabalho forçado. 

Mesmo sem considerar os arroubos libertários de Nozick, é fácil verificar que o  

instituto da propriedade privada, do qual faremos, mais adiante, referência  extensiva, 

faz parte do pensamento de autores clássicos de filosofia política. Trata-se  de um  ponto  

sensível na relação do indivíduo com o Estado, pois ele, ao taxar e redistribuir  a renda e  

patrimônio dos indivíduos, a nosso ver, subtrai do cidadão uma parcela da sua  

liberdade “negativa”. 

Para testar a nossa hipótese da existência de conflito entre liberdade e  

igualdade, trabalharemos  com  três tipos de Estado, sendo dois de conotação liberal e 

um não liberal. Como veremos  com maior detalhe neste trabalho, o Estado Liberal, que 

corresponde ao liberalismo libertário, teria, teoricamente, o menor nível de tributação, e  

o Estado Social, inspirado pelo liberalismo igualitário, a  maior, pois a primeira forma  

de organização  estatal  teria menores custos a socializar, não só porque não prioriza a   

redistribuição de renda, mas também porque o custo da sua  estrutura é  mais reduzido.   

                                                             
3  A  Revolução  Inglesa  teve  como  móvel  principal  a  luta  entre  o  Parlamento  e  a  Monarquia  
Absolutista, que  queria  manter  o  seu  poder   de  instituir  tributos  sem  consulta. Já  o   movimento  
de  independência  dos  EUA  começou  a  ganhar  força  com  uma  revolta  popular  contra  o  “imposto  
do  chá”  e  o  monopólio  do  produto  pela  Inglaterra, em  1773.  Em  nosso  país,  a  Inconfidência  
Mineira, em  1789,   surgiu  como  uma  reação  contra  a  derrama, cobrança  forçada  de  impostos. 
4  Observe-se que,  em  muitos  países, as  camadas  menos  favorecidas  em  renda  são  relativamente 
mais  tributadas pelo  consumo, e, por  isto,   sofrem, proporcionalmente, uma  maior  tributação  do  
que  aquelas  de  maior  rendimento. 
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Quanto ao Estado  Socialista, não  liberal, não  utilizamos o mesmo indicador, 

porque  não podemos compará-lo, neste aspecto, aos outros dois tipos de Estado. 

Enquanto nestes a tributação visa retirar recursos da sociedade para financiar as suas 

atividades, os  Estados socialistas são os proprietários dos meios de produção, e, assim, 

todo o excedente econômico lhe pertence. Portanto, assumo que o nível de liberdade  

“negativa” neste  tipo de  organização é menor do que a que prevalece nos outros dois. 

Mas, também, o Estado Social, teria uma menor liberdade “negativa” do que o Estado  

Liberal. 

Em  resumo, enquanto no aspecto teórico, faço uma análise comparativa do  grau  

de absorção da esfera privada  pela esfera estatal, ou, da maior ou menor intersecção 

entre elas, segundo três concepções: o Estado Mínimo, de Nozick; o Estado  Social, de  

Rawls, e o Estado  Socialista, de Marx; no aspecto empírico, faço comparações das 

experiências ocorridas em sociedades que mais se aproximaram  destes  modelos. No 

caso do Estado Mínimo, faço referência aos Estados Liberais existentes no Ocidente  até  

a época da Grande Depressão, ocorrida nos anos 30 do século  passado. Para os Estados  

Socialistas tomo como referência a União Soviética, enquanto que para os   Estados  

Sociais apoio-me, como exemplo mais significativo da atualidade, nos  países  nórdicos. 

Para desenvolver o trabalho, parti de um ponto de vista, que  pode ser  reputado 

por  muitos como liberal. Um outro  analista, com os mesmos  dados, poderia chegar  a  

conclusões  diferentes  das  minhas. Bastaria considerar, por exemplo, que  a liberdade  

dita “negativa” é uma concepção “burguesa”, e  que, portanto, que não deve ser levada a 

sério.
5
 

Tenho em mente que não estudaremos os  valores da liberdade e da igualdade  

em si mesmos  sob o ponto de vista filosófico, o que levaria a presente dissertação a  

outros caminhos. O nosso objetivo pode ser desdobrado em dois: 1) comprovar que  

realmente há uma tensão entre os valores da liberdade e  da igualdade; 2) para  alcançar  

o primeiro objetivo, oferecer um  estudo sintético e comparativo de três correntes de   

                                                             
5   A  Constituição  Soviética  de  1936, no  seu  artigo  125  rezava  que  os  seus  cidadãos    teriam  
garantidos: a) liberdade  de  expressão; b) liberdade  de  imprensa; c) liberdade  de  reunião;  d) 
liberdade  para  procissões  e  manifestações  nas  ruas . Como  sabemos, isto  nunca  aconteceu  na  
prática, mas  Stalin  proclamou  a  Carta  soviética  como  a  mais  democrática  já  vista  até  então, e  a    
contrastou  com  as  Constituições  de  países  “burgueses” , para  ele, puramente  formais  e  que  às  
vezes  continham  restrições  baseadas  em  sexo  ou  propriedade.( Ver  Brown, p. 99)  
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filosofia política: o liberalismo igualitário, o libertarianismo, e o estatismo (socialismo). 

Para reforçar esta análise, colocaremos em destaque as críticas de Nozick ao  

liberalismo igualitário, doutrina que pretende compatibilizar a liberdade com a  

igualdade.    

É ao pensamento de Nozick que este  trabalho  está  principalmente  direcionado. 

Pouco conhecido no Brasil, ele não se constituiu em tema frequente de teses e 

dissertações, diferentemente do pensamento de John Rawls, este  sim, um  verdadeiro 

astro da filosofia política, como reconhece Nozick:“ Os filósofos políticos têm agora  ou  

de  trabalhar  com a teoria de Rawls ou explicar por que não o fazem.” 
6
 E é no contexto 

de luta de ideias entre estes dois autores que o nosso trabalho se situa, mas  que também 

se debruça sobre a proposta teórica deste último autor, o Estado  Mínimo, que  ele, 

realisticamente, situa no plano da utopia. 

Como pano de fundo do debate entre Nozick e Rawls procuramos situar-nos   

em temas correlatos não só de filosofia  política  como aqueles situadas em contextos  

bem definidos, como a Teoria do Estado e o estatuto jurídico-filosófico  da  propriedade  

privada, como também assuntos de espectro mais amplo como o liberalismo  político e  

o liberalismo econômico, o intervencionismo estatal, a evolução  histórica do  Estado  

Social, etc. Evidentemente, o tratamento que demos a estes  temas é de caráter  

incidental, pouco aprofundado, pois não se situam no centro das nossas  preocupações, 

servindo apenas de parâmetros teóricos para as questões com mais vagar debatidas. 

Para atingir os objetivos em tela, partiremos do geral para o particular, ou  seja  

das  formulações de natureza abstrata para os casos concretos. No caso das  concepções  

comparadas de Estados, teremos uma abordagem teórica e outra empírica. Neste  

sentido, a presente dissertação é composta de três capítulos e uma conclusão. 

No primeiro capítulo, trataremos de delinear o problema filosófico que  

pretendemos debater. Trataremos da questão do relacionamento do indivíduo com o  

Estado, sob a ótica da liberdade denominada “negativa”, ou seja, da maior o menor  

autonomia do cidadão frente ao Estado, e também da maior ou menor igualdade   

econômica, assunto relacionado com o polêmico instituto da propriedade privada ou, o   

                                                             
6  Nozick (1991), p. 202 
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seu contrário, a propriedade social. Para tratar deste assunto, é inescapável nos  

referirmos aos modelos de Estado que privilegiam o privatismo ou o socialismo. Por  

último, introduzimos o tema do possível conflito, ou não, entre os valores  da  liberdade  

e da igualdade, reportando- nos a exemplos pinçados da História Moderna e  

Contemporânea, em que uma pretendida adoção unilateral de um entre estes dois  

valores aparentemente fracassou. Assumimos que o Estado Liberal primou pela  

ausência de igualdade social, enquanto que  o Estado Socialista, na busca desta  

igualdade  social, teve  prejudicada a liberdade dos seus cidadãos.    

 O segundo capítulo, denominado As Raízes do Dilema Igualdade ou  Liberdade,   

focaliza os aspectos filosóficos e históricos do problema, analisando a evolução  

histórica da concepção liberal e do pensamento  marxista.  Destacamos, do  lado liberal, 

a contribuição de  Locke e de Kant, especialmente no que diz  respeito ao instituto da  

propriedade privada e o seu relacionamento com a liberdade individual, bem como, 

brevemente, da influência de certos aspectos religiosos e de comportamento  

individualista a que esta concepção está possivelmente ligada. Do lado não liberal, 

fazemos um apanhado  da concepção igualitária  socialista, bem como da  sua  posta  em  

prática, que  chegou  a atingir uma parcela relevante da humanidade  durante uma  parte  

do  século  XX. Por último analisamos os fatores que proporcionaram a passagem  do  

Estado Liberal para o Estado Social, que se instalou a partir da primeira Guerra  

Mundial, respondendo a uma conjugação de reivindicações sociais e de resposta a  

crises vividas pelo capitalismo, então  instalado sem  maior  regulamentação. 

No terceiro capítulo, denominado Modelos Comparados de Estado,  

particularizamos as três diferentes posições  ideológicas associadas aos modelos  citados  

de Estado: o Liberal, para o qual adotamos o  paradigma  do  Estado Mínimo, o Social,e 

o Socialista. Com  relação os  dois  primeiros, abordamos, com  um  maior  grau  de  

detalhe, as teorias antagônicas de dois filósofos  contemporâneos de  tendência liberal, 

Rawls e Nozick, um que privilegia a ampliação do Estado e o outro que o deseja em  

níveis mínimos, bem como as críticas de Nozick aos pressupostos teóricos do  

liberalismo igualitário. Com relação ao Estado Socialista, de caráter não liberal,  

partimos das concepções teóricas de Marx pertinentes ao  assunto, e  aduzimos  algumas  

observações de pensadores marxistas contemporâneos.   
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Constatamos, pois, a existência de uma relação entre os modelos de Estado  

estudados e a liberdade “negativa” neles existente. Teríamos, pois, um  continuum  deste  

tipo de liberdade: alta no Estado  Mínimo, intermediária no Estado  Social, e  mínima  

no Estado  Socialista. A situação se inverteria com  relação à igualdade econômica. 

Alicerçamos esta conclusão, de maneira  objetiva,  através  da avaliação do  nível  de  

tributação incidente sobre a sociedade, que se afigura  reduzido  no  Estado Mínimo, 

intermediário no  Estado Social  e alto no Estado  Socialista. 

Concluindo, com base na citada análise comparativa, responderemos  à  questão, 

base do nosso trabalho, de que os valores da liberdade e da igualdade, não são, no  

limite, compatíveis. 
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CAPÍTULO 1 - O  INDIVÍDUO,  O  ESTADO  E  A  LIBERDADE    

Neste capítulo tratamos do relacionamento do indivíduo com o Estado, segundo  

o ponto de vista da liberdade “negativa”, bem como da relativa igualdade econômica  

que as diferentes formas estatais proporcionam. 

É muito recente na história da  humanidade o  pensamento de que o indivíduo   

possa ser relativamente livre da tutela estatal. Na Antiguidade, ele estava jungido  

indissoluvelmente ao Estado. Lembremo-nos  do  que  aconteceu  a Sócrates, acusado  

de impiedade, isto é, de ter corrompido a juventude  ateniense através de opiniões em  

divergência com a religião cívica: preferiu morrer a se exilar, ou seja, perder todos os  

vínculos com Atenas. Na Idade Média, onde não havia propriamente Estado, como o  

conhecemos, o homem comum, pelo instituto  da  servidão, estava  ligado  à  terra  e  ao  

senhor dela. Na Idade  Moderna, vivia sob o Absolutismo,  sumamente  representado  

pela  França, onde  os  seus deveres eram  para  com  o  soberano, o  dono  do  Estado. 

“L´État c´est  moi,” dizia  Luís  XIV. 

A transição histórica que possibilitou que o homem deixasse os deveres de  

súdito para  pleitear  direitos de cidadão aconteceu há relativamente pouco  tempo. A  

noção de tolerância e os conceitos de liberdade e de direitos humanos, como são  

entendidos hoje, tiveram início nas ideias iluministas e liberais há  pouco  mais de  dois  

séculos e meio. 

A mudança que se verificou dos Estados Absolutistas  para os Estados Liberais  

não foi, de forma alguma, pacífica. Uma sequência de revoluções  no  mundo  ocidental, 

que impuseram uma nova estrutura na sociedade, foi marcada pela violência. A  

primeira foi a chamada  Revolução Inglesa, que, entre  1640 e 1688, transformou  uma  

Monarquia Absolutista em uma  Monarquia Constitucional. Em 1776, os colonos  norte-

americanos conseguiram sacudir os laços que prendiam o país à  metrópole, e  fundaram  

uma república calcada  nos  ideais liberais e iluministas, que  persiste até os nossos  

dias. Em 1789,  a  Revolução  Francesa lançou  o  exemplo  para  os  demais  países, 

que, mais cedo  ou  mais  tarde, encontraram  o  seu  caminho  para  a  modernização  

institucional. No novo regime político, a situação dos indivíduos encontrou um novo  

patamar. De submissos  súditos  passaram, gradativamente, a ser cidadãos, em  nome  
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dos quais  o  poder passou a ser exercido. O poder político  deixou  de estar centrado 

nos monarcas  absolutistas e passou a ser dividido, em um  sistema de “checks and 

balances”, pela  separação de poderes. Os privilégios de classe foram abolidos e a 

ascensão social  passou a ser possível. As monarquias  sobreviventes  passaram  a ser  

pouco  mais do  que peças  decorativas.  

Com a nova situação, a liberdade  política  para os indivíduos alcançou  novas  

características, muito diferentes das que tinham vigorado na Antiguidade. É o que  

veremos a seguir 

 

1.1 Liberdade  Positiva, Liberdade Negativa, Estatismo.
7
 

Em 1819, Benjamin Constant, num famoso discurso, delineou  as  características  

do que ele chamou “liberdade dos modernos”: 

“É  para  cada  um  o  direito  de  cada  um  de  não  se  submeter  senão  às  leis, 

de  não  poder  ser  preso, nem  detido, nem  condenado, nem  maltratado  de  

nenhuma  maneira, pelo  efeito  da  vontade  arbitrária  de  um  ou  de  vários  

indivíduos. É  para  cada  um  o  direito  de  dizer  sua  opinião, de  escolher  seu  

trabalho  e  de  exercê-lo; de  dispor  da  sua  propriedade, até  de  abusar  dela; 

de  ir  e  vir(...), de  reunir-se  a  outros  indivíduos(...), de  professar  o  culto  

que  ele  e  os  seus  associados  preferem(....). Enfim, é  o  direito (...)  de  influir  

sobre  a  administração  do  governo, seja  pela  nomeação  de  todos  ou  de  

certos funcionários, seja por representações, petições, reivindicações(...).
8
 

Para Constant, a  liberdade dos  modernos  significava  autonomia  para  impedir    

a vontade arbitrária de  um  ou de vários indivíduos  sobre uma individualidade, e foi 

construída para estabelecer limites à interferência  do Estado  na  vida  individual. Por  

consequência, reconheceu-se  um direito individual  de  se submeter apenas à lei, de não 

ser preso, morto ou maltratado.
9
 

                                                             
7 Não  daremos  destaque  à  liberdade  republicana, a  não  ser  como  crítica  às concepções  de  
liberdade  positiva  e  negativa,   pois  ela  não  é  facilmente  associada  a  um determinado  tipo  de  
Estado, como  o  Liberal  ou  Socialista. Tanto  o  pensamento  político  marxista  como  o  não marxista  
denominam  como  republicanos  os  regimes  por  eles  advogado.. ” O  problema  é  ver  se  a  diferença  
entre    as  Repúblicas  nascidas  de  uma  Revolução  burguesa  e  as  repúblicas  socialistas   é  de  
gênero  ou  espécie,  qualitativa  ou  quantitativa.”(Mateucci, N. , in  Bobbio  e  outro,  Dicionário  de  
Política, p. 1109. 
8  Constant, B. p.1 
9  Ver  Dicionário  de  Direitos  Humanos, verbete  Liberdade 
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Se a diferença da nova situação, em relação à liberdade que o indivíduo  

desfrutava no Absolutismo, era uma questão de grau, da menor para a  maior, a que  

tinha vigorado na Antiguidade constituía-se numa questão de gênero. Era  

completamente diferente. Para aquilatarmos a diferença, reportarmos ao mesmo  

discurso,  quando ele aponta as características da liberdade dos antigos: 

“...,,consistia em exercer  coletiva, mas  diretamente, várias  partes da  soberania  

inteira, em  deliberar  na  praça  pública  sobre  a  guerra  e  a  paz, em  concluir  

com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar  

julgamentos, em  examinar  as  contas, os  atos  e  a  gestão  dos  magistrados, 

em  fazê-los  comparecer  diante  de  todo  um  povo, em  acusa-los  de  delitos, 

em condená-los ou absolve-los, mas, ao mesmo tempo (...), eles  admitiam, 

como  compatível  com ela, a submissão completa  dos  indivíduos  à  autoridade  

do  todo”.
10

 

O paradoxo é que os antigos podiam decidir sobre a paz e a guerra, julgar  

magistrados e superiores, mas não tinham  liberdade  de crença, opinião e  ação.
11

 Com  

os modernos, da  era  liberal, é  justamente  o  contrário. No Absolutismo, infelizmente, 

o  cidadão  comum, não  tinha  nem  uma  nem  outra  forma  de  liberdade. 

Se nos reportarmos à relação  do indivíduo com o Estado, torna-se  patente  que, 

na Antiguidade e no período do Absolutismo, o indivíduo/sociedade civil estava  

inteiramente dominado pelo poder estatal. Nos Estados liberais modernos, a  

subordinação  era apenas  parcial, pois é deixada uma certa margem para a  liberdade  

individual. As  esferas pública e privada apenas se interseccionavam, em maior ou  

menor grau. 

Constant aponta diversos fatores que tornam inviável agora a  democracia  direta 

dos antigos, como a extensão e a população dos países  modernos, que  diminuem  em  

muito  a importância  política  que  toca a cada cidadão, a abolição da escravatura  que 

privou a população livre do lazer que o  trabalho dos escravos lhe permitia, e a   

                                                             
10  Idem, ibidem. 
11  Como assinala  Reale ( 1977,p.26): “Nem  todos   estão  acordes, porém, em  negar  qualquer  
expressão  de  liberdade  individual, semelhante  ou  correspondente  à  moderna, no  mundo  clássico.” 
Entre  os  opositores, estão  Hariou, que  exemplifica, neste  aspecto, que  o  connubium  ou  o  
commercium, o  dominium  ex  jure  quiritum  ou  o  jus  suffraggi  eram  consagrados  diretamente  
como  direitos  individuais.  Indiretamente, o  Direito  Romano,  consagrava  tais  direitos, quando  se  
preocupava  com  as  associações, e  não  com  o  direito  de  associação; ou  com  as  garantias  dos  
processos  criminais, sem  ter  configurado    um  direito  de  segurança  individual,  etc. 
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intensificação do comercio que não deixa intervalos de inatividade na  vida do  homem, 

o que não acontecia com os  antigos.
12

   

Entre os modernos, o indivíduo quase  nunca  percebe a influência que exerce, 

pois está submerso  na “sociedade  de  massas”. A modernidade oferece pouco espaço  

para a esfera pública, onde, teoricamente, deveria haver o acesso livre, geral  e  

desimpedido ao público, criando a possibilidade de crítica ao  governo  e  possibilitando  

a decisão  autônoma  do  cidadão. Assim, conclui ele, devemos ser  bem mais  apegados  

que  os  antigos à  nossa  independência  individual,
13

 pois,  quase  nada  resta  da  

“liberdade  dos antigos, isto  é, a  participação  política  direta.  

Há  um  reparo  a  fazer  com  relação  à  tese  de  maior  liberdade  individual 

dos  modernos. É  um  fato  que  a  esfera  pública  foi  sufocada  pela  lógica  do  poder  

econômico,  que  se  materializa  em  estratégias  de  propaganda  sócio - psicológica.
14

 

Não  poderia  deixar  de  ser  desta  maneira, pois  a modernidade  oferece  pouco  

espaço  para  a  esfera  pública,  onde,  teoricamente,  deveria  haver  o  acesso  livre, 

geral  e  desimpedido  ao  público, criando  a  possibilidade  de  crítica  ao  Estado  e  

possibilitando  a  decisão  autônoma  do  cidadão.  

Em meados do século  XX, Isaiah  Berlin  traçou  para o conceito  de  liberdade  

um quadro correlato ao de Constant, distinguindo  a  liberdade  “negativa”  da liberdade  

“positiva”. Enquanto a primeira  diz  respeito à ausência  de  interferência  de outros  na  

sua  esfera  privada, a  segunda deriva  do  desejo  do  indivíduo  de  ser  o  seu  próprio  

mestre, ser  sujeito  e  não  objeto,  e  de  ter  responsabilidade  pelas  suas  escolhas. 

Isto  é, a  liberdade “negativa”  tem  um  caráter  defensivo, enquanto  a  liberdade  

positiva  é  eminentemente  ativa. 

O  perigo que a ideia  de liberdade positiva  traz, para ele, é  que os indivíduos,  

ao buscar o autodomínio, conscientizam-se  da  existência  de  um  “eu”  dividido, o que  

domina, e outro, que representa a sua natureza mais baixa, dotada  de impulsos  

irracionais e desejos  incontroláveis, que deve ser dominado. O  problema  surge, 

quando, o “eu”  real, o  que  domina, passa  a  ser  identificado  com: 

                                                             
12  Ver Constant, B; op. cit. p.2 
13  Idem, p.3 
14  Ver  Reese-Schäffer, p. 32 
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“ um  todo  social  no  qual  o  indivíduo  é  um  elemento  ou  um  aspecto: 

uma  tribo, uma  Igreja, um  Estado(...) Esta  entidade  é  então  identificada  

como sendo o verdadeiro “eu”, que, por  impor sua  coletividade, ou ‘orgânico’, 

vontade  própria  sobre  os membros recalcitrantes, atinge  sua  própria  e, 

portanto,  a  liberdade ´superior` deles.”
15

 

Baseado  nesta  ideia, torna-se  possível, e  até  justificável, coagir  pessoas, que  

considero pouco racionais e  que não  entendem  os seus próprios interesses, a  buscar 

um objetivo, seja uma sociedade justa, a “verdadeira”  liberdade, etc.  

Assim, para Berlin, e para muitos  liberais, este tipo de  liberdade  traz  consigo  

o  perigo do autoritarismo, pois em  nome  dela, pode-se  facilmente  adotar  uma  

concepção  orgânica  da  sociedade, por  meio  da  analogia  a  um  organismo  vivo, que  

só  poderia  agir  racionalmente  quando  suas  várias  partes  são  colocadas  em  linha  

com  algum  plano  racional, idealizado  por  sábios  governantes. 

Na  visão  de  Berlin, a história e a  política  são  campos  de  conflito  entre  

diferentes  valores, e  nenhum  deles  pode  pretender  primazia  sobre  os  outros; seus  

valores  são  incomensuráveis. Daí, deve-se  preservar, a  qualquer  custo, a  liberdade  

de  escolha.
16

 

Em resumo, a  liberdade  “negativa  é  simplesmente  a  área  em  que  cada  

homem  pode  agir  desobstruído  por  outros.”
17

  Em  outras  palavras, ser  livre  é  “não  

sofrer  interferência  dos  outros.  Quão  maior  a  área  de  não  interferência  maior  a  

minha  liberdade.” 
18

 Portanto,  

“... deve  existir  certa  área  mínima  de  liberdade  pessoal  que  não  deve, de  

forma  alguma, ser  violada, pois  se  ultrapassada, o  indivíduo  se  encontrará  

em  uma  área  deveras  estreita  mesmo  que  para  o  mínimo  desenvolvimento  

de  suas  faculdades  naturais; o  que  por  si  só  torna  impossível perseguir, e  

até  mesmo  conceber, os  vários  fins  aos  quais  os  homens  mantém como 

bons ou  certos  ou  sagrados. Segue-se que uma  fronteira deve  ser  estabelecida  

entre  a  área  da  vida  privada  e  a  da  autoridade  pública.”
19

 

A liberdade “positiva,” por  outro  lado, consiste  no  desejo da  parte  do  

indivíduo  de  ser  seu  próprio  mestre: 

                                                             
15  Berlin, p. 9 
16  Ver  Coser, op. cit. passim 
17  Berlin, I., p. 3 
18  Idem, p.4 
19  Idem, ibidem 
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“Desejo  que  minha  vida  e  minhas  decisões  dependam  de  mim, não  de  

forças  externas de  forma  nenhuma. Desejo  ser  meu  próprio  instrumento, não  

dos  atos  ou  vontades  dos  outros  homens. Desejo  ser  sujeito,  não  objeto; 

ser  movido  por  razões, por  propósitos   conscientes, que  são  meus, não  por  

causas  que  me  afetem  de  fora...”
20

 

Assim, a diferença  entre  a  liberdade  “negativa” e a “positiva”, é  que enquanto  

a  primeira  parece  ser  a  falta  de  algo ( obstáculos, barreiras, interferência  de  

outros), a segunda  requer  a  presença  de  algo (controle, auto determinação, auto  

realização). Enquanto  na  primeira  o  que  conta  são  os  fatores  externos  ao  agente, 

na  segunda  prevalecem  os  fatores  internos  a  ele.  

Resta-nos  definir, mais  precisamente, o que entendemos por liberdade  

“negativa”  que  se  aplica  à  tese  que  pretendemos  desenvolver. 

Vejamos, em  primeiro  lugar  o  que  ela  não  é.  Não  se  trata  da  incapacidade  

de  atingir um objetivo, seja  em  termos  físicos, como  pular  no  ar acima  de, 

digamos, três  metros  de  altura, seja  em  termos  econômicos, como um  pobre  pagar  

uma  viagem  de  volta  ao  mundo. Ou, muito  menos, a  liberdade  consiste  na  

ausência  de  obstáculos  físicos  e  legais, como  foi  vista  por  Hobbes  e  Bentham.
21

  

Neste  último  caso, a  liberdade  seria  mensurável  por  graus, isto  é, quanto  mais  

numerosos  os  obstáculos, menor  a  liberdade, e vice-versa, o  que  não  é  o  caso.
22

  

Para Berlin, a liberdade  “negativa”  é  maior  ou  menor  de  acordo  com a  área  

comum  que  intersecciona a esfera  estatal. A ideia  subjacente a esta  situação   

esquemática é que  quanto  maior  é  a  esfera  livre  da  interferência  estatal  sobre  o  

indivíduo/sociedade  civil  mais  livre  ele  é. Como  o  Estado  tem  o  monopólio  da  

feitura  de  leis  e  da  sua  execução, o  indivíduo  isolado  é  impotente  contra  ele. 

Surge  daí  a  necessidade  de  preservar  uma  área  onde  o  Estado  não  possa  

penetrar.  Sendo  assim, onde  a  liberdade  “negativa” é  maior  encontra-se  no  Estado   

                                                             
20 Idem, p. 8 
21 “Um  homem  livre, segundo  Hobbes, é  aquele  que  não  está  impedido  de  fazer  o  que  tem  
vontade  de  fazer.” Bentham  diz  praticamente  a  mesma  coisa.   Berlin (2002) p. 171, nota  3.     
22  A  definição  de  liberdade  como  a  ausência  de  obstáculos  físicos  e  legais  pode  levar  a  
conclusões  absurdas. Taylor  nos  apresenta  uma  delas: Imagine  que  a  religião  foi  abolida  na  
Albânia, então  um  país  comunista, mas  na  Inglaterra  continua  legal  a  sua  prática. Por  outro  lado, 
existem  bem  menos  sinais  de  tráfego  na  capital  Tirana  do  que  em  Londres. Sabe-se que  os  atos  
religiosos  praticados  em  público  pelos  londrinos  são  relativamente  poucos  enquanto  que  os  sinais  
de  tráfego  que eles   tem  de  ultrapassar  diariamente  são  em  grande  número. Pode-se  concluir  que  
a  Albânia  é  um  país  mais  livre  do  que  a  Inglaterra?  Taylor, p. 219 
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do  tipo  liberal, e  menor  no  Estado  de  tipo  socialista, onde, teoricamente, há  quase  

uma  total  superposição  da  esfera  estatal  com  a  esfera  privada. Neste  tipo  de  

Estado  há  uma  subordinação  quase  total  do  indivíduo  às  diretrizes  estatais. Nele  

estão  em  cheque, todas  as  liberdades,  que  foram  alcançadas  paulatinamente  a  

partir das Revoluções Liberais  do século  XVIII: liberdade pessoal ,liberdade de  

opinião  e  de  imprensa, liberdade  de  reunião, e liberdade  de associação.  Sob  o  

ponto  de  vista  econômico, também  há  sérias  restrições, como  a  proibição  da  

iniciativa  empresarial e da  existência  de  sindicatos de trabalhadores. Por  que  se  

proteger da ação  dos  patrões, se as  empresas  pertencem  aos  próprios   trabalhadores, 

perguntam  os  marxistas. 

Em  escrito  posterior
23

, Berlin  estendeu  o  conceito de  liberdade à liberdade  

de  escolha, e passou  a  admitir  que  a  intervenção  de  terceiros, pode  ser  feita    

potencialmente, e  mesmo  sem  intencionalidade  por  parte  do  agente. Assim,  a  

liberdade   não  precisa  ser   necessariamente efetiva  nem  deliberada. Logicamente, a  

falta  de  intervenção  não  é  sinal  de  que  haja  liberdade. Veja-se, neste  aspecto,   a  

situação,  que  persistia  no  final  do  século XIX, quando  era  admitida  uma  mistura  

de “darwinismo  social”  com  uma  falta  de  intervenção  estatal, resultando  numa  

substancial  perda  de  liberdade  para  os  socialmente  desfavorecidos. 
24

 

De qualquer forma, a liberdade de escolha  pode ser prejudicada como  resultado  

da  intervenção, deliberada  ou  não.
25

 

“The  criterion  of  oppression  is  the  part  that  I  believe  to  be  played  by  

other  human  beings, directly  or  indirectly, with  or  without  the  intention  of  

doing  so, in  frustrating  my  wishes, By  being free  in  this  sense  I  mean  not  

being  interfered  with  the  others.  The  wider  the area  of  non-interference  the  

wider  my  freedom.”
26

 

Torna-se  evidente que Berlin, falando  no  contexto  da Guerra Fria, que  então  

dividia o mundo em dois polos, dizia  que a liberdade  “negativa” está  ligada  à  

liberdade  de  escolha, e  que  esta  não  é  possível  nas  situações  em  que  o  Estado  é   

                                                             
23  Na  Introdução  a  Two  Concepts  of  Liberty, escrito  11 anos  depois  da  publicação do  seu  famoso  
ensaio. Ver Coser, I., p.44 
24  Ver  Coser,  p.48 
25  Idem, p.46 
26  Berlin , apud   Coser, I. p. 46 
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todo-poderoso, ou, em  outros  termos, onde  a  esfera  privada  é  débil. Em  suma, ele  

se  referia a duas  posturas ideológicas: a liberal e à não liberal. 

Vale a pena considerar, como faz Berlin, que “propiciar direitos ou  salvaguardas  

políticas  contra  a  intervenção  do  Estado, no  que  diz  respeito  a  homens  que  mal  

tem  o  que  vestir, que  são  analfabetos, subnutridos  e  doentes, é  o  mesmo  que  

caçoar  da  sua  condição”.
27

Isto  é, o  discurso  liberal  só  faz  sentido  em  sociedades  

que  possuam  um  mínimo  de  condições  materiais. 

É razoável  supor  a  preservação  da liberdade “negativa”  formal  nos  países  

em  que é vigente um Estado  Democrático  de  Direito, por  meio  de  leis  que  regulam 

tanto  a  interferência  na  esfera  privada  de  terceiros, pessoas  físicas, quanto  aquela 

que  pode  ser  exercida  pelo  Estado. Se  estes  direitos  são,  de  fato, efetivos, é  outra  

questão, que  não  cabe  discutir  aqui. 

Contudo, é  forçoso  reconhecer  que, em  termos  reais,   a  liberdade  “negativa”  

é francamente  limitada  pelo  Estado,  que para  melhor  desempenhar  as  suas  funções  

nas  complexas  sociedades atuais, tem  que, naturalmente, de  cada  vez  mais  interferir  

na  vida  privada  dos cidadãos, regulamentando  práticas  e  comportamentos  privados  

que  afetam a esfera pública. Sob  o ponto  de  vista   liberal,  há  uma   excessiva  

regulamentação estatal. Nozick assinala  que  deveríamos  aquilatar  os  inconvenientes  

do  Estado  vis  a  vis  aqueles  decorrentes  da  sua  ausência,  e  avaliar  se  o  remédio  

é  pior  do  que  a  doença.
28

 Já  os   anarquistas  são  mais  extremados  a  este  respeito. 

Proudhon deu-nos  uma descrição minuciosa das “inconveniências”  de  ser  governado:  

“Ser  GOVERNADO é ser vigiado, inspecionado, espionado, dirigido, 

compelido  pela  lei, numerado, regulamentado, matriculado, doutrinado, 

submetido a  pregação, controlado, conferido, avaliado, classificado, segurado  e  

comandado  por  criaturas  que  não  têm  o  direito  nem  a  sabedoria  e  a  

virtude  para  assim  procederem. Ser  GOVERNADO  é  ser, em  todas as  

operações, em  todas  as  transações,   anotado, registrado, contado, carimbado, 

tributado, medido, numerado, avaliado  para  taxação, licenciado, autorizado, 

advertido, proibido, reformado, corrigido, castigado. É,  sob o  pretexto  de  

utilidade  pública  e  em  nome  do  interesse  geral, ser  colocado  na  lista  de  

contribuintes, treinado, tosquiado, explorado, monopolizado, extorquido, 

espremido, enganado, roubado.  E, em  seguida, à  menor  resistência, à  primeira    

                                                             
27  Berlin, 2002, p. 138 
28  Nozick (1991), p.26 
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palavra  de  queixa, ser  reprimido, multado, aviltado, fustigado, caçado, 

violentado, surrado, desarmado, amarrado, sufocado, aprisionado, julgado, 

condenado, fuzilado, deportado, sacrificado, vendido, traído; e  para  rematar 

tudo  isso, escarnecido, ridicularizado, depreciado, insultado, desonrado. Isso  

governo; isso é  sua  justiça; isso  é  sua  moralidade.”
29

   

Da  mesma  forma, o  Estado  moderno, para  fazer  frente  ao  financiamento  da  

sua  crescente  estrutura  administrativa  e  aos  seus  compromissos  redistributivos  em  

favor  dos  mais  necessitados,  interfere  crescentemente   na  liberdade  “negativa”  dos  

cidadãos,  por  exemplo,  por  meio da tributação  que  incide  sobre  a  sua  renda  e  os  

produtos  e  serviços  que  consome. 
30

 

Ao  interferir  diretamente  na  renda  disponível  dos  cidadãos, o  Estado  mexe  

com o  sensível  ponto  da  propriedade  privada, que  está  ligado  a  uma  série  de  

valores vigentes nos  sistemas  sócio-econômicos que  a  aceitam, como: a)  estabilidade  

e segurança; b) reciprocidade, justiça; c) sucesso pessoal; d) poder; etc. Medidas  

redistributivas  mais  drásticas  encontram  invariavelmente  grande  oposição  das  

classes  proprietárias. Por  isto, a  igualdade  política  é  mais  fácil  de  alcançar, pois  

nada  retira  de  alguém, como  assinala  Bobbio: 

“...se é possível  estender o direito de voto aos que nada possuem, aos  

analfabetos, às  mulheres, sem  tirá-lo  dos  proprietários, dos  alfabetizados, dos  

homens, não é  possível, para  dar  como  exemplo,  a  mais  clássica  reforma  

igualitária  que  é  a  reforma  agrária, dar  terra  aos  camponeses,  sem  tirá-la  

dos  proprietários...”
31

 

Vejamos  agora  alguns  dos  traços  gerais do  Estatismo, cujo  traço  principal  é    

defender a predominância  do  Estado  sobre  o  indivíduo, e  que  se  constitui  na  

principal  doutrina  que  se  opõe  ao  Liberalismo
32

 

O  precursor  da  ideia  de   Estado  total  é  Hobbes,  para  quem,   fora   do  

Estado  não  há  salvação, mesmo  porque  a alternativa  a  ele  é  muito  pior.  Há  uma   

                                                             
29  Apud Nozick (1991), p. 41 (nota a) 
30  No  Brasil  de  2016, cerca  de  44%  da  renda  nacional  transita  pelo  Estado. Gianetti, E. ,  2016 
31  Bobbio, N.  (2000), p. 303 
32  Não  trataremos  aqui  do  Comunitarismo  e  do  Republicanismo, doutrinas  também  adversárias  do  
Liberalismo. Mas, em  síntese,  diremos  que  enquanto  o  Liberalismo  dá  prioridade  aos  direitos  
individuais  e  à  liberdade, aquela  primeira  doutrina   privilegia  a  vida  em  comunidade  e  os  seus  
valores.  Embora  de  sentido  coletivista, não  prega  uma  mudança  revolucionária  na  sociedade   nem  
pleiteia   a  derrocada  do  capitalismo.  Já  o  Republicanismo, tradição  que  remonta  à  Roma  antiga, 
postula  a  existência,  além  da  liberdade  “negativa”  e  da  liberdade  “positiva”, uma  terceira  
possibilidade: a  liberdade  como  não-dominação. 
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passagem  famosa   no  Leviatã, em  que  ele   descreve  em  cores  sombrias   o  estado  

de  natureza, ou  seja  a  situação  anterior  à  constituição   do  aparato  estatal: “nele  há  

um  constante  temor   e  perigo  de morte  violenta. E  a  vida  do  homem  é  solitária, 

pobre, sórdida, embrutecida  e  curta.”
33

 Por  isto, o  Leviatã, o  Estado, é  sumamente  

necessário  para  proteger  o  bem  mais  precioso, a  vida,  mas  tem  o  custo  para  os  

indivíduos  de  sacrificarem  a  sua  liberdade. O  Estado  e  o  soberano  se  confundem, 

e  este  último  só  deve  prestar  contas  a  Deus. 

Para  Hegel, o  Estado  chega  a  ter  características  divinas, como  assinala  um  

comentador: 

“O  Estado, segundo  Hegel, existe  em  virtude  de  uma  necessidade  natural, 

que  ele  chama  divina. O  Estado  não  tem,  pois, necessidade  para  se  fundar  

do  consentimento  dos  indivíduos, nem  de  nenhum  contrato. Ao  contrário. 

Em  lugar  do  Estado  existir  para  e  pelos  indivíduos, são  os  indivíduos que  

existem  para  e  pelo  o  Estado.”
34

 

O  próprio  Hegel  diz  que  os  indivíduos  não  tem  quaisquer  direitos  contra  

o  Estado, e  o  supremo  dever  deles  é  serem  seus  membros: 

“...O  Estado  é  racional  em  si  e  para  si. Essa  unidade  substancial  é  fim  

em  si, absoluto  e imóvel, na qual a  liberdade  alcança  seu  supremo  direito, 

assim  como esse fim  último  possui  o  supremo  direito  em  relação  aos  

indivíduos, cujo  supremo  dever  é  serem  membros  do  Estado.”
35

 

Paradoxalmente, Hegel via uma  relação essencial  entre  a  propriedade  privada  

e a liberdade: “A  apropriação  privada  é  então  concebida  como  ato  através  do  qual  

a  pessoa  ganha  efetividade, como  atualização  da  vontade  livre-em-si  e  para-si  que  

alcança  a  plenitude  de  sua  infinidade  frente  às  coisas  finitas”.
36

 Em  outra  

passagem, ele  reafirma  a  sua  posição: “A  pessoa  tem  o  direito  de  colocar  a  sua  

vontade  em  cada  coisa, que  por  esta  via  é  minha, e  recebe  a  minha  vontade por  

seu  fim  substancial, por  sua  determinação  e  por  sua  alma, já  que  a  coisa  não  tem  

um  tal  fim  em  si  mesma  -  direito  de  apropriação  absoluto  do  homem  sobre   

 

                                                             
33 Hobbes, Leviatã, cap. XIII  
34  Levi-Bruhl, p. 7 
35  Hegel, apud  Corbisier, p.111 
36 Ver Alves,A., p.2 
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todas  as  coisas.”
37

  Observe-se  que  a  preservação  da  propriedade  privada  faz  parte  

das  ideologias  totalitárias  de  direita, ou  seja, o  fascismo  e  nacional-socialismo.   

Este  novo  tipo  de absolutismo   não  foi  pleiteado  por  qualquer  teoria 

  anterior  a  Hegel. Para ele, o  Estado  é  a  própria  encarnação  do    “Espírito  do  

  mundo,”  e  a  lei  é  a  manifestação  da  sua  vontade.  Esta  teoria  acabou  por   

 inspirar  movimentos  totalitários  de  direita  e  de  esquerda,  que  se  opõem  ao   

 liberalismo político  e  econômico, à  democracia, às  assembleias  representativas  e   

 aos  direitos civis.
38

 

 Marx, um  hegeliano  de  esquerda, substituiu  o  Espírito  de  Hegel  pela  

matéria  e  pelos  interesses  econômicos, do  mesmo  modo  que, na  Alemanha,  o  

nacional-socialismo  colocou  a  raça  e  o   sentimento  patriótico  como  motores  da  

história. Ambos  subordinam  o  indivíduo,  de  fato, ao  Estado  e  ao  partido  único.  

 A  crítica-padrão  da  esquerda  ao  liberalismo é que  ela  endossa  a  igualdade  

formal, mas  ignora  as  desigualdades materiais, na  forma  de  acesso  desigual  aos  

recursos. Isto  se  aplica  mais  à  doutrina  do  libertarianismo, pelo  seu  compromisso  

com  direitos  formais  de  posse  de  si  mesmo, à  custa  da  autodeterminação  

substantiva, o  que  é  contornado  pelo  princípio  da  diferença  de  Rawls, que  tem  

como  objetivo  promover  as  circunstâncias  materiais  dos  menos  favorecidos.
 39

 

Em geral, não foi o caminho do estatismo exacerbado que as  modernas  

sociedades trilharam mais recentemente. Procuraram  preservar  uma  relativa  liberdade  

do  cidadão  frente  ao Estado  e  enfrentaram  o  problema  da  desigualdade.  Para  isto, 

a  igualdade  política  foi a  instituição  pioneira. Uma  das conquistas sociais    

modernas  foi  tê-la inscrita  nas  constituições  nacionais,
40

 como  é  o caso do  Brasil, 

que também estipula  a  igualdade  racial, de  gênero, de  credo  religioso, jurisdicional, 

trabalhista  e  tributária. 
41

 Se  esta  igualdade  é efetiva é um caso  em discussão, pois  

                                                             
37 Idem, Ibidem 
38 Ver  Macridis, p.115 
39  Ver  Kymlicka, p. 203 
40  Ver  Bobbio (1988), p.71 
41 Constituição  Federal do Brasil , art. 4, VIII; art. 5, I;art. 5, XXXVIII; art. 7, XXXII;  art.14, art. 150, III, 
respectivamente 
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uma  acentuada desigualdade de posses não permite, por  razões  óbvias, o  alcance  

integral  das demais  igualdades.   

1.2  Que  Liberdade,  que  Igualdade? 

Se falando  isoladamente  de  liberdade  e  igualdade,  encontramos  dificuldades  

em  definir  os  seus  limites, o  que  dizer  da  conjugação  dos  dois?  Seria  harmoniosa  

esta união? Liberdade  com  igualdade? Experiências  históricas neste  sentido  não  

faltam. Lembremo-nos  que  liberdade  e  igualdade  eram  o lema  da  Revolução  

Francesa, que  trouxe  no  seu  bojo  a  Declaração  dos  Direitos do  Homem  e  do  

Cidadão, de 1789.Foi  possível, em  termos  históricos, a  permanência  duradoura  deste  

binômio? Parece  que  não, porque  após  um  curto  de  igualdade  republicana,  foi  

restaurado   o  desigual  status  quo  ante  monarquista. 

Falemos  primeiro  da  questão  da  igualdade, uma  ideia  que  esteve sempre   

presente  desde  o  começo  da  filosofia  moral  e  política. 

As  concepções  de  igualdade  podem  ser  classificadas  em  quatro  tipos: 

moral, legal, política e  social.
42

 A  primeira, a  mais  genérica, diz  respeito a  que  as  

pessoas, pela  sua  condição  de  seres  racionais, são, ou  deveriam  ser, tratados  como  

iguais  em  valor. A  igualdade  perante  a  lei, diz  que  todos  são, ou  deveriam  ser,  

sujeitos ao mesmo conjunto de leis, que  seria aplicado  imparcialmente. A  igualdade  

política  está  ligada à igual  capacidade de votar e de ser  votado. Finalmente, a  

igualdade  social  aplica-se  à  ideia de  que  todos, indiscriminadamente, deveriam  ter  

igual  acesso  a  bens  e  serviços  que  lhes  proporcionassem  uma  vida  digna  e  livre  

de  carências  materiais  e  intelectuais, como  emprego, educação, cuidados  médicos, 

etc.    

Se  quanto  à  igualdade moral, legal  e  política  as  naturais  controvérsias   

foram  amainadas pelo  avanço  mundial  que  a  ideia  democrática  alcançou  nas  

últimas  décadas, a igualdade  social é um  ponto em aberto, pois envolve:1) o  

permanente  problema  da  disponibilidade  de  recursos, num  mundo  em  que  estes  

são  escassos; 2) o  polêmico  tema da distribuição de renda.  

                                                             
42 Ver Johnston, p.  vii e viii.  Pode-se  considerar  também  o  tema  da  igualdade  de  gênero.   



 

          31 

Constituindo-se em ponto central da questão da  igualdade  social, a  equalização   

econômica  tem  merecido  a  atenção  da  filosofia  política  através  dos  séculos. 

Platão  ocupou-se  do  tema na  República, embora  a  sua  proposta  de  comunismo  

aparenta ser  apenas  um  artifício  para  isolar  a  sua  casta  dirigente  da  contaminação  

pelos problemas econômicos. Não obstante, no Renascimento, este filósofo  influenciou  

Thomas  More, que  foi  o  primeiro  a  expressar o ideal de propriedade  comum  para  

toda a sociedade.  O  socialismo  moderno  tem  as  suas  raízes  no  período  da  Guerra  

Civil  Inglesa (1642-1652), através  dos  diggers, da  extrema  esquerda  do  movimento  

democrático, que, através  de  Winstanley, seu  porta-voz  e  teórico,  enunciou  um  

sistema  de  pensamento  social  claro  e  racional.
43

  

A Revolução  Francesa foi  outro  marco  importante do pensamento  igualitário, 

não  porque  tivesse  um  caráter  socialista, mas  porque  implantou  a  ideia  da 

igualdade humana na  consciência  da  Europa  Ocidental. No seio desta Revolução, a  

posteriormente  sufocada Conspiração dos Iguais, liderada por Graccus Babeuf, 

reivindicava  uma  estrita  igualdade  econômica. Assim,  

“Exigimos(...)o  bem  comum  ou  a  comunidade  dos  bens. Não  mais  a  

propriedade  individual  das  terras. As  terras  não  pertencem  a  ninguém; seus  

frutos  pertencem a todos..”
44

 

Para  que  este  objetivo  fosse  alcançado, Babeuf  propôs  que  a  sociedade  

fosse  gerida  de  modo  totalitário, através controle  total  da  propriedade  e  da  

produção, da  mão-de-obra, e  até  dos  pensamentos.
45

 

Nos  princípios  do  século  XIX, St. Simon, Fourier e  Owen  tiveram  influência  

no  pensamento  social, como  socialistas  considerados  utópicos. Embora  lançassem  

um  libelo  contra a ordem  social  existente  e  formulassem os princípios  para  um  

sociedade mais  justa, procuraram, debalde, persuadir os que já possuíam  poder  e  

riqueza a  apoiarem os seus  planos de reforma. 

Finalmente, em 1847, através  da  edição  do  Manifesto  Comunista, de  Marx  e  

Engels, o socialismo  atinge  a  maioridade, e  inaugura  um  movimento  de  âmbito   

                                                             
43  Ver  Sweezy, p.  113  e  114 
44  Idem, p. 11 
45  Ver  Anderson, E., p.1 
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mundial, de  caráter  revolucionário, que tem  no  seu  centro a  socialização  dos  meios  

de  produção, e, portanto visa uma  relativa igualdade  material. 

No aspecto da igualdade econômica, é central a preocupação quanto à   

titularidade  dos  meios  de  produção e de distribuição (indústrias, infraestrutura, 

comércio).No Estado Liberal, a  propriedade  é de  particulares  e só em  certos casos  

da coletividade. No  Estado  Social, admite-se  a  propriedade  estatal, especialmente  

em  setores estratégicos, como  energia, transportes  e  infraestrutura. o  Estado  

Socialista, a  propriedade estatal é a regra. Não se admite a iniciativa particular, salvo, 

excepcionalmente, em atividades marginais, como fornecimento de alimentação e  

entretenimento. 

Com relação  à renda  e riqueza dos cidadãos, observa-se  a  disparidade  entre  

as  políticas  atreladas aos  regimes  de  conotação  liberal. No Estado  Liberal, permite-

se  uma  ampla  desigualdade  de  rendimentos e riqueza, que  se  alicerça  na  livre  

competição  empresarial, na  venda da força de trabalho no  mercado   e  na  transmissão  

de propriedades  por herança. O Estado  Social procura aplainar a  desigualdade, através  

de  diversos  mecanismos  redistributivos, entre  os  quais  sobressai  a  tributação. 

Através  de  escalas  progressivas, que  incidem  sobre  a  renda,  e  de  impostos  mais  

elevados  sobre os itens  de  consumo  das  classes  de  renda  mais elevada, financiam-

se  programas  sociais  que  beneficiam  as  classes  de  menor  renda.  

No  caso  dos  Estados  socialistas, em  que  todo o produto  econômico  pertence  

à  coletividade  e  a  desigualdade  de  posses  seria  teoricamente  reduzida  em  relação  

aos estados liberais, há, evidentemente uma reduzida  liberdade “negativa”, pelo  menos  

no que  concerne à possibilidade  de  dispor  da  renda  gerada  pelo  trabalho, na  

medida  em  que  ela  é  apropriada  pelo  Estado, na  sua  maior  parte, para   usos  

sociais  e  de  investimento. 
46

  

 

                                                             
46  Merece  referência, como  exemplo  da  apropriação  estatal  da  renda  derivada  do  trabalho, o  
episódio que  envolveu  cerca  de  11.000   médicos  cubanos  integrantes  do  programa  brasileiro  Mais  
Médicos, que  recebiam  apenas  uma  fração  do  salário  pago  aos  profissionais   de  outras  
nacionalidades,   também  integrantes  do  mesmo  programa, em  virtude   de  que  a  quase  totalidade  
dos  seus  salários  seriam  revertidos  para  o  Estado  cubano.  Ver Gazeta  do  Povo, de  12/11/2014 
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Segundo os dicionários, dilema (do  grego dilema, de  di: duas  vezes, e  lemma, 

princípio, premissa) é um raciocínio, em  lógica, que parte  de  premissas  contraditórias  

e  mutuamente  excludentes, mas  que  paradoxalmente  terminam por  fundamentar  

uma mesma conclusão. Em  um  dilema  ocorre  a  necessidade  de  uma  escolha entre  

alternativas opostas  A  e  B, que  resultará  em  uma  conclusão  ou  consequência  C    

que  deriva   necessariamente  tanto  de  A   quanto  de  B.
47

  É  conhecido  o  dilema  de  

Aristóteles: ou  devemos  filosofar, ou  não  devemos  filosofar; ora, para  sabermos  se  

devemos  filosofar, precisamos  filosofar; e  para  sabermos  se  não devemos  filosofar, 

precisamos  ainda  filosofar; conclusão: devemos  filosofar. 

O  dilema, em  sentido  comum, pode  ser  entendido  também  como  uma  

situação  embaraçosa  em  que  nos  encontramos, devendo  escolher  necessariamente  

entre  dois  partidos  ou  pontos  de  vista,  rejeitáveis  caso  não  fôssemos  obrigados  a  

escolher. Por exemplo, o dilema  do  cirurgião  diante da situação de  ter  que  sacrificar  

a mãe  ou  o filho  no momento  do  parto; não  podendo  salvar  ambos, precisa  optar.
48

 

Um  terceiro  sentido ao termo  dilema é aquele de Renouvier:  

“Le  terme  dilemme.. est  aplicable a  l´oposition  mutuelle  de  deux  theses  

philosophiques  tells  que  l´acceptation  ou  la  repudiation  de  l´une  avec  ses  

corollaires, entraine  la  nègation  ou  l´affirmation  de  l´autre; sans  qu´aucune  

des  deux  puisse  être  refutée  à  l´aide  des  príncipes  avoués  par  les  deux  

partis  qui  les  soutiennent.
49

 

O  sentido  que  damos  ao  termo  dilema  no  presente  trabalho  é  o  último. O  

que  queremos  provar é que liberdade e igualdade estão em oposição.Ou  se  fica  com  

um ou  com  o  outro. Isto  significa  que  ao  adotar  a  igualdade  teremos  de  renunciar  

à  liberdade, e vice  versa. Como  são  valores  aos  quais  não  podemos  renunciar  de  

todo, resta  uma  solução  equidistante  dos  extremos, o  meio-termo referido por  

Aristóteles
50

, que  em  termos  de  organização  estatal  pode  ser  representado  pelo  

liberalismo  igualitário,  explicitado mais  adiante  neste  trabalho. 

 

                                                             
47  Dicionário  Houaiss, verbete  Dilema. 
48  Dicionário  Básico  de  Filosofia, verbete  Dilema. 
49 Vocabulaire  Technique  et  Critique  de  la  Philosophie, verbete  Dilemme 
50  Aristóteles    Ética  a  Nicômaco, II, 6 ,  1106b. 
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Passamos, a  seguir, a  explorar  mais  detidamente  os  componentes  do  dilema, 

ou  seja, as suas  posições  extremadas  e  a  tentativa  de  conciliação  entre  elas. 

Comecemos  pela  igualdade. 

Parece fora de discussão  que doutrinas  igualitaristas, como  o  socialismo,    

partem  do  pressuposto  que  os  homens  são  considerados não  como  indivíduos  mas  

como  genus, isto é pelas  características  comuns  a  todos  eles. Sendo  assim, as  

desigualdades  naturais  que  existem   são  consideradas  irrelevantes e,  portanto, não  

justificam  uma  maior  desigualdade  no  tratamento  e  nos  bens  necessários  para  a  

vida.Por  outro  lado, as  teorias  liberais  colocam  em  evidência  não  o  que  eles  tem  

de  comum, mas  o  que  têm  de  diferente  enquanto  indivíduos.  Eles  consideram  que  

as  diferenças  naturais  entre  os  homens  são  importantes, a  tal  ponto  que  justificam  

a desigualdade  econômica  que  existe  entre  eles, que, segundo  eles, é  benéfica  para  

a  coletividade  como  um  todo, em  termos  de  progresso  material. 

São estas posições  quanto à igualdade que  fundamentam as posições  

ideológicas  de  dois  pensadores  tão  diversos  como  Marx  e  Nietzsche. Enquanto  o  

primeiro  tem  escritos  que  apresentam o homem  como  “ser  genérico”, o  segundo  

defendeu  o  indivíduo  contra  a  sua  redução  à  parte  de  um  todo. 

“...o  socialismo é a  moral  do  rebanho  pensado  até  o  fim:  ou  seja, o  

princípio ´direitos  iguais  para  todos´ levado  à  consequente ´pretensões  iguais  

para  todos´; logo, ´um  rebanho  e  nenhum  pastor`; logo  ´a  ovelha  é  igual  à  

ovelha`.”
51

   

A este respeito, uma  forma  útil  para  visualizar o relacionamento do  indivíduo  

com  o  Estado é aquela  que  descreve os  modelos  de  Estado  analisados  neste  

trabalho, através  da  imagem  de duas  esferas  separadas  que  se  interseccionam, em  

menor  ou  maior  grau. Naturalmente, há  diversas  combinações  possíveis  entre  a  

estas  duas  situações-limite.  

No modelo  socialista, o  indivíduo  e  a  sociedade  civil (a  família, as  

organizações  econômicas, escolas, etc.)  são  controlados  pelo  Estado,  que  determina  

a  forma  das  instituições  sociais, segundo  valores  pré-determinados, às  quais  o   

                                                             
51  Nietzsche, Além  do  Bem  e  do  Mal, apud  Bobbio(2000), p. 306. 
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Estado  exige  conformidade  e  obediência. Assim, as  esferas  publica e privada se  

superpõem. 

No  modelo  liberal,  a  situação  é  completamente  diferente.  Os  indivíduos  e  

as instituições  sociais  são  separadas  do  Estado. Quando  estas duas   esferas  se  

interseccionam, a  área  comum   deve  ser  limitada  ao  mínimo. A   função  do  Estado  

é  manter  a  ordem, zelar  pela  manutenção  dos  contratos  entre  as  pessoas, proteger  

as liberdades civis e  a  liberdade  pessoal, assim  como  manter  a  liberdade  econômica  

do indivíduo. Enfim, o  seu  papel é  de  proteger  o  indivíduo,
52

e  não  tutelá-lo, como  

pretende  o  modelo  socialista  mais  radical. 

Finalmente, no  tipo  intermediário, o  Estado  Social, que atualmente   é  vigente  

em  muitos  países, a  área  que  intersecciona  o  Indivíduo  com  o  Estado  é  bem  

maior  que  a  do  Estado  Liberal, mas não  há  o  sufocamento  da  liberdade  individual  

que  se  verifica  no  modelo  do  Estado  total. 

Como  a estrutura  da sociedade é  mutável, dentro  de  certos  limites, em  

função  de  uma  miríade  de  fatores, entre  os  quais  sobressaem  as  mudanças  

tecnológicas,  a  necessidade  do  crescimento  econômico   pelo  menos  suficiente  para  

acompanhar  o  crescimento  populacional,  e  o  efeito demonstração  do  padrão  de  

vida  das  sociedades  afluentes, exacerbado  pela  globalização  e  pelo  avanço  das  

comunicações, é  de  se  esperar  que  a  presença  do  Estado  seja  maior  ou  menor,  

ciclicamente.  

As  correntes  ideológicas  que  defendem  tanto  um  quanto  o  outro  modelo  

ainda  estão  em  luta. Longe  está o tempo  em  que  os  teóricos  liberais, animados  

pela  ruína  do  modelo  socialista, diziam  que, finalmente,  o  modelo  liberal  tinha  

vencido  definitivamente. Reconhecem,  hoje, que  foi  apenas  uma  batalha  ganha. A  

voragem  das  crises  que  assolam  muitos  países  de  tendência  liberal  não deixa  

dúvida  quanto  a  isto.  

 Se  é  verdadeira  a  relação  de   quanto  maior  o Estado, menor  a  liberdade  

individual, e, por outro lado, maior a igualdade, qual o  valor que  devemos  privilegiar? 

Por  qual  tipo  de  Estado  devemos  lutar? Em outras  palavras, se a  igualdade de   

                                                             
52  Ver  Macridis, p.52 



 

           36 

posses  e  a  liberdade  “negativa”  não são  completamente  compatíveis, qual  é  o  

melhor  arranjo  institucional  para  uma  sociedade? 

Vejamos  alguns  fatos. Parece-nos   que, empiricamente,   há    dificuldade  em   

instaurar  a  igualdade  econômica  nas  sociedades. Tomando  um  caso  extremo, a  

Rússia, em  1917,  proclamou-se  a  primeira   experiência  socialista  da  história, com  

forte  conteúdo  igualitário. Lenin, preconizava  a  igualdade  absoluta: “a   sociedade  

inteira  será  convertida  numa  só  fábrica  e  num  só  escritório, com  igualdade  de  

trabalho  e  igualdade  de  remuneração.”
53

  Poucos  anos  depois, contudo,  foi  forçado   

a implantar a NEP-Nova Política  Econômica, restabelecendo muitas  práticas  

capitalistas  vigentes  antes  da  Revolução, e  o  igualitarismo   sonhado teve  de  ceder  

passo  à  hierarquia  e  aos  privilégios  materiais.     

A  partir  do   século  XX, e  estendendo-se  até  aos  dias  atuais, os  socialistas  

moderados  e  até  mesmo  liberais  passaram  a  defender um  meio - termo  para  as  

funções  de  Estado, de  modo  a  que  ele  passe  a  prestar  um  número  crescente  de  

serviços. É  o  Estado  Social, ou  Estado  de  Bem-Estar  Social. Neste  tipo  de  Estado, 

pode-se  dizer que se alcançou uma  maior igualdade  econômica e  política  em  relação  

ao  antigo  Estado  Liberal, através  de  reformas, o  que   pressupõe  a aceitação  da  “ 

democracia  burguesa” e seus  mecanismos de formação  de  partidos  políticos, eleições  

de  representantes  e  criação  de  legislação.
54

  

É  típica  do  Estado  Social  a  interferência  governamental  em  assuntos  que, 

no Estado  Liberal, eram  exclusivamente da  alçada  privada, por  força  da  necessidade  

de  coibir  certos  procedimentos  privados  que  se  tornariam  danosos  sob  o  ponto  

de  vista  social. E  isto ocorre  no  mundo  todo. Por  exemplo, “o  Leviatã  americano  

reivindica  o  direito  de  monitorar  os  seus  e-mails  e  de  dizer  a  você  o  quanto  é  

preciso  estudar  para  se  tornar  cabeleireiro  na  Flórida (dois  anos)”
55

  

 Num  outro  patamar  está  a  restrição  da  liberdade  no  modelo  totalitário. 

Uma  vez  instalados  no  poder, os  movimentos  direcionados  para  este  propósito 

objetivam  e  conseguem  organizar  as  massas  em  torno  dos  valores  a  elas   

                                                             
53 Apud  Hayek, p. 127 
54  Ver  Guerreiro, M.( 2002), p. 211. 
55  Micklethwait, p.17 
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imposto.  O que  os  move  é  o  desejo  de  isolar  as  pessoas, de  fazê-las  ligadas  

somente  ao  partido  único  e  ao  país. Conforme  mostrou  Hannah Arendt, os  laços  

sociais e familiares são destruídos. Os velhos amigos são  transformados  imediatamente  

nos  mais  implacáveis  inimigos.
56

 Não  há liberdade  de  expressão, de  pensamento, de  

imprensa, de  culto, etc. Muito  menos  liberdade  econômica, pois  todos  os  meios  de 

produção  pertencem  ao  Estado e não  há  mercado  de  trabalho  como  conhecemos, 

pois  as  carreiras  são  direcionadas. A  designação  dos  indivíduos  para  os  postos  

disponíveis  se  faz  por decreto  do  governo.
57

 

Nos  casos  mais  extremos  de  interferência  estatal, que  se  materializaram   no  

Estado  Socialista  soviético  e  no  Estado  Nacional-Socialista  alemão, o  mundo  

caminhou em  direção  ao  totalitarismo, pois,  até  um  terço  da  humanidade  já  viveu  

sob  eles. Cabe  notar  que a  Alemanha  nazista,  apesar  de  manter a  terminologia  e  

os  rótulos  do  sistema  capitalista,  estava  sob   uma  economia  planificada,   dirigida  

pelo Reichtsfuhrerwirtschaftsministerium.
58

  

Menos  aflitiva do  que  nos  regimes  totalitários  é  a  situação  da  liberdade  

dos  habitantes  dos  países  que mantém uma  parcela  dos  meios  de  produção  em  

mãos  privadas, como  a  China.  Conjugando  o  autoritarismo  político  com  uma  

parcial  economia  de  mercado, tem  obtido  sucesso  no  plano  econômico. Contudo, 

em  muitos  pontos, a “liberdade  negativa”  ainda é restrita. 

A  referência  aos  fatos  acima  é  ilustrativa  do  conflito  potencial  que  há  

entre  a  liberdade  e  a  igualdade  econômica. Parece-nos que a liberdade  é  refratária  

à concentração de poder. Montesquieu, no  Espírito  das  Leis, quando  trata  da  

liberdade  política, diz  que  

“Tudo  estaria  perdido  se  o  mesmo  homem  ou  o  mesmo  corpo  dos  

principais, ou  dos  nobres, ou  do  povo, exercesse  esses   três  poderes: o  de  

fazer  leis, o  de  executar  as  resoluções  públicas e o  de  julgar  os  crimes  e  

as  divergências  dos  indivíduos.
59

 

 

                                                             
56  Ver  Arendt, 1978, p. 412  e  413 
57  Ver  Mises, L., p.18 
58  Ver  Mises, L., op, cit. pp. 44/45. 
59   Montesquieu, Livro XI, cap. 6 
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o que  indica que  o  ideal  é  ter  um  sistema  de  pesos  e  contrapesos,  onde  um  

poder se contrapõe aos  demais. O problema  se  agrava  quando  os  poderes  

econômico  e  político  estão  nas  mesmas  mãos. 

 A concentração  de  poder  nas  mesmas  mãos  não  é  exclusiva  do  socialismo, 

visto que  em  muitos  países  de  livre  mercado  é  comum  a  ocorrência  do  crony  

capitalism, ou  capitalismo  clientelista, que  se  dá mediante  a  estreita  associação  

entre  altos  dirigentes  públicos  e  certos  setores  da  iniciativa  privada (empreiteiros  

de  obras  públicas, grandes empresas,  etc.), isto, é, o  poder  econômico  e  o  poder  

político  encontram-se  entrelaçados.  
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CAPÍTULO 2 - AS RAÍZES DO DILEMA.   

Neste  capítulo, apresentamos, em  primeiro  lugar, um  esboço  da  evolução  

histórica  que  conduziu  ao  aparecimento  dos  Estados  Liberais, posteriormente  

substituídos  pelos Estados  Sociais, sem deixar de mencionar  a  experiência  socialista. 

Em segundo lugar, apresentamos  os fundamentos  filosóficos e  econômicos  que  

norteiam  o  nosso  estudo, através  da  contraposição  do  pensamento  liberal  com  o  

não  liberal, representados, de  um  lado, por  Locke  e  Kant, e  do  outro, por  Marx. 

Complementarmente, abordaremos  dois  fenômenos  relacionados entre  si  que  

contribuíram  para  a  consolidação  do  liberalismo  econômico: a  emergência  da  ética  

protestante, e do individualismo possessivo, segundo a denominação  de  Macpherson.   

O  dilema  liberdade  ou  igualdade  só  veio  aparecer  muito  recentemente  na  

história  da  humanidade. Seria  impensável  para  o  homem,  até  poucos  séculos  

atrás, preocupar-se  com  este  assunto. Isto  se  deve a  que  o  modo  de  produção, de  

uma  maneira  geral,   não  comportava  tal  tipo  de  problema. A  economia    estava  

baseada  na  agricultura, e,  sendo  a  propriedade  da  terra  transmissível  por  herança, 

e  lento  o  progresso  técnico,  a  mobilidade  social  era  diminuta. 

As sociedades eram do tipo  estamental, muito  condizentes  com  o  absolutismo  

político. A escravidão  era  amplamente  aceita. A  partir  de  meados  do  século  XVIII, 

a  Revolução  Industrial  veio  sacudir  as  velhas  estruturas. A  nova  configuração  do  

mundo  surgiu  através  do  aparecimento simultâneo  da  ciência  e  do  capitalismo  

modernos, que  trouxeram  uma  melhoria exponencial  nas  condições  materiais  da  

humanidade.  

Em  função  da  crescente  liberdade  política  e  da  possibilidade  de  ascensão  

social, o  homem  conformado  com  a  sua precária  situação  deixou  de  existir. Os  

pensadores  liberais  abriram  caminho  para  que  ele, pouco  a  pouco,   enxergasse    a  

possibilidade  de  tomar  o  seu  destino  nas  próprias  mãos.  

 

 

 



 

          40 

2.1. O  Liberalismo  Político  e  o  Liberalismo  Econômico. 

 Liberalismo  é  uma  palavra  que  contém  diversos  sentidos. Aquele a  que  nos  

referimos  é  de  natureza  política  e  também  econômica, conotações  que, geralmente,  

se  acham  entrelaçadas. 

 O  aspecto  político  do  liberalismo  tangencia  os  direitos  relacionados  à  

representação  tais  como  sufrágio, eleições, opção  política, etc.  Estes  são   fruto  da  

luta  pelos  direitos  do  homem  contra  o  Estado,  que  a  burguesia  travou  para  

estreitar os poderes da Coroa e destruir  os  privilégios  da  aristocracia. Historicamente, 

esta  luta  se  iniciou  a  partir  da  chamada  Revolução  Inglesa, que  começou  com  a  

Revolução  Puritana  de  1640  e  terminou  com  a  Revolução  Gloriosa  de  1688.  Esta  

última, além  de  extinguir  o  Absolutismo, concedeu   independência ao  Judiciário  e  

definiu  os  direitos  de  propriedade, criando  condições  para  investir  e  inovar. 
60

 A 

vitória  definitiva  da  burguesia  se  deu  a  partir  da  Revolução  Francesa
61

, que  

inauguraria  uma  era  de  universalização  dos  direitos, que, contudo,  não  se  deu  

plenamente, pois, a partir  dos  interesses da nova  classe  dominante, restrições   

políticas foram  estabelecidas, como  o   voto  censitário  e  na  negação  do  voto   

feminino.  

 Se, na  fase de construção  do  liberalismo  havia  a  fé  num  Estado  regenerado, 

livre  dos  males  do  Absolutismo  e  submisso  às  diretrizes  da  nova  classe  

dominante, logo  se  inaugurou a desconfiança  desta  em  relação  ao  poder  estatal, 

face às novas  demandas  que conjugavam  reivindicações  sociais  e maior  participação  

política  por  parte  das  classes  populares. 

Vem  daí a porfia  das  correntes   liberais   pela  restrição  do  poder  do  Estado, 

que  atua em  duas  frentes:  a) na  etapa  já  vencida  da  implantação  do  Estado  de  

Direito, escorado  em  Constituições  de  cunho  liberal; e  b)no  pleito  ainda  não   

                                                             
60   O  Statute  of  Monopolies (1621)  e  a  Lei  de  Patentes (1624) , foram  precursores  da  fase  de  
ampliação  dos  direitos  da  burguesia,  pois   eliminou  os  privilégios  de  monopólios  concedidos  
discricionariamente  pelos  reis, e  assegurou  os  direitos  dos   inventores. Ver  Nóbrega, Mailson, p. 
104  e  Marinho, M., p. 41. 
61  Não  havia  uma  classe  burguesa  ampla  e  uniforme  por  ocasião  da  Revolução, mas  sim, diversos  
grupos  com  níveis  diferentes  de  riqueza  e  status. O  maior  contingente  deles  seriam  classificáveis  
como  pertencentes  à  classe  média. Os  burgueses  mais  propriamente  ditos, representados  pelos  
rentiers  e  proprietários , compartilhavam  a  sorte  da  aristocracia.  Ver  Cobban, p.54  e  56. 
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alcançado  da  redução  do  tamanho  e  poder  do  Estado. Cabe  distinguir  entre  as  

duas  situações, pois  pode  correr  um  Estado  de  Direito  que  não  seja  mínimo, 

como  o  Estado  social contemporâneo, e  mesmo  um  Estado  absolutista  em  matéria  

política  e  liberal  em  economia, como  tem  se  encaminhado  muitos  países   nos  

nossos  dias.   

Note-se  que  no  Absolutismo, a  corrente  econômica  dominante  no  século  

XVII  era  o  mercantilismo, que  concedia  um  quase  ilimitado  poder  ao  Estado.  

“o  governo  intervinha  diretamente  no  mercado, visando  aumentar  a  riqueza  

e o  poder  do  Estado, e de  uma  minoria  de  privilegiados, sendo  ele  próprio, 

o  rei,  proprietário e empresário. A economia  era  assim - apesar de  se  

denominar  capitalista - uma  extensão  do  absolutismo  político.”
62

 

Os mercantilistas  sustentavam  que  a  riqueza  efetiva  de   uma nação  consistia  

na  acumulação pelos  países de ouro e prata, o  que  significava, na  prática, que  o  

Estado  era  rico e o povo  vivia na indigência. Adam  Smith, atacou esta  ideia, 

defendendo  uma  postura  bem  mais  democrática: 

“ Abandonada  essa  noção errada...de  que  a  acumulação  de  ouro  e  prata  

pelas nações constituía  a  sua  riqueza, ele  sustentou  que  a  riqueza  

efetivamente  dependia  da  quantidade  de  coisas  necessárias  e  convenientes  

à  vida, que  pudessem  ser  oferecidas  ao  consumo  do  povo  como  um  

todo”.
63

  

Já o liberalismo econômico  tem  seu  sustentáculo  na   Escola  Fisiocrata  

francesa, que  se  opunha  abertamente  ao  intervencionismo  estatal. Suas  concepções  

principais  são  a  ordem  natural  e  a  ordem  providencial. Pela  primeira, pensam  os  

fisiocratas, a  atividade  econômica  processa-se  segundo  uma  ordem  imposta  pela  

natureza  e  regida  por  leis  naturais. A  economia, portanto, deveria  estar  livre  de  

qualquer  coação  exterior. Já  a ordem  providencial  assegura  que  a  ordem  natural  é  

expressão  da  vontade  de  Deus. Ambas, estão   ligadas  à  liberdade, que  constitui  a  

base  do  progresso  econômico  e  social.
64

  Atribui-se  a  um  dos  seus  membros, 

Turgot, o  uso,  pela  primeira  vez, num  verbete  da  Enciclopédia  de  D’Alambert, a   

 

                                                             
62  Moraes, E.  p. 84 
63  Ver  Moraes, E. p. 113  
64  Ver  Hugon, P. pp. 96   a  100. 
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expressão  que se  tornou  famosa: laisser faire, à  qual  se  juntou, mais  tarde, um  

outro dito, laisser passer.   

Com  a  queda  do  mercantilismo  ocasionado  pela  ascensão  da  Revolução  

Industrial  na  Europa, o  liberalismo  passou  a  ser a ideologia  dominante, o que  

certamente  aumentou  a  riqueza  de  várias  nações. Isto  é  reconhecido  até  por  Marx  

e  Engels, que  escreveram: “A  burguesia, durante  seu  domínio  de  classe, apenas  

secular, criou  forças  produtivas  mais  numerosas e  mais  colossais  que  todas  as  

gerações  passadas  em  conjunto.”
65

   

Se é verdade que os princípios  da  liberdade política e  da  liberdade  econômica 

se  uniram  na  fase  inicial  do  capitalismo, é  forçoso  reconhecer  que  serviram  para  

justificar  práticas  condenáveis,  que  se  assentavam  nos  lucros  dos  empresários e  

na  exploração  da  miséria  dos  trabalhadores. “Ao  lado  do progresso  material  que  o  

capitalismo  produziu  no  século  XIX, surgiram  crises  econômicas  periódicas, 

desperdício  e  exaustão  de  recursos  materiais  insubstituíveis,  extremos  de  riqueza  

e  pobreza, corrupção  do  governo  por  interesses  privados e, às  vezes, a  suplantação  

das  práticas  concorrenciais  pelo  monopólio.”
66

 

Não  obstante, os  liberais  sustentam  que  os  efeitos  benéficos  da  sua  

doutrina   ultrapassam o  seu  lado  negativo.  Dizem que, transposta  a  difícil  fase 

inicial  do  capitalismo, é  inegável  que  houve uma  extraordinária  transformação   no  

modo  de  vida  das  populações, que se irradiou   do  centro  para  a  periferia  do  

mundo. 

‘Falando  de  modo  simples, na  história  da  Europa  capitalista, nossa  

expectativa  de  vida  foi  praticamente  multiplicada  por  três  desde  o  final  do  

século  XVIII, e  nosso  padrão  de  vida  média  por  vinte!  Tomando-se  um  

ponto  de  referência  mais  próximo, nosso  poder  aquisitivo  real  triplicou  

desde os anos  1950...”
67

 

Ao  contrário  do  capitalismo,  que  foi  um  fenômeno  histórico  decorrente  do  

predomínio  político  e  econômico  da  burguesia, e  que, somente  a  partir  de  Adam  

Smith  assumiu  o  caráter  de  ideologia, o  socialismo  foi  uma  criação  intelectual, e,  

                                                             
65  Marx  e  Engels, Manifesto  Comunista p.4 
66  Hugon,P. op. cit. p. 152 
67  Ferry, L., p. 21 
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desde o início, uma  ideologia.
68

 Foram  socialistas  Thomas  More, no  século  XVI, 

Morelly, que se tornou famoso  por  atacar  a propriedade  privada,  e  Babeuf, precursor  

do  anarquismo  e  do  comunismo. A  correção  das  desigualdades  sociais  mediante  a  

supressão da  propriedade  privada  dos  meios  de  produção, mediante a  produção  e  

da  distribuição  dos  bens  pelo  Estado,  foram as reivindicações básicas dos chamados  

socialistas  utópicos, e, mais  tarde, dos  socialistas  científicos  ou  marxistas. Contudo, 

como  fato  histórico, o  socialismo  só  passou  a  existir  a  partir  da  instituição  do  

Estado  soviético. 

A  duradoura  experiência  socialista  russa,  ao  substituir  a  propriedade  

privada  pela   propriedade  coletiva, constituiu-se  num  fator adicional que alterou  a  

visão  que  havia  deste  instituto  no  Ocidente, e, em  decorrência,  o  papel  social  do  

Estado. Lembremo-nos  que a Revolução  Francesa, ao  chancelar  a  ascensão  da  

burguesia  ao  poder,  declarou  ser  a  propriedade  “um  droit  inviolable e sacré,”
69

 

Mas, mesmo antes da  experiência  soviética, já  havia  um  movimento  em  

direção  à  limitação  da  propriedade  privada,  que  começou  a  se  materializar  a  

partir  da  Primeira  Guerra  Mundial, quando o Estado, antes  um  mero  garantidor  das  

relações  privadas,  passou  a  intervir  na  economia, na  tentativa  de  diminuir  as  

desigualdades  sociais  e  reorganizar  as  economias destroçadas  no  pós-guerra.  

Os  marcos  importantes  para  relativizar  a instituição  da   propriedade, foram  

a  Constituição  Mexicana  de  1917  e  a  Constituição  alemã  de  Weimar, em  1919. A  

partir  de  então, a  ideia  do  papel  social  da  propriedade  foi  progressivamente  se  

implantando, e hoje  está  amplamente  disseminada  pelo   mundo.    

Como  já observamos, há  uma  associação  do  liberalismo  com  o   capitalismo. 

As  primeiras  ideias  liberais  surgiram  justamente  quando  a  Revolução  Industrial  

dava  os  primeiros  passos, na  Inglaterra, o  que sugere  que, dificilmente,  o  modo  de  

produção  capitalista  teria  se  implantado, caso  as  instituições  políticas  anteriores  se  

mantivessem. 

 

                                                             
68  Moraes, E., p. 251 
69  Declaration  des Droits  de  L’Homme  et  du  Citoyen (1789),  art.  17. 
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Há  outros  aspectos  ideológicos  ligados  ao  liberalismo  e  a  sua  contraparte  

econômica, o  capitalismo,  como a religião e a formação  de  uma  propícia mentalidade  

individualista,  dos  quais  não  nos  ocuparemos  com  mais  vagar.  Cabe  somente  

mencionar  que  há  uma  nítida  associação  de  algumas  premissas  do   capitalismo   

com a religião  cristã  reformada  por  Lutero  e  Calvino, conforme  os  estudos  de  

Max  Weber  e  de  Tawney, ao  contrário, do  catolicismo, fiel  ao  espírito  bíblico
70

 

que  condenava  o  empréstimo  a  juros, e, portanto, a  atividade  bancária,  enaltecia   a  

pobreza  e  incentivava  as  diversas  ordens  mendicantes, das  quais  as  mais  notáveis  

são  as dos  franciscanos e dos  dominicanos.  

Da  mesma  forma, a  análise  do  liberalismo  não  estaria  completa  sem  uma  

referência  à  sua  vinculação  a  um  aspecto  da    natureza  humana, ou  seja,   o  

individualismo  possessivo. Para Hobbes  “a  natureza  do  ser  humano,  é individualista  

e  voltada  para  o  próprio  bem-estar,”
71

 e, sendo  assim, o  regime  adequado  é  o 

Absolutismo,  onde  perdura  um maior controle  sobre  a  conduta  humana. Para 

Hobbes, há  sempre  o  desejo  de  poder. Todos  os  indivíduos  desejam  prioridades, 

honras e glórias, do  mesmo  modo  que  todos  desejam  mais  poder. “A  cobiça  de  

grandes  riquezas  e  a  ambição  de  grandes  honras  são  procuradas, como  sinais  de  

poder. A  cobiça e a  ambição  de  pequenos  lucros  ou  preeminências  é  desonrosa.”
72

 

Para  um  autor  contemporâneo, Macpherson, há  somente   um  tipo  de  sociedade  que  

comporta  a  constante  luta  de  cada  indivíduo  pelo  poder  sobre  todos  os  demais, 

que  é  a  sociedade  de  mercado  capitalista, que  ele  chama  de  sociedade  de  

mercado  possessivo.
73

 

A  propósito, cabe  dizer  que  o  individualismo  possessivo  não  se  manifesta  

somente  em  relação  a  indivíduos. Aplica-se  também  a grupos  que  exercem  pressão  

para  que  os  legisladores  coloquem  o  seu  interesse  particular  no  Orçamento  do   

 

 

                                                             
70  Ver  Deuteronômio, 23, 19 
71  Werlang, S.,p.121 
72  Hobbes,VIII, p.56 
73  Ver  Macpherson, p.58 
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Estado. O custo destes  benefícios  é  disseminado  por  toda  a  sociedade, prejudicando  

a  produtividade e o crescimento econômico.
74

   

Cabe  assinalar  que  o   liberalismo  nem  sempre   está  associado  a  regimes  

democráticos. No  liberalismo  econômico  de  cunho  autoritário, a  proteção  do  status  

quo  de  uma  sociedade  burguesa  de  proprietários  se  assenta  no  Estado. A  ditadura  

militar  chilena, sob  Pinochet,  é  um  exemplo  histórico   da  colocação  em  prática  

desta  variante  ideológica.
75

 

As  experiências  mais  recentes  indicam    que  tanto  o  liberalismo  autoritário  

quanto os regimes  de força coletivistas não  resistem à  ampla  difusão  de  informações  

na sociedade. Muitos estudiosos  atribuem à  revolução  tecnológica  das  comunicações 

(telefonia, internet e fax), ocorrida  nos  anos  1980, que  promoveu  a  circulação  de  

ideias  e  a  comparação  dos  padrões  de  vida  das  populações  de  diferentes  países, 

como  um  dos  fatores  determinantes  para  a  queda  dos  sistemas  autoritários  em  

boa  parte  do  mundo. Isto  porque  há  um  reforço  na  comunicação  horizontal, em  

prejuízo  do  formato  vertical  e  hierarquizado  que  estes  sistemas  apresentam, e  uma  

consequente  quebra  do  monopólio  da  informação  e  da  força.
76

 

Acompanhando  o  progresso  vertiginoso  das  comunicações, o  livre  comércio  

transformou  uma  parte do mundo  numa “aldeia  global”, em  que  tecnologia, capitais, 

mercadorias  e  serviços  se  movimentam  em  grande  velocidade.  A  queda  do  Muro  

de  Berlim  em 1989, parece  ser  o  símbolo  desta  guinada, que  abriu  as  

possibilidades  para  o  capitalismo  de  livre  mercado  atuar  em  escala  mundial, para  

o  bem  e  para  o  mal. 

 Não  por  coincidência, o  alcance  de  uma  maior   liberdade  política  e  

econômica  acabaria  deflagrando  o  processo  em  direção  ao  nivelamento social, 

fortalecendo  os  que  estavam  abaixo  e  enfraquecendo  os  que  estavam  por  cima. O  

exemplo  mais  notável  é  o  da  crescente  liberdade  das  mulheres, na  medida  em   

                                                             
74  Mancur  Olson  demonstrou, em  A  Lógica  da  Ação  Coletiva, que  uma  das  maiores  fragilidades  
das  democracias  é  a  sua  vulnerabilidade  aos  grupos  de  pressão. Ver  Lisboa,M.B.  e  Pessoa, S., 
artigo. 
75  Ver  www.lateinamerica-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp. 
76  Ver  Friedman,  T. p. 66 
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que  o  liberalismo  é incompatível  com  restrições  à  sua  participação, tanto  em  

termos  econômicos  quanto  políticos.
77

    

Segundo  Bobbio, se desconsiderarmos  o  ideal  igualitário  da  democracia, 

podemos  associá-la   ao  liberalismo, e  mesmo   considerá-la  como  o  prosseguimento  

e  o  aperfeiçoamento  do  Estado  Liberal.
78

 Note-se  que  vivemos  em  uma  época  em  

que  estes  dois  valores  gozam  de  elevado  conceito. Exemplo  disto é  que,  animado  

pelas  repercussões  do  desmoronamento  da  Cortina  de  Ferro, Francis  Fukuyama  se  

tornou  mundialmente  conhecido  ao  lançar  um  artigo  intitulado  o  Fim  da  

História, em  que, valendo-se de uma  interpretação  de  Hegel  feita  por  Kojéve, 

defendeu  a  tese  de  que  a  humanidade  chegou  ao  ponto  final  da  sua  evolução  

ideológica, com  o triunfo  da  democracia  liberal  sobre  o  fascismo  e  o  comunismo. 

Não  atentou  ele, na época, da  forte  presença  de  outra  alternativa  ideológica, o  Islã  

político, que  representa  a  antítese  do  liberalismo: o  controle  estatal  da  economia, o  

autoritarismo  político  e  a  sujeição  das  mulheres. 

 

2.2 - O  Confronto  de  Ideias  Liberais  e  não  Liberais   

 O  liberalismo  político  teve  em  Locke  um dos  seus  precursores. Numa  

época  em  que  o  Absolutismo  era  a  regra  geral,  ele  defendeu  que  a  harmonia  

entre  os  homens  só  seria  alcançada  mediante  um  pacto  entre  todos,  que  formasse   

uma  sociedade  política, onde  as  leis,  aprovadas  por  mútuo  consentimento  de  seus  

membros,  seria  aplicada  por  juízes  imparciais.  Locke  também  defendeu   o  direito  

de  resistência  e  insurreição, no  caso  de  abuso  de  poder  por  parte  das  autoridade, 

e foi o precursor da ideia da  separação  dos  poderes, que, mais  tarde, foi  desenvolvida  

por  Montesquieu.    

  Locke  vê  a  saída  do  estado  de  natureza, com  a  criação  do  Estado,   como  

objetivando a conservação  da  propriedade. “O  objetivo  grande  e  principal, portanto, 

da união dos homens em comunidades, colocando-se eles sob  governo, é a  preservação   

                                                             
77  Idem, p. 65 
78  Ver  Bobbio(1998), p.42 
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da  propriedade.”
79

 Chega  ele  a  dizer que a  propriedade  mais  importante  é  o  nosso  

próprio  corpo: 

“(...) cada  homem  tem  uma  propriedade  em  sua  própria  pessoa; a  esta  

ninguém  tem  direito  senão  ele  mesmo. O  trabalho  do  seu  corpo  e  a  obra  de  

suas mãos, pode-se  dizer, são  propriamente  dele.”
80

 

A  propriedade  para  Locke  assume, portanto, um lugar  entre  os  direitos  

naturais.  Na  sua  Carta  Acerca  da  Tolerância, de  1689, defendeu  a  liberdade  de  

consciência  e  equiparou  a  propriedade  a  outros  bens  essenciais. “ Denomino  de  

bens  civis  a  vida, a  liberdade, a  saúde  física e  a  libertação  da  dor, e  a  posse  de  

coisas  externas, tais  como terras, dinheiro, móveis, etc.”
81

 No  seu  Segundo  Tratado  

sobre  o  Governo, de  1690, dedica  todo  um  capítulo  a  este  assunto, e reafirma  que  

cada  homem é o  proprietário  de  sua  pessoa, e  o  trabalho  que  se  junta  a  algo  

retirado  da  natureza é a  fonte  primária  da  propriedade,
82

 o  que  forneceu  uma  base  

moral  positiva  para  a  sociedade  capitalista  que  surgiria  a  partir  de  meados  do  

século  seguinte.   

Locke  coloca  alguns  limites  ao  direito  de  propriedade.  O  primeiro  deles  é  

que  a  apropriação   pelo  trabalho  não  é   ilimitado, pois deve  deixar  o  suficiente  

para  os  demais . Tal  limite  de  fato  não  tem  grande  importância  numa   economia  

predominantemente  rural, pois, segundo  ele  constata, há  terras, na  sua  época  o  bem  

de produção primordial, em abundância.
83

 O  segundo  limite, que previne o  

desperdício,  refere-se  aos  bens  que,  no  caso  de  não   serem  usados,  podem  ser  

licitamente  apropriados  por  outros.  Aqui  também  Locke  relativiza  este  limite, pois  

este  só  vale  para  uma  economia  primitiva, sem  moeda. A  potencialmente  ilimitada  

acumulação  de  riqueza,  uma  das  características  do  capitalismo,  se  faria  através  da  

moeda  e  não  de  bens  perecíveis.  

O  terceiro  limite,  que  parece  mais  importante, refere-se  à limitação  física   

do  trabalho  de  uma única  pessoa. Se  a  propriedade  é  fruto  do  trabalho  aplicado  

diretamente às  coisas,  ela  tem  os  seus  limites  naturais. Como  justificar, assim, a   

                                                             
79  Locke, J. ,1978a,  parágrafo  124 
80  Locke, J., 1978a, parágrafo  27 
81  Locke, 1978b,  p. 5 
82  Idem, p. 45 
83  Ver  Locke, 1978 a, parágrafo  36,  in  fine 
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propriedade  em  larga  escala?  Locke  contorna  este  óbice, aceitando  a  alienação  do  

trabalho: 

“E a tomada  desta  ou  daquela  parte  não  depende  do  consentimento  

expresso  de  todos  os  membros  da  comunidade. Assim  a  grama  que  o  meu  

cavalo  pastou, a  turfa  que  o  criado  cortou, o  minério  que  extraí em  

qualquer  lugar  onde  a  ele  tenho  direito  em  comum  com  os  outros, tornam-

se  minha  propriedade  sem  a  adjudicação  ou  o  consentimento  de  qualquer  

pessoa.
84

 

Consequentemente, os proprietários não  eram  aqueles  que  haviam  trabalhado, 

como ele havia  pretendido  inicialmente. Pelo  contrário, eram  justamente  aqueles  que  

não trabalhavam, concepção   que, mais  tarde,  referendou  o  domínio  econômico  da  

burguesia. 

Observe-se  que  as  ideias  de  Locke, como  a  do  contrato  social,  foram  mais  

tarde  aproveitadas  pelos  liberais  do  século XX.  Rawls   a  toma  num   nível  mais  

alto  de  abstração,
85

 levando  o  objeto  do  acordo  original  a  constituir o  conjunto  

dos  princípios  de  justiça  para  a  estrutura  básica  da  sociedade. Já para  Nozick, a  

contribuição  mais  importante  de  Locke  refere-se  à  importância  que  este  dá  à  

instituição  da  propriedade,  reputando-o  um  direito  natural, portanto  anterior  à  

instituição  do  Estado. Todavia, ele  não  endossa  a  sua  teoria  de   aquisição  da  

propriedade. 

“ Seja  o  que  for  que  ele  retire  do  estado  que  a  natureza  lhe  forneceu  e  no  

qual  o  deixou, fica-lhe  misturado  ao  próprio  trabalho, juntando-se-lhe  algo  

que  lhe  pertence, e, por isso  mesmo, tornando-o  propriedade  dele.”
86

  

Nozick  considera  discutível  esta  teoria,  pois  dá  origem  a  numerosos  

questionamentos. Quais  são  as  fronteiras  daquilo  com  o  que  o  trabalho  é  

misturado? Por  que  deveria  o  nosso  direito  de  propriedade  estender-se  a  todo  o  

objeto  e  não  apenas  ao  valor  adicionado  que  o  nosso  trabalho  produziu?
87

 

Vejamos  agora  o  pensamento  de  Kant,  enquanto  liberal 

 

                                                             
84  Idem,  parágrafo  28, in  fine. 
85 Ver  Rawls (2008), p. 13 
86  Idem, ibidem 
87  Nozick( 1991), p.  193  e  194 
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Kant  é  considerado  um  pensador  liberal, embora  não  democrata.  Apesar  de  

rejeitar  tanto  o  sufrágio  universal  quanto  o  direito  de  resistência, ele  diz  que  a  

liberdade  é  o  único  direito  inato, do  qual  derivam  todos  os  outros.  A  liberdade  

de  pensamento  implica  na  liberdade  de  falar  e  de  escrever,  na  liberdade  de  

consciência, sobretudo  no  que  diz  respeito  à  religião, e, finalmente  na  “garantia   

de  que  as  únicas  leis  que   serão  impostas  à  razão  serão  as  leis  da    autonomia      

(palavra  derivada    do    grego autónomos, de  autòs, por  si  mesmo  e  nomos, um  

derivado  de  nemô, distribuo
88

), independente, que  se  governa  a  si  mesmo, isto é, 

governado  pelas  leis  impostas  pela  própria  razão”
89

   

  Kant  deriva  o  seu  imperativo  categórico   da  existência  de  leis  morais  a  

priori  implicando  que  a  máxima  das  ações que queiramos realizar  seja  

universalizável. Para  tal,  é  necessário  que  a  vontade  humana  seja  constrangida  

pela  razão  em  comandos  imperativos. Na  sua  segunda  formulação, de  caráter  

prático, ele  diz: “Age  de  tal  maneira que  uses  a  humanidade, tanto  na   tua  pessoa 

como  na  pessoa  de   qualquer  outro, sempre  e  simultaneamente  como  fim e  nunca    

simplesmente  como  meio.”
90

 Na  interpretação  de  Rawls, tratar  os  homens  como  

fins em si mesmos  implica  tratá-los  segundo  os  termos  com  os  quais  concordariam  

numa  situação  original  de  igualdade.  

Cumpre  estabelecer  as  diferenças  entre  os  dois  autores. Kant  investiga  as  

condições  a  priori  da  moralidade  e  da  legalidade, enquanto   Rawls  fala  do   ponto  

de  vista  ético- normativo. O  que  vai  interessar  a  ele  é  a  resposta  a  uma  pergunta  

de  natureza  política: “como  construir  uma  sociedade  moderna  bem  ordenada  

segundo  os  princípios  de  justiça?”
91

  

 O   pensamento  de  Kant, como  expresso  nas  Bemerkungen (Ak, vol. XX),  é  

importante  para  o  liberalismo, na  medida  em  que  prioriza   a  propriedade  da   

 

 

                                                             
88  Bueno, S., verbete Autonomia 
89  Ver  Salatini, R., p.200 
90  Kant, I. (1974), p.229 
91  Ver  Pegoraro, O.,  p. 69  
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própria  pessoa, “ o  corpo  é  meu, pois  é  uma  parte  do  meu  eu  e  é  dirigido  por  

meu  arbítrio.”
92

Além  disto, o  liberalismo  também  aproveita   a  concepção  kantiana 

de  que  propriedade  exerce  um papel  importante  no  estabelecimento  dos  princípios  

da  liberdade, da  igualdade  e  da  independência, que   são   requisitos  imprescindíveis  

para  o  exercício  de  voto  pelo  cidadão.  

Note-se que, neste ponto, o  pensamento  kantiano  se  afasta  dos  ideais  

democráticos, pois o  sufrágio  só deveria ser permitido  aquele  que, além  da  condição  

natural ( não  ser  criança  ou  mulher)  deve  “ser  o  seu  próprio  senhor (sui  iuris), e,  

por conseguinte, possuir alguma  propriedade (a que  se  pode  juntar toda  a  habilidade, 

ofício, talento  artístico  ou  ciência)  que  lhe  faculte  o  sustento.”
93

  

Cabe  salientar  que Kant  situa-se  numa  posição  intermediária  com  relação  

ao  fundamento  da  propriedade, entre  aqueles  que  a  consideram  como  um  direito  

positivo, como  Hobbes, e  aqueles  que  a  consideram  como  um  direito  natural, 

como  Locke, como  já  vimos  neste  trabalho. 

“Now…before  the  constitution  of  a  City  all  things  belong´d to  all  men, nor  

is there  that  thing  wich  man  can  so  call  his, as  any  other  may  not, by  the  

same  Right, claime  as  his  own ( for  where  all  things  are  common, there can  

be  nothing  proper  to  any  man)  it  followes  that  propriety  receiv´d  his  

beginning  when  Cities  receiv´d  theirs, and  that  onely  is  proper  to  each  

man  which    he  can  keep  by  the  Lawes,  and  the  power  of  the  whole  

City, (that  is)  of  him on  whom  its  chief  commander  is  conferre`d.
94

       

Hobbes, T.,VI,15 

A  peculiaridade  do  pensamento  de  Kant  sobre   a  propriedade  é  que, apesar  

de ela  constituir  um  direito  natural, isto  é,  a  apropriação  de  uma  coisa  se  dá  

independentemente  do  Estado, não  é  definitiva. Somente  com  a  criação  do  Estado, 

ela se torna peremptória. 
95

A passagem  do  estado  de  propriedade  comunitária  para  a  

propriedade  individual, teria  se  dado  através  da  ocupação,   

“A  aquisição  de  um  objeto  externo  de  escolha  por  uma  vontade  unilateral  

é  o  apoderamento  ou  ocupação  dele. Assim, a  aquisição  original  de  um  

objeto  externo e, por  via  de  consequência, também  de  um  pedaço  de  terra   

                                                             
92  Kant, I. apud  Terra,  R., p. 129 
93  Kant, I. (1793), p. 26 
94  Hobbes, T. ,VI,15 
95  Ver  Bobbio, (1994), p. 105  
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específico  e  separado, só  pode  ocorrer  através do  seu  apoderamento 

(occupatio)” 
96

 

Por  fim, cabe  assinalar  que Kant  não  aceita a  doutrina  lockeana  de  que  o  

trabalho  é  o  fato  gerador  da  propriedade, baseando-se  em  quatro   argumentos:  1) 

O  que  importa  no  direito  sobre  uma  coisa  é  a  posse  da  substância  e  não  dos  

acidentes, isto  é, na  propriedade  de  terra, a  substância  é  o  solo, e não  o  cultivo, 

que  é  simples  acidente; 2) O  trabalho  é  somente  um  sinal  externo  de  tomada  de  

posse; mas  existem  outros  sinais  equivalentes; 3) Quem  trabalha  um  terreno de  

outro  não  adquire  por  isso  um  direito  de  propriedade  sobre  aquele  terreno; e o  

que  aconteceria  se  adquirisse? 4) É  ingênua  a  ideia  segundo  a  qual  a  propriedade     

deriva  do  trabalho, pois  baseia-se  numa  relação  jurídica  entre  pessoa  e  coisa, 

quando  esta  relação  só  poderia   subsistir  entre  pessoas.
97

 

Contrapondo-se  inteiramente  à  visão  liberal  de  Locke  e  Kant  quanto  ao  

papel  do  Estado, e  às  doutrinas  do  nacionalismo  de  que  o  mesmo   é  a  expressão  

da  vontade  solidária  de  interesses  e  da  unidade  do  povo, Marx  fundamenta  o  

Estado  como  uma  simples  relação  de  dominação  de  uma  determinada  classe  

sobre  as  demais, e  assevera   que  é  uma  instituição  fadada  ao  desaparecimento, a  

partir  do  momento  em  que  os  explorados  tomarem  plena  consciência  do  seu  

estado  de  subjugação  e  promovam  a  revolução. Na  expressão  de  Marx: “ os  

proletários  nada  tem  a  perder  a  não  ser  as  suas  algemas.”
98

 

A  previsão  sobre  o  desaparecimento  da  sociedade  dividida  em  classes  se  

fundamenta, segundo  Marx,  pelo  curso  dialético  da  História, em  que  cada  forma  

social  conteria  os  germes  de  sua  própria  destruição, através  da  revolta  e  tomada  

de  poder  das  classes  dominadas. Assim,  as  formas  de  dominação  teriam   se  

sucedido   ao  longo  da  História, e  a  cada  uma  corresponderia  um  tipo  de  Estado. 

A  fase  correspondente  ao  período  em  que   Marx  viveu,  século  XIX, corresponde  

ao  predomínio  da  burguesia,  diga-se  a  classe  média, que  tomou  o  poder  no  

século  anterior, substituindo  a  aristocracia.  Nestes  termos, ele  conclamava  a  classe   

                                                             
96  Kant (2003), parte  1, cap. 1,§14.  Observe-se  que  Locke  não  se  ocupou  do  assunto  da  
privatização   da   proprietas  communis.  Muito  menos  os  neoliberais  Nozick   e   Rawls. 
97  Ver  Kant (2003), parte 1, cap. 1,§17,  e  Bobbio (1994), p. 107 
98  Marx, K.  Manifesto  do  Partido  Comunista, in  fine. 
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dominada, o  proletariado, que  ele  identificava  com  os  operários  de  indústrias,  a  

tomar  o  poder. 

De  fato, era  difícil  a  situação  em  que  vivia  o  proletariado  durante  o  

século  XIX: longas  jornadas  de  trabalho em insalubres  fábricas  empregando    

crianças  e  mulheres  em  trabalhos  sem  especialização.  Note-se  que era  a  época  do  

Estado  liberal, que  quase  nada  oferecia  em  termos  de  proteção  social  e  garantias  

trabalhistas 

Neste  quadro  estavam  formadas  as  condições  para  que  o  proletariado  se  

constituísse, na  visão  de  Marx, no  salvador  coletivo  que  iria  promover  a  

revolução:1)eram  os  produtores  dos  quais  a  sociedade  dependia; 2) eram  

explorados; 3) formavam (com  suas  famílias)  a  maioria  da  sociedade; e, 4) suas   

necessidades  básicas  eram  muito  pouco  atendidas.
99

 

Na  realidade, eram  muito  pouco  precisos  os  limites  da  classe  operária. A  

partir  de  que  escalão  da  hierarquia  deixa  o  trabalhador  qualificado  de  pertencer  

ao  proletariado? Pertencem  a  ele  os  assalariados  do  setor  de  serviços?  E  os  

empregados  do  comércio? Constituem-se  em  proletários  os  numerosíssimos   

funcionários  públicos?
100

 

Se  era  difícil  estabelecer  os  seus  limites, como  poderia  o  proletariado  

desenvolver  uma  consciência  da  classe? Para  Marx, a  revolução  só  se  daria  

quando  tal  consciência  estivesse  madura, ou  seja  quando  o  proletariado assumir  

plena  consciência  da  sua  alienação, ou  seja, da  disparidade  que  haveria  entre  as  

forças  atuais  de  produção  e  as  relações  sociais.
101

 

Segundo Marx, a tomada do poder pelo proletariado, numericamente  

predominante,   asseguraria  a  construção, no  futuro,  de  uma  sociedade  sem  classes. 

Mas, enquanto  isto  não  acontecesse, ela se  constituiria   na nova classe  dominante, 

através  de  uma  ditadura  benigna  que  visaria  a  construção  de  uma  sociedade   

                                                             
99   Ver  Cohen, p. 8 
100  Ver  Aron, p.88 
101   No  marxismo, as  ideologias  são  determinadas  pelas  relações  sociais  que  derivam  dos  modos  
de  produção. Assim, cada  classe   engendra  necessariamente  a  sua  consciência  específica.  Ver  
Barbuy, p. 32 
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igualitária. Para isto, os  bens  de  produção  e  de  distribuição seriam  coletivizados, 

deixando, portanto  de  existir  a  propriedade  privada, a  não  ser  aquela  de  uso  

pessoal.  

São  nítidos  no  marxismo as  origens  judeu-cristãs  do  mito  da  classe  eleita  

pelo  seu  sofrimento para  o  resgate  da  humanidade: a  missão  do  proletariado, o  

fim  da  pré-história  graças  à  revolução, o  reino  da  liberdade. Em  suma, o  Messias, 

a  ruptura, o  reino  de  Deus.
102

Este  cristianismo  às  avessas  explica, segundo alguns   

autores, a  força  do  marxismo,
103

que  provoca  em  muitos  dos  seus  adeptos  um  

espírito  de  devotamento  próprio  das  religiões.  

Um  outro  aspecto  que  faz  com  que  o  comunismo  tenha  sido  um  dos  

mitos  e  ideologias  mais  poderosos  da  história, é  a  sua  forma  de  um  imperativo  

moral: “como  criar  uma  ética  coletiva  e  social  que  suplante  o  interesse  pessoal  e  

elimine  os  demônios  do  lucro  e  da  sociedade  privada.” 
104

 Como  já  vimos  neste  

trabalho, o  individualismo possessivo é  uma  das  características  mais  importantes  do  

capitalismo/liberalismo. Contudo, e  facilmente  verificável  que  nem  todos  aderem  a  

este  modo  de  pensar. 

Não  há, propriamente  dito, uma consistente  teoria marxista  concernente  ao  

futuro  Estado  comunista.  Marx  pouquíssimo  se  dedicou  aos  contornos  de  uma  

futura  sociedade  sem  classes, onde  todas  as  necessidades  seriam  satisfeitas:  “de  

cada  um  segundo  sua  capacidade, a  cada  um  segundo  suas  necessidades”, o  que  

só  seria  possível  se  existisse  uma  ampla  abundância  de  recursos  materiais.   Para  

que  ele  isto  afirmasse, certamente  ficou  impressionado   com   as  possibilidades  

abertas  pela  Revolução  Industrial, ocorrida  algumas  décadas  antes,  que  multiplicou  

a  produção  de  bens  necessários  para  a  vida,  antes  tão  escassos. 

Contudo, Marx deixou  algumas  características  referentes  ao  período  de  

transição, até  o  aparecimento  do  comunismo: 1) Não  há  uma  separação  nítida  

entre  o  poder  executivo  e  o  legislativo; 2) Os  cargos  públicos  devem  ser  eletivos  

na  máxima  extensão; 3) Não  pode  haver  salários  elevados. Nenhum  funcionário,  

                                                             
102  Ver  Aron, especialmente  p. 87  e  Barbuy, p. 15 
103  Ver  Barbuy, pp. 11  e  47 
104  Macridis, p. 115 
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nenhum  membro  dos  órgãos representativos, nenhum  indivíduo  que  exerce  poder  

governativo, deve receber vencimentos superiores ao  de  um  operário  especializado.
105

 

Os  pensadores marxistas  contemporâneos  ampliaram  o  número de  etapas  

necessárias  até  o  aparecimento  de  uma  sociedade  sem  classes.  Assim, distinguem:  

1) a  etapa  de  transição  do  capitalismo  para  o  socialismo, ou  seja  da  ditadura  do  

proletariado, em  que  se  mantém  o  Estado  com  o  intuito  de  defender  os  interesses  

dos  trabalhadores; 2) a  etapa  do  socialismo, quando  ocorre  o  deperecimento  das  

classes  sociais e a  extinção  da  economia  monetária. O  Estado  torna-se  

desnecessário, mas  as  retribuições  ao  trabalho  continuam  fixadas  em  função  da  

quantidade  de  trabalho  prestado  à  sociedade; e, finalmente, 3) a  etapa  do  

comunismo, quando  desaparece  a  divisão  social  do  trabalho  e  a  divisão  entre  

trabalho  manual  e  trabalho  intelectual. A  humanidade  viverá  em  comunas  livres  

de  produtores-consumidores, auto-administradas, inseridas  num  meio  natural  e  

protegidas  contra  os  riscos  de  destruição  do  equilíbrio  ecológico.
106

  

Para atingir o Estado comunista, será  necessário que a  ditadura  do  proletariado  

exerça, durante  um  espaço  de  tempo, uma  função  educadora  para  apagar  da  

memória  coletiva  a  lembrança  de  Deus, do Estado  de  classes  dominado  pela  

burguesia, das  ideologias e filosofias  capitalistas, da  moral  religiosa  e  dos  

sentimentos  individuais.
107

  No  final  deste  processo, aparecerá  um   “novo  homem,”  

assim  descrito  por  Trotsky: 

“O  homem  se  tornará  imensuravelmente  mais  forte, mais  sábio, mais  sutil; 

seu  corpo  se  tornará  mais  harmonizado, seus  movimentos  mais  rítmicos, 

sua  voz  mais  musical. As  formas  de  vida  se  tornarão  espetacularmente  

dramáticas.  O  tipo  humano  médio  subirá  para  as  alturas  de  um  

Aristóteles, um Goethe  ou  um  Marx. E, sobre  essa  cordilheira  novos  picos  

se  elevarão.”
108

 

Torna-se  evidente  que  a  etapa  do  comunismo, sonhada  pelos  marxistas, 

possui  um forte  componente utópico, pois constituir-se-ia numa  volta  da  humanidade  

às  suas  origens  mais  primitivas, quando  não  havia  Estado, nem  muito  menos   

                                                             
105   Ver  Mandel (1977), pp. 18  e  19 
106 Ver  Mandel, E. (1978), pp.  229  e  230 
107  Ver  Barbuy, p. 31 
108 Leon  Trotsky, Literature  and  Revolution, apud  Nozick, p. 264 
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funções especiais  do  Estado. 
109

Logo, há uma aproximação  nítida  entre  o  

comunismo  e  o  anarquismo. 

“...na  sociedade  comunista, em  que  cada  um  não  tem  uma  esfera  de  

atividade  exclusiva, mas  pode  se  aperfeiçoar  no  ramo  que  lhe  agradar, a  

sociedade  regulamenta a  produção  geral, o que cria  para  mim  a  

possibilidade  de  hoje  fazer  uma  coisa, amanhã  outra, caçar  de  manhã, 

pescar  na  parte  da  tarde, cuidar  do  gado  no  anoitecer, fazer  crítica  após  as  

refeições, a  meu  bel-prazer, sem  por  isso  me  tornar  exclusivamente  

pescador  ou  crítico.”
110

 

Como  se  vê  acima,  não  haveria  a  divisão  social  do  trabalho. Logo, pela  

lógica  econômica, os  futuros  comunistas  viveriam  numa  economia  de  subsistência, 

com  mínimos  recursos  da  técnica. Mas, como  Marx  previu  uma  era  de  abundância  

material, cabe  a  pergunta:  de  onde  viriam  os  bens  e  serviços?  

A prodigalidade  marxista  e as benevolentes intenções dos liberais  igualitaristas  

podem  ser  associadas  ao  que, ironicamente, Nozick  denomina  de  “modelo  do  

maná  caído  dos  céus”, que  contraria  os  postulados  da  Economia, a  “Ciência  

Triste”, quando  lida  com  os  ilimitados  desejos  humanos  contra  a natural  escassez  

de  recursos.
111

 

Os  aspectos  da  igualdade  e  da  liberdade  que  vigeriam  numa  sociedade  

comunista  não  foram  praticamente  tratados  pelos  autores  marxistas. Mesmo  

porque, na  ausência  de  Estado  e  sendo  a  propriedade  coletiva,  desapareceria  o  

problema  da  conciliação  da  igualdade  de  posses  com  a  liberdade  “negativa”, 

sobre  o  qual  este  trabalho  se  debruçou.  Numa  rara  referência  sobre  o  assunto, de  

Mandel, teórico  marxista, ficamos  sabendo  que  se  instalaria  uma  democracia  

direta, prenunciada  nos  moldes  ideais  que  já  deveriam  vigorar  nas  organizações  

operárias  constituídas  para  derrubar  o  Estado  burguês, e  que  seriam também  uma   

característica  do  Estado  operário  de  amanhã. 
112

 

 

 

                                                             
109  Ver Mandel, E. op.cit., nota  1. 
110  Marx, K., A  Ideologia  Alemã, p.28 
111 Nozick (1991), p. 215  e  236 
112  Ver  Mandel, pp. 199  e 200   
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 A  concepção  dialética   esposada  pelo  marxismo, conduzindo  a  um  resultado  

final, o comunismo, que  significaria  o  fim  da  História, está  em  desacordo  com  a  

ideia  grega  a  este  respeito.    

 De  fato, Platão, na  República, fala  de  um  certo  ciclo  natural  dos  regimes  

políticos, da  timocracia  à  oligarquia, da  democracia  à  tirania, enquanto  Aristóteles, 

na  Política, discute  as  causas  das  revoluções,  e  como  um  tipo  de  regime  dá  

lugar  a  outro. Para  ele, nenhum  regime  poderia  satisfazer  completamente  o  homem  

e  a  incompletude  nos  levaria  a  substituir  um  regime  por  outro, num  ciclo  

infindável.
113

 

 Parece-nos  que  esta  última  concepção  é  a  que  mais  se  aproxima  do  

desenrolar  dos  acontecimentos  na  História  moderna. Nos  últimos  duzentos  anos, 

vimos  a  queda  do  Absolutismo, a  ascensão  do  Estado  Liberal, e  seu  concomitante  

enfraquecimento  com  a  ascensão  de  formas  autoritárias  de  Estado. Em  paralelo, o  

Estado  Social  se  firmou  pouco  a  pouco, traduzindo  a  busca  de  um  equilíbrio  

entre  liberdade  e  igualdade. 

 Para  firmar  a  nossa  opinião, relaciono  a  seguir  o  que  parece  ser  a  

evolução  dos  regimes  políticos, vista  sobre  o  ângulo  da  intervenção  estatal. 

O Estado  sempre  atuou  visando, pelo  menos, organizar  o  sistema  econômico  

existente. Assim  o  foi  nas  grandes  civilizações  da  Antiguidade, na  beira  dos  rios 

(Tigre, Eufrates, Nilo, etc.), o  Estado  agia  visando  o  melhor  aproveitamento  da  

água  e  das  atividades  produtivas. Também o fez para  organizar  um  novo  

calendário, para  fixação  de  pesos  e  medidas, etc. Esta  atuação  do  Estado  não  

constituía  uma  intervenção  direta
114

  porque  lhe  era  inerente, como instância  

política  da  formação  social.  

                                                             
113  Ver  República, livro  VII, 543c-569c,   Política, livro VIII, 1301ª - 1316b, e   Fukuyama, p.85 
114  A intervenção  estatal   pode  ser  classificada quanto  ao  modo  como  se  processa e  quanto  ao  
seu  grau. No  primeiro  aspecto, a  intervenção  pode  ser:  1) direta, quando  o  Estado  exerce  a  
atividade  econômica, assumindo  a  condição  de  parceiro  dos  agentes  econômicos  privados; e 2) 
indireta, quando, como  legislador, dirige  ou  controla  as  atividades  econômicas  privadas. Quanto  ao  
seu  grau , pode-se  distinguir: 1) o  intervencionismo  propriamente  dito, através  de   medidas  
esporádicas  e  circunscritas  a  ocasiões  específicas; o  dirigismo, em  ações  mais  firmes  e  coerentes, 
mas  ainda  como  reforço  e  ajuda  à  iniciativa  privada; e, finalmente , 3) quando  o  Estado  toma  a  
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O Estado
115

 moderno  evoluiu  a  partir  da  antiga  sociedade  hierarquicamente  

estruturada  por  camadas  sociais, num  modo  de  articulação  social  horizontal, e  que  

progressivamente  adquiriu  o  caráter  de  impessoalidade  no  comando  político  e  

centralização  na  sua  gestão  burocrática. Ele  se  erigiu  sobre  a  dissolução  da  

sociedade  medieval, que  era  pluralista, pois  era  formada  sobre  vários  ordenamentos  

jurídicos, que  se  opunham  ou  se  integravam,  e  podiam  estar  acima  ou  abaixo  dos  

Estados  nacionais, como  era  o  caso  da  Igreja  e  do  Império, no  primeiro  caso, e  

os  feudos, as  corporações  e  as  comunas, no  segundo  caso. A  centralização  do  

poder  coativo  e  normativo  que  caracterizou  o  Estado  moderno, que  faz  identificar  

o  direito  com  o  direito  estatal, é  a  consequência  histórica  da  supressão dos  

centros  de  poder  a  ele  inferiores  e  superiores.
116

 Assim, o  que  era  de  competência  

das  organizações  abaixo  do  nível  de  Estado  nacional, como  a  assistência  e  a  

previdência  social, passou  depois  a  ser  a  ele  atribuído.  

O Estado  Liberal,  teve  o  seu  marco inicial  na  queda  do  Absolutismo  na  

França. Em  termos  jurídicos,   foi  representado  pela  entrada  em  vigor  do   Código  

Napoleão, que  estatizou  o  direito  mercantil  e o direito  civil. Em  nome  da  liberdade  

contratual, foi  proibido  qualquer  tipo  de  associação, o  que  acarretou  a  destruição  

das  guildas, e  abolidos  os  privilégios  da  nobreza  que  favoreciam  o  estado  de  

servidão,
117

  mas  que  também  favoreceu   a  total  separação  entre  o  fator  trabalho  e  

o  capital. 

Contudo, como num  processo  dialético,  o  Estado  Liberal  começou  a ter  as  

suas  bases  erodidas. Primeiro, pela  necessidade  de  formação  de  uma  estrutura  

básica, necessária  para  o  desenvolvimento  da  acumulação  e  expansão  do  capital.   

 

                                                                                                                                                                                   
seu  cargo  a  condução  da  economia, relegando  o  setor  privado  a  mero  coadjuvante.  Ver  Scaff, L. 
F., p,. 42 
115  É  controversa  a  origem  do    termo  “Estado”, em  seu  sentido  moderno  e  contemporâneo. Para  
alguns, foi  Maquiavel, nas  primeiras  páginas  de  “O  Príncipe”, ao  distinguir   os  Estados  entre  
repúblicas  e  monarquias.  Outros  autores  estendem  o  termo  “Estado” à  polis  grega  e  à  civitas  
romana (Ver  Alves, A.C.,  p.211 e  212). Outro  autor  diz  que  “ as  origens  propriamente  ditas  do  
Estado  Moderno  e  das  ideias  que  a  ele  correspondem  devem  procurar-se , não  obstante, nas    
cidades-Repúblicas da  Itália  setentrional,  na  época  da  Renascença.”  (Heller, p. 161).   
116  Ver  Bobbio (2003), p. 31 e  32 
117  Idem, p. 25 
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Tal  se  deu, em  benefício  da  burguesia, e  foi  financiada  com  verbas  do  Estado, 

isto  é, com impostos  arrecadados  de  todos.
118

  

O  Estado  passou  a  intervir  diretamente, quando  a  burguesia,  ameaçada  

pelas  tensões  sociais  existentes, possibilitou  a  maior  flexibilização  do  regime.
119

 

“Da  propriedade  privada  dos  meios  de  produção  passou  a  viger  a  função  social  

da  propriedade, e  da  liberdade  contratual  passou-se  ao  dirigismo  contratual.”
120

 

No  campo  previdenciário, os  primeiros  elementos  da  política  social   que  

desaguaram  no  Estado  Social, foram  implantados  na  Alemanha, por  Bismarck, 

ainda  no  século  XIX. Suas  bases  fundantes  foram  o  reconhecimento  de  uma  

igualdade  intrínseca  entre  as  pessoas, que  possibilita  a  participação  de  todos  na  

riqueza  socialmente  produzida. Era  o  começo  do  estatismo  assistencialista  na  

política  pública. “Em  1889, os  trabalhadores  alemães  já  contavam  com  o  seguro-

doença, proteção  contra  acidentes  de  trabalho  e  seguro  velhice-invalidez.”
121

 

Foi  expressiva  a  influência  dos  ideais  do  socialismo  para  as  tentativas  de  

reforma  social  empreendidas  no  decorrer  do  século  XX, que  atingiu  o  seu  ápice  

após  a  II  Guerra  Mundial, quando  a  Inglaterra, pátria do liberalismo,  se  lançou  

nesta  experiência. Contudo, com  o  passar  do  tempo, arrefeceu  o  fascínio  do  

marxismo  no  mundo  ocidental
122

  graças  ao  exemplo  soviético.  Segundo  Hayek, os  

fatores  que  levaram  a  este  desencanto  foram  três:  

“a  convicção  de  que  uma  organização socialista  de  produção  seria  muito  

menos  produtiva  do  que  a  iniciativa  privada(...), a  constatação  ainda  mais  

manifesta  de  que, ao  invés  de  levar  a  um  grau  maior  de  justiça  social, ela  

implicaria  numa  nova  ordem  hierárquica, ainda  mais  arbitrária  e  inevitável  

do  que  jamais  se  observara, e  a  evidência  de  que, ao  invés  de  maior  

liberdade  prometida, implicaria  o  surgimento  de  um  novo  despotismo.”  
123

 

A  fase  do  dirigismo  estatal  surge, a  partir   da  ênfase  para  a  construção  de  

um  Estado  redistributivista,  através  do  aumento  do  controle  governamental  sobre  

os  meios  de  produção  privados, preservando, contudo, a  liberdade  política. O   

                                                             
118  Idem, p. 41 
119  Idem, p. 41 
120  Idem, p. 40 
121  Ver  Nogueira, V., p.90 
122  Raymond  Aron  dedicou  todo  um  livro  a  este  tema:  O  Ópio  dos  Intelectuais 
123  Hayek, p. 309 
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perigo  que  os  liberais  veem  é  que “tal  Estado  está  fadado  a  regredir  ao  

socialismo  e  a  seus  métodos  coercitivos  e  essencialmente  arbitrários,”
124

fato  que  

não  se  verificou  até  agora, pois  as  sociais-democracias  europeias  tem  se  mantido  

afastadas  do  domínio  estatal  completo.  

Observe-se  que  os  direitos  sociais, a  partir  do  final  da  Primeira  Guerra,  

passaram  gradativamente  a  fazer  parte  das  Constituições, antes  voltadas  apenas  

para  as  relações  entre  o  cidadão  e  o  Estado.  Passou-se  a  ter, portanto,  além  dos   

direitos  do  Estado  e  dos  direitos  do  cidadão,  os  direitos  sociais.  

A  este  respeito, alguns  estudiosos  defendem  a  chamada  Teoria  da  Geração  

dos  Direitos  Humanos, que  tem  como  paradigma  a  evolução  destes  direitos, 

através  de  um  processo  de  criação  contínuo  e  inesgotável. Por ela, a  primeira  

geração  tratou  das  liberdades  públicas  e  direitos  políticos; a  segunda  geração  

abarca  os  direitos  sociais, econômicos  e  culturais; a  geração  seguinte  compreende  

os  direitos  difusos, coletivos  e  individuais  homogêneos; e, finalmente, a  quarta  

geração, ainda  em  curso,  trata  dos  direitos  de  bioética  e  direitos  de  informática.
125

 

No  aspecto econômico, até  as  primeiras  décadas  do  século  XX,  o  Estado      

mantinha-se  minimamente  intervencionista, observando  as  regras  vitorianas  de  

limitação  das  despesas  e  de  equilíbrio  orçamentário. Acontece  que  a  severa  crise 

econômica de  1929, com  epicentro  nos  EUA, mas  que  se  espalhou  por  todo  o  

mundo, fez  surgir  o  keynesianismo,
126

que introduzia  um  papel  ativo  para  o  Estado, 

que, de  simples  regulador, passou  a  ser  o  indutor  da  recuperação  econômica, 

visando  o  pleno  emprego.  

Em  termos  mundiais, pelo  ativismo  do  Estado, a  participação  do  setor  

governamental  no  conjunto  da  sociedade  só  fez  aumentar. Nos  Estados  Unidos, 

elevou-se em  sete  vezes  entre  1913  e  2011, atingindo  metade  do  PIB
1
  neste  

último ano. Em outros  países, o  panorama  não é  muito  diferente. 
1
Em  consequência, 

a  carga  de impostos  observou  um  crescimento  exponencial. Em 2012, na Suécia  e  

                                                             
124  Idem, p. 315 
125  Ver  Sarmento, G. , p. 3 
126  Keynes, um  liberal,   defendia  o  sistema  capitalista, porém  acreditava  de  deveria  haver  ações  e  
medidas  de  controle  por  parte  do  Estado.  
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na  França, a  população  tinha  quase  metade  da  sua  renda  comprometida  com  

tributos. Nos  países  mais  pobres, o  intervencionismo  estatal  foi  favorecido  pelo  

desejo  da  construção  de  uma  infraestrutura  econômica, e, também, a  própria  ação  

empresarial  do  Estado  em  setores  carentes  de  capital  privado.  

No  aspecto  social, o  Estado  alargou  enormemente  as  suas  atribuições, 

fazendo  jus  à  denominação  de  Estado  Social. Confere  os  direitos  do  trabalho, da  

previdência  e   da  educação, intervém  na  economia  como  distribuidor, dita  o  

salário, manipula a moeda, regula  os  preços, combate  o  desemprego, controla  as  

profissões, entre  outras  atribuições. Em suma, coloca  todas  as  classes  na  mais  

estreita  dependência  de  seu  poderio  econômico, político  e  social.
127

  

Para  financiar  toda  esta  pletora  de  atribuições, o  Estado  Social  absorve  

uma  parcela  substancial  da  renda  da  sociedade, por  meio  de  tributos  e  taxas, o 

que, sem  dúvida, diminui  a  liberdade  “negativa”  de  que  os  cidadãos  dispõem. 

Outro  aspecto  a  considerar  refere-se  à  tendência  de  avanço  por  parte  deste  tipo  

de  Estado nas  atividades  empresariais, o  que,  no  limite, transformaria  o  Estado  

Social  em  Estado  Socialista, com  sério  dano  à  liberdade, tanto  política  quanto  

econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127  Ver  Bonavides, p.  208. 



 

CAPÍTULO  3 - OS  MODELOS  COMPARADOS  DE  ESTADO    61  

Neste  capítulo  fazemos  uma  análise  comparativa  dos  modelos  teóricos   de  

Estado: o  Estado  Mínimo, de  Robert  Nozick, o  Estado  Social,  de  John  Rawls  e o   

Estado  Socialista, de  Karl  Marx. Os  dois  primeiros  como  representantes  do  

pensamento  liberal, e  o  último  do  não  liberal. 

O  nosso  intuito é  verificar  pelo  menos  um  ponto  em  que  estes  três  

modelos  apresentam  soluções  diferentes  para  um  mesmo  problema  que  atinja  o  

tema  da  igualdade  econômica   e  da  liberdade  “negativa”, tema  do  nosso  estudo. 

Caso  isto  aconteça, teremos  um  dado  objetivo,  que  marcaria   a  falta  de  

congruência  entre  estes  valores. Não  significa, evidentemente, que  teríamos  

comprovado  a  incompatibilidade em  geral  entre  os  valores  da  liberdade  e  da  

igualdade, pois  atingimos  somente  um  aspecto  deles, que  como  já  mencionamos, 

abrangem  muitas  categorias: liberdade de pensamento, religiosa, igualdade  de  

oportunidades, igualdade social, etc. 

Falaremos  primeiro  dos  liberais, e  depois  do  não  liberal. Primeiramente, 

cabe  mencionar  alguns  aspectos  pertinentes  às  nuances  do  liberalismo. 

Rawls  é  um  dos   representantes  do  liberalismo  igualitário, doutrina que, 

como  o  seu  nome  é  de  tendência  ideológica  heterogênea. Assim, o  primeiro  de  

seus  dois  princípios  básicos - o  das  liberdades  iguais- é  de  índole liberal  clássica,  

e  prioriza    a  liberdade  do  indivíduo  como  proprietário  de  si, enquanto  o  segundo 

princípio, de  índole  igualitarista, é mais voltado  para  o  marxismo  e  as  doutrinas  

socialistas. Rawls  tinha  ciência  deste  conflito, mas  explicita  a  sua  tendência  

fusionista  por  diversas  vezes, atentando  para  as  diferenças  históricas  inerentes  ao  

debate  entre  individualismo  e  coletivismo,
128

 e  marcando  a  sua  posição  liberal  

pela  ordem  lexicográfica  entre  os  seus  princípios. 

Já  Nozick  pertence  à  corrente  do  libertarianismo,  uma  tese  ultraliberal  

aplicada  à  política. Se  ele, nos  aspectos  sociais   está  à  “esquerda”  pela  defesa  dos  

direitos  individuais, em  oposição  à  regulação  estatal,  em  temas  sensíveis  como  

sexo  e  drogas, está  à  “direita”, e  também   no  que  tange  aos  aspectos  econômicos.   

 

                                                             
128  Ver  Souza, p.3 
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Cabe  aqui  fazer  um  parênteses,  acerca  da  classificação  política  do  

pensamento  de  Rawls  e  Nozick. Para  nós, brasileiros, tanto  Rawls  quanto  Nozick  

pertencem  à  corrente  do  liberalismo  na  filosofia  política. O  primeiro,  porque  põe  

a  liberdade  como  o  seu  primeiro  princípio  de  justiça,  e  considera  que  a  sua  falta  

impede  que  as  pessoas  alcancem  a  realização  do  seu  plano  de  vida.
129

 O  

segundo, porque  está  alinhado  com  uma  corrente  ultraliberal. Acontece  que  o  

termo  liberal  não  tem  nos  Estados  Unidos  a  mesma  acepção  que  lhe  é  atribuída  

entre  nós  e  na  Europa.
130

 O  liberal  americano poderia  ser  melhor  classificado  

como  um  social-democrata, em  grande  parte  identificado  com  o  Partido  

Democrata  norte-americano  e, guardadas  as  devidas  proporções,  com  a  social-

democracia  europeia. Sua  grande  plataforma  é  a  elevação  dos  padrões  de  renda  

da  minoria, a  qual, alegadamente,   não  consegue se  fazer  através  do  mercado.  Por  

outro  lado, os  conservatives  ou  new  conservatives, que  dispõem  de  grande  

influência  no  Partido  Republicano,
131

 defendem   plataformas como  a   redução  do  

tamanho  do  Estado, a  diminuição   dos  impostos, etc. Desta forma, é  mais  útil  

reclassificar  a  posição  política  dos  dois  filósofos. Para  nós, Rawls  seria  um  social-

democrata, enquanto  Nozick  seria  propriamente  um  liberal,  um  liberal  

fundamentalista.
132

 

A  propósito, cabe  distinguir  dois  tipos  de  libertarianismo:  a  corrente  

consequencialista,  que  defende  a  liberdade  individual  e  a  propriedade  privada  

pelos  resultados  que  trazem, pois, alegadamente,  produzem  mais  prosperidade  para  

a  sociedade. É defendida  pela  Escola  Austríaca (Mises, Hayek), e  pela  Escola  de  

Chicago (Friedman). A outra  corrente  é  a  principialista, ligada  aos  direitos  naturais, 

que  defende  a  existência  limitada  do  Estado  às  funções  judiciais  e  de  segurança,  

e  que  propõe  que  a  liberdade  e  a  propriedade  justificam-se  por  razões  éticas, pois  

 

                                                             
129 Ver  Rawls (2000), p. 373  e  Rawls (2008), p. 543 
130  Ver Cardim, C.H.  Apresentação  de  O  Liberalismo  Político, de  Rawls, p.7. 
131  Idem, ibidem. 
132  O  termo  neoliberalismo, uma  ressurgência  do  liberalismo,  surgiu  na  década  de  1970, através  
da  Escola  Monetarista  do  economista  Milton  Friedman, como  uma  solução  para  a  crise  que  
atingiu  a  economia  mundial  em  1973, provocada  pelo  aumento  excessivo  no  preço  do  petróleo. 
Observe-se  que  o  termo, por  força  de  certa  propaganda  partidária, passou, no  Brasil,   
recentemente,  a  ter  uma  conotação  pejorativa. 
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onde são respeitadas  gerariam  sociedades  mais  justas,  independentemente  de  

proporcionarem  prosperidade  ou  não  (Rothbard  e  Nozick).  

3.1  O  Liberalismo  Igualitário 

 O  livro  de  John  Rawls, Uma  Teoria  de  Justiça, de  1971, é  considerado  um  

marco  da  evolução  do  pensamento  político, que, por  um  largo  período  de  tempo, 

esteve  circunscrito  às  correntes  do  utilitarismo  e  do  intuicionismo.  As  discussões  

teóricas, até  então, se  travavam  dentro  destas  esferas, com  opiniões  favoráveis  e  

críticas  àqueles  modelos, sem  nada  de  novo  aparecer. 

 Rawls  trouxe  um  novo  paradigma.  O  foco  deixou  de  ser  a  felicidade  para  

o  maior  número  possível, como  propunha  o  utilitarismo, ou  o  recurso  à  intuição  

para  decidir, numa  pluralidade  de  princípios,  qual  o  adequado  a  cada  caso, como  

propõe  o  intuicionismo, e   passou  a  ser, especificamente, a  justiça  como  equidade, 

cuja  concepção  se  aplica  à  estrutura  básica  da  sociedade. Mas, o  que  vem  a  ser  

justiça  como  equidade? 

 É  necessário  nos  atermos  a  algumas  definições  para  melhor  entender  o  

verdadeiro  significado  da  Justiça  como  Equidade  (Justice  as  Fairness). Assim, para  

o  primeiro  termo, segundo  a  definição  clássica  de  Ulpiano, inscrita  no  Corpus  

Juris  Civiles: Justitia  est  constans  et  perpetua  voluntas  jus  suum  cuique  tribuendi, 

isto  é, a  Justiça  é  a  constante  e  firme  vontade  de  dar  a  cada  um  o  que  é  seu.  

O  problema  que  surge  aqui é  a  definição  de  “o  que  é  seu,”  o  que  revela  a  

intensa  ligação  do  Direito  com o  instituto  da  propriedade. Neste  aspecto, os  

antigos  romanos  já  deduziam  que  a  propriedade, quanto  ao  possuidor  de  boa  fé,  

seria  o “ius  utendi  et  abutendi  re  sua” (direito  de  usar  e  abusar  da  sua  coisa),
133

  

o  que  nos  faz  lembrar  a   teoria  de  Nozick,  do  direito  absoluto  à  propriedade. 

Quanto  ao  segundo  termo, equidade, do  latim  aequitate, significa, segundo  

os  dicionários, senso  de  justiça, imparcialidade,   respeito  à  igualdade  de  direitos.
134

 

Os  romanos  já  advertiam, com  razão, de  que  a  estrita  aplicação  do  Direito   traz  

consequências  danosas  à  justiça: summum juris summa  injuria.  Assim, a  justiça  por   

                                                             
133  Alves, J.C.M. , p. 342 
134  Dicionário  Houaiss, verbete  Equidade. 
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equidade  “é  a  justiça  amoldada  à  especificidade  de  uma  situação  real.” 
135

 

Aristóteles  já  dizia  que  a  equidade  é  uma  correção  da  lei  quando  ela  é  

deficiente, em  razão  da  sua  generalidade.
136

 

Para  Rawls, a  equidade (fairness)  deve  ser  entendida  como  a  tentativa  de  

equalizar  os  interesses  discrepantes, inevitavelmente  presentes  em  qualquer  

sociedade,  de  forma  equânime (fair), o  que  envolve  a sua  proposta  de um  estrutura  

básica   que  deveria  fomentar  e  aplicar  o  valor  da  justiça, e,  desta  forma,  

minimizar  as  discrepâncias  sociais.
137

 

Por  estrutura  básica  da  sociedade, Rawls  entende  o  “modo  como  as  

principais  instituições  sociais  distribuem  os  direitos  e  os  deveres  fundamentais  e  

determinam  a  divisão  das  vantagens  decorrentes  da  cooperação  social.”
138

  Assim, 

o foco da  teoria  de   Rawls  é  a  justiça, não  aquela  que  se  faz  através  do  

cumprimento  das  leis  existentes  num  determinado  momento,  mas  sim  as   que  

deveriam  vigorar  na  sociedade, se  atendidos  os   preceitos  de  equidade.  Este   tipo  

ideal  de  sociedade  é  chamada  por  ele  de  sociedade  bem-ordenada, definida  como  

“aquela  que  não  só  foi  planejada  para  promover  o  bem  dos  seus  membros, mas  

também  regulada  por  uma  concepção  pública  de  justiça.”
139

 

 Logicamente, a existência  deste tipo de sociedade, que  necessita  de  

planejamento  para  a  sua  implementação, num  mundo  em  que  vigoram  uma  

pluralidade  de  doutrinas,  implica  na  existência  de  um  comando central, ou  de  

permanente  intervenção  estatal.  

 Sendo  a  justiça  social  o  centro  das  preocupações  da  teoria  de  Rawls,  

alguns  dos  seus  postulados  colidem  com  a  tradição  do  capitalismo  de  livre  

empresa, normalmente  associado  ao  darwinismo  social,  e  com  os  marcos  da  

democracia  liberal  tradicional, que  postula  uma  menor  intervenção  estatal  na  

sociedade. 

                                                             
135  Reale, M.(2000), p.301 
136  Ver  Aristóteles  -  Ética  a  Nicômaco: 1137b, 10-15 
137  Ver  Rebelo  Junior, L.A.,p.1 
138  Rawls (2000), p.8 
139  Idem, p. 5 
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Os  fundamentos do  modelo  de  Rawls  estão  nas  teorias  contratuais, segundo  

as  quais  o  “Estado  tem  a  sua  origem  num  acordo  entre  os  homens, justificando-

se  o  seu  poder  com  base  no  mútuo  consentimento  de  seus  integrantes.
140

 

Contudo, as   teorias  contratuais, em  que  se  destacam  as  contribuições  de  Hobbes, 

Rousseau  e  Locke, tem  características  diferentes. Por  exemplo, é   grande  a  

diferença  entre  Hobbes  e  Locke  a  este  respeito.  Enquanto  o  primeiro  vê  no  

Estado  o  único  ente  capaz  de  coibir  a  natureza  humana, e  dar  coesão  à  

sociedade  sob  uma  figura  absoluta, o  soberano, o  segundo  vê-lo  apenas  como  um  

guardião  que  centraliza  as  funções  administrativas. Por  isto, o  contrato  social  de  

Rawls, guardadas  as  suas  diferenças, aproxima-se  mais  do  modelo  lockeano, que  

se  baseia  na  confiança  e  no consentimento.  

 Na  justiça  como  equidade, os  contratantes  estão  habilitados  a  obter  o  que  

ele  denomina  “bens  primários”: a) os  bens  primários  de  tipo  social, capazes  de  

ser  objeto  de  distribuição, como  riqueza, oportunidades, direitos, etc.; e, b) os  bens  

primários  de  tipo  natural, não  passíveis  de  distribuição  pelas  instituições  sociais, 

como  os  talentos, a  saúde, a  inteligência, etc.
141

 A  distribuição destes  bens   numa  

sociedade  justa  dependeria  dos  princípios  de  justiça  estabelecidos  previamente  à  

própria  formação  da  sociedade. 

 No  modelo  contratualista  de Rawls, ao  contrário  dos  demais,  os  homens  

deveriam  firmar  um  acordo  original  elegendo  os  princípios   de  justiça  que  

norteariam  a  sociedade, e  que  deveriam  reger  todos  os  acordos  subsequentes   

especificando  os  tipos  de  cooperação  social  que  se  podem  realizar  e  as  formas  

de  governo  que  se  podem  instituir.
142

 As  questões  que  se  colocam  são: Quem  

seriam  os  contratantes?  Como  seriam  estabelecidos  estes  princípios? 

Para   responder  à  primeira  questão, Rawls  pede  que  imaginemos  um  grupo  

de  pessoas  reunindo-se  para  negociar  os  princípios  de  justiça  que  prevalecerão  

numa  dada  sociedade, assumindo  que  eles  próprios  irão  viver  de  acordo  com  

eles, no  futuro. Os  agentes  são  racionais, têm  um  conhecimento  básico  de   

                                                             
140  Menezes, p. 80 
141  Ver  Rawls (2000), p. 363 
142  Idem,  p. 13 e 14.  
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psicologia, economia, sociologia, etc., e  cada  um  deles  tem  um  plano  racional  de  

vida, que  inclui  metas  e  objetivos  de  acordo  com  os  seus  interesses, que  são  

egoisticamente  defendidos. Têm  elevada  autoestima, mas  não  se  importam  com  o  

bem-estar  dos  outros  negociadores. Ignoram  tanto  a  simpatia  quanto  a  inveja, e  

procuram, com  determinação, atingir  os  seus  objetivos.  

Rawls acrescenta  uma  nova  dimensão  ao  cenário  acima:  o  véu  de  

ignorância. As  partes  não  tem  ciência  alguma  dos  fatos  particulares  referentes  a  

eles  próprios  e  aos  outros. Têm  conhecimentos  sobre  assuntos  gerais, como  já  

vimos, mas  nada  sabem  sobre  as  suas  características  pessoais  e  do  contexto  

social  a  que  pertencem.  Assim, poderiam  ser  de  qualquer  idade, sexo, raça, 

profissão, etc., indistinguíveis  de  quaisquer  outras  pessoas. 

Para  responder  à  questão  acima  referida  sobre  como  seriam  estabelecidos  

os  princípios  de  justiça, Rawls  faz  com  que  as  partes   sejam  possuidores  de  uma  

sabedoria  geral  e  de  uma  ignorância  particular, que  ele  denomina  de    “a  posição  

original.” Assim, para  promover  os  seus  próprios  interesses, eles  deverão  apoiar  

regras  que  dariam  a  todos  as  máximas  oportunidades  de  seguir  os  seus  planos  

de  vida. Racionalmente  deveriam  se  prevenir  para  a  situação  de  serem  eles  

próprios  os  indivíduos  menos  favorecidos  da  sociedade.  E, nesta  condição, espera-

se  que  escolhessem  princípios  para  evitar   a  opressão  a  quem  quer  que  seja  e  

distribuíssem  os  bens  básicos  de  forma  equânime. Quais  seriam  estes  princípios? 

“Primeiro: cada  pessoa  deve  ter  um  direito  igual  ao  sistema  mais  

extenso  de  iguais  liberdades  fundamentais que  seja  compatível  com  um  

sistema  similar  de  liberdade  para  outras  pessoas. 

Segundo: as  desigualdades sociais e econômicas  devem  estar  dispostas  

de  tal  modo  que  tanto a) se  possa  razoavelmente  esperar  que  se  

estabeleçam  em  benefício  dos  menos  favorecidos, como  b) estejam  

vinculadas  a  cargos  e  posições  acessíveis  a  todos.”
143

 

A  liberdade, portanto, constitui-se  no  primeiro  princípio  de  justiça  de  

Rawls,  que  inclui  as  liberdades  fundamentais: 

“...a  liberdade  política (o  direito  ao  voto  e  a  exercer  cargo  público) e a  

liberdade  de  expressão  e  de  reunião; a  liberdade  de  consciência  e  de   

                                                             
143  Rawls (2008), p. 73 
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pensamento, a  liberdade  individual(...); o  direito  à  propriedade  pessoal e  a  

proteção  contra  a  prisão  e  detenção  arbitrárias, segundo  o  conceito  de  

Estado  de  Direito”
144

   

O  segundo  princípio,  que  se  aplica  à  distribuição  de  renda  e  riqueza  e  à  

estruturação  de  organizações  que  fazem  uso  de diferenças  de  autoridade  e  

responsabilidade,  compõe se  de  dois  subprincípios: a)  o  da  diferença, que  assegura   

que  as  eventuais  desigualdades  econômicas  somente  serão  aceitas  caso  beneficiem  

os  menos  favorecidos; e b) o  da  igualdade  de  oportunidades, pois  os  cargos  devem  

ser  acessíveis  a  todos.  

Naturalmente, existe  a  possibilidade  de  conflito  entre  estes  dois  princípios  

de  justiça, conforme  já  aludido  anteriormente.  É  possível  que  a  restrição  à  

liberdade  de  alguns  indivíduos  constitua  uma  desigualdade  que  satisfaça  o  

segundo  princípio, ou  seja,  dela  pode  resultar  um  aumento  de  bens  que  favoreça  

a  maioria.  Por  isto, Rawls  instituiu  a  regra   da  prioridade, que  diz  que  o  primeiro  

princípio  tem  prioridade  absoluta  sobre  o  segundo.  Assim, não  é  possível  que  

uma  vantagem  econômica  compense  uma  restrição  à  liberdade, por  exemplo. “Com  

relação  ao   segundo  princípio,  a  distribuição  de  renda  e  riqueza, e  de  cargos  de  

autoridade  e  responsabilidade, deve  ser  compatível  tanto  com  as  liberdades  

fundamentais  quanto  com  a  igualdade  de  oportunidades.”
145

 

Rawls não  fornece  uma  definição  precisa  de  liberdade, pois  considera  que  

não  faz  sentido  discutir  uma  caracterização  precisa  deste  valor, se  positiva  ou  

negativa, por  exemplo,preferindo  antes  caracterizar  as  diferentes  liberdades  de  

maneira  que  conformem  um  sistema.  Diz  ele, seguindo  MacCallum: 

“...é  possível  explicar  qualquer  liberdade  por  meio  da  menção  a  três  itens: 

os  agentes  que  são  livres, as  restrições  ou  limitações  de  que  estão  livres  e  

aquilo  que  têm  liberdade  para  fazer  ou  não  fazer.”
146

 

A  igualdade  de  oportunidades  é  um  relevante  ponto  do  pensamento  liberal,  

que  começou  pela  rejeição  da  nobreza  hereditária  e  da  ideia  de  que  os  laços  de  

sangue  são  suficientes  para  atribuir  posições  de  mando. Kant  já  assinalava,  em   

                                                             
144 Idem, p.74. 
145  Idem, p. 75 
146  Rawls(2008), p. 247  e  248. 
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1793, que “cada  membro  desse  corpo  deve  poder  chegar  a  todo  grau  de  uma  

condição  a  que  possam  levar  o  seu  talento, a  sua  atividade  e  a  sua  sorte”
147

 

A  confiança  no  exercício  da  razão  para  a  determinação  dos  princípios  que  

poderíamos  apoiar  racionalmente, e  a  sua  aplicação  erga  omnes, remete-nos  à  

metodologia  kantiana  e  ao  conceito  de  imperativo  categórico. Há  que  considerar, 

contudo, que  ao  contrário  de  Kant, que  diz  que  é  somente  a  razão  pura  que  deve 

indicar  os  princípios  de  justiça, para  Rawls  estes  são  gerados “ por  um  conjunto  

de  crenças  sobre  a  psicologia  humana, a  interação  social  e  os  fatos  da  escassez  

moderada  e  de  exigências  competitivas,”
148

isto  é,  de  forma  mais  complexa. 

As  críticas  à  “teoria  de  justiça  como  equidade”  vieram  de  todos  os  lados. 

Os  comunitaristas, como  Sandel  e  Walzer, acusam-na  de  conceber  o  indivíduo  

isolado  da  comunidade  e  das  ideias  correlatas de  bem  comum, tradição  e  

contexto. Por  outro  lado, os  que  se  identificam   com  o  igualitarismo  apontaram-na  

como  insuficiente, como  Ronald  Dworkin, Amartya  Sen, Gerald  Cohen, e  uma  

vertente  da  teoria  feminista. Na mesma  direção  ficaram  os  defensores  da  

liberdade, como  Robert  Nozick,  como  veremos  mais  à  frente. 

Com  relação  ao  instituto  da  propriedade, cuja  definição,  em  geral,  tem  

uma  importante  repercussão  na  determinação  dos  princípios  de  justiça, Rawls  

coloca-se  numa  posição  indiferente  com  relação  à  propriedade  ou  não  dos     

meios  de  produção  pelo  Estado, pois, segundo  ele, a  eficiência  econômica  no  

socialismo  pode ser  equiparada, pelo  menos  em  parte, à  capitalista,  mediante  a  

adoção  de  mecanismos  como  a  estipulação  de “uma  taxa  de  juros  para  alocar  

recursos  entre  os  projetos  de  investimento  e  estipule  encargos  a  serem  pagos    

pelo  uso  do  capital  e  bens  naturais  escassos, como   terra  e  florestas.”
149

 

Contudo, como  no  socialismo  os  meios  de  produção  e  distribuição e  os  

recursos  naturais  são  de  propriedade  pública, Rawls  reconhece  que  a  função  

distributiva  dos  preços  ficaria  muito  restringida, enquanto  que  no  sistema  de  

propriedade  privada, estes  supririam  plenamente  a  função  distributiva  e  ainda   

                                                             
147  Kant, I, sd 
148  Crespigny  e  Minogue, p.  276 
149  Rawls (2008), p. 340. 
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serviriam  para  a  função  alocativa, sem  que  haja  necessidade  de  lançar  mão  de  

qualquer  mecanismo  substituto. 
150

 Assim, conclui  o  pensador,  qual  destes  dois  

sistemas  econômicos  atenderá, de  modo  mais  completo,  às  exigências  da  justiça  

dependerá  de  fatores  como  tradições, instituições  e  das  forças  sociais  e  

circunstâncias  históricas  de  cada  país. 

O  fator  que  faz  pender  o  pensador  para  o  sistema  de  propriedade  privada  

dos  meios  de  produção  é  que  “esse  sistema  é  compatível  com  as  liberdades  

iguais  e  com  a  igualdade  equitativa  de  oportunidades”,
151

 um  dos  pilares  do  seu  

modelo  teórico, e  são  incompatíveis  com  certos aspectos  de  uma  sociedade  de  

comando  central, que  interfere, por  exemplo,  na  liberdade  para  a  escolha  da  

ocupação  e  da  posição  de  trabalho. 
152

 

Para Rawls, as  garantias  mínimas  que   um  Estado  democrático deve  oferecer  

são:1) proporcionar  oportunidades  iguais  de  educação  e  cultura; 2) assegurar a  

igualdade  de  oportunidades  nas  atividades  econômicas  e  na  livre  escolha  de  

ocupação; e, 3) proporcionar  um  mínimo  social, em  termos  de  benefícios  familiares  

e  de  transferências, em  caso  de  doença  e  desemprego, e  de  dispositivos  como  a  

complementação  progressiva  de  renda.
153

E  estes  são  justamente  os   objetivos  dos  

regimes  sociais-democratas  da  atualidade. 

Para  implantar  estas  atividades  de  fundo, o  Estado  teria  necessariamente  de  

arrecadar tributos  adicionais, além  dos  que  já  cobra  para  financiar  as  suas  

atividades  clássicas  de  administração, justiça  e  segurança, o  que  elevaria  

sobremaneira  a  carga  tributária  que  a  sociedade  tem  de  suportar.
154

 É  o  caso  

notório, atualmente, dos ricos  países  escandinavos, que, por  outro  lado, oferecem  

uma  ampla  rede  de  proteção  social. E  o  que  dizer  dos  países  de  renda  média,  

 

                                                             
150  Ver  Rawls (2008), p.341. 
151  Idem, p.339 
152 Idem, p.337 
153  Ver  Rawls (2008), p, 342  e  343. 
154  A  sociedade  teria  também  de  suportar  os  custos  para  mobilização  do  direito  dos  carentes  de  
proteção, geralmente  mal  informados. Habermas  fala  da  necessidade  da  coletivização  da  imposição  
do  direito, através de  seguros  de  proteção  jurídica, assunção  de  custos  de  processos, etc.   Ver   
Habermas, J,. p.149. 
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como  o  Brasil, que  tentam  seguir  a  mesma  linha. É  isto  possível?  A  que  

custo?
155

   

Nesta  concepção,  o  Estado  teria  de  se  organizar  em  setores  que  pudessem  

administrativamente  lidar  com  os  desafios  da  igualdade  e  do  mínimo  social  

anteriormente  mencionados. Sugere  Rawls  a  criação  de  quatro  setores: um  setor  de  

alocação, “para  manter  o  sistema  de  preços  razoavelmente  competitivo  e  para  

impedir  a  formação  de  um  poder  excessivo  de  mercado,”  
156

 um  setor  de  

estabilização, para  gerar pleno  emprego  e  assegurar  a  livre  escolha  da  ocupação   e  

o  acesso  ao  crédito, de  um  setor  de  transferências  para  garantir  o  mínimo  social, 

um  setor  de  distribuição, para  “preservar  uma  justiça  aproximada  nas  parcelas  

distributivas  por  meio  da  tributação  e  dos  ajustes  necessários  ao  direito  de  

propriedade, e, finalmente, um  setor  de  transferências, destinado  a  assegurar  o  

alcance  de  um  mínimo  social.”
157

Em  termos  práticos, imagino,  estes  setores  

poderiam funcionar como superministérios, que comandariam os diversos  

departamentos  funcionais  do  governo.   

Sob  o  ponto  de  vista  econômico, para  Rawls, o  tipo  de  Estado  onde  é  

possível  lidar com  o  problema  da  distribuição, da  eficiência  e  da  liberdade de  

ocupação  seria  uma  democracia  de  cidadãos-proprietários, do  tipo  proposto  por  

J.E. Meade,
158

 que  favorece  a  equalização  da  distribuição  das  propriedades  

privadas, mediante  uma  série  de  medidas, que  incluem  uma  pesada  taxação  de  

heranças, o  desenvolvimento  de  políticas  educacionais  visando  a  equalização  de  

oportunidades  para  os  jovens, e, até  a  promoção  da  redução  da  fertilidade  para  

aqueles  com  menor  capacidade  de  ganhos: 

By  giving  easy  and  equal  opportunity  to  all  citizens  for  acquiring  and  

using  contraceptives  and ii)  by  increasing  the  tax  burden  of  the  childless  

 

 

                                                             
155  No  caso  brasileiro, que  alia  uma  alta  carga  tributária  com  um  amplo  assistencialismo  para  os  
mais  pobres, o  custo  parece  recair  sobre  a  classe  média, que  precisa  suportar  os  elevados  
impostos  ao  lado  do  custo  privado  da  educação  e  da  saúde.   
156  Rawls (2008), p. 343. 
157  Idem, p. 344. 
158  Idem, p. 341. 
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relatively  to  those  with  children  within  the  high  earned –income  

brackets.”
159

 

Destas  medidas  resultaria  uma  sociedade  em  que  cada  cidadão  teria  a  

maior  parte  da  sua  renda  oriunda  de  sua  parcela  nas  propriedades  e  empresas.  

Note-se  que  não  se  trata  de  uma  economia  socializada, pois  seria  da  iniciativa  

privada  a  administração  das  propriedades. 

“  Institutions  in  the  capital  market  would  no  doubt  need  to  be  

appropriately  developed  so  that  a  very  large  number  of  moderate  private  

properties  could  be  pooled  through  insurance  companies, investment  trusts, 

and  similar  intermediaries  so  that  risks  were  spread  and  the  ultimate  

investments  chosen  by  specialists  on  behalf  of  the  man  in  the  street.      

The  essential  feature  of  this  society  would  be  that  work  had  become  

rather  more  a  matter  of  personal  choice. The  unpleasant  work  that  had  to  

be  done would  have  to  be  very  highly  paid  to  atract  to  it  those  whose  

tastes  led  them  to  wish  to  supplement  their  incomes  from  property” 
160

 

Como  vemos,  a  implantação  da  justiça  por  equidade  de  Rawls  implica  em  

uma  maior   tributação   comparativamente  ao  Estado  Mínimo, por  dois  motivos: a), 

são  estes  tributos  que  vão  formar  os  recursos  a  serem  distribuídos  segundo  

critérios  que, na  maioria  das  vezes,  escapam  do  controle  dos  tributados; b) a  

máquina  controladora  e  arrecadatória  implica, por  si  só,  em  uma  tributação 

adicional  para  o  seu  financiamento. Como  um  dos  critérios  que  adotamos  neste  

trabalho  para  aferir  o  grau  de  liberdade  “negativa”  é  a  justamente  a  carga  

tributária  que  incide  sobre  os  cidadãos, depreende-se  que, comparativamente  ao  

Estado  Mínimo, é  menor  o  seu  grau  deste  tipo  de  liberdade. 

Com  relação  à  proposta  vista  acima, de  uma  democracia  de  cidadãos-

proprietários, que inspirou  Rawls, parece-nos  que,  nas  atuais  condições  psicológicas  

e  morais  da  humanidade, ela  tem  um  caráter de  certa  forma  utópico, semelhante  

aquele  construído   por  Marx, na  Ideologia  Alemã, como  já  visto  anteriormente. O  

próprio  Meade  adverte  no  seu  livro  que  uma  taxação   excepcionalmente  

progressiva, de  modo  a  equalizar  relativamente  os  rendimentos  do  trabalho,  

reduziria  substancialmente  os  incentivos  para  o  trabalho, a  poupança, a  inovação  e   

 

                                                             
159  Meade, J., p. 75  e  76 
160  Idem, p. 40 
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a  tomada  de  riscos  empresariais.
161

Mas, ela  nada  tem  de  incoerente  com  os  ideais 

que  formaram  o  liberalismo. Já  em  1789, o  revolucionário  Bertrand  Barère  

observava  no  seu  Rapport  sur  l’indigence  que  “numa  república  bem  ordenada, 

cada  cidadão  possui  alguma  propriedade.”
162

 

As  experiências  do  Estado  Intervencionista  estão  por  toda  parte, como  

tivemos  ocasião  de  ver  neste  trabalho. Por  isto, é  inegável  que  muitos  aspectos  

do  modelo  de  Rawls  se  aproximam  das  do   Estado  Social   atual.  

 

3.2 A  Crítica  de  Nozick e  o  Estado  Mínimo 

Na  época  do  aparecimento  do  livro  de  Nozick, Anarquia, Estado e  Utopia, 

há  42  anos, o  libertarianismo  tinha  rara  presença  no  meio  acadêmico  norte-

americano. Os  economistas  liberais  F.A. Hayek  e  Milton  Friedman  ainda  não  

haviam  recebido  seus  prêmios  Nobel, o  que  aconteceria  poucos  anos  depois.  O  

filósofo  político  predominante era John  Rawls, cujo  trabalho  tinha  sido  amplamente  

aclamado  por  defender  que  os  indivíduos  deveriam  poder  beneficiar-se  de  sua  

maior  riqueza talento  ou esforço  somente  se  compensassem  os  menos  aquinhoados.  

Nozick  foi  na  direção  contrária. Desconsiderou  o  igualitarismo  e  buscou  

defender  o  Estado  mínimo. Não  apenas  contra  aqueles  que  querem  um  Estado  

grande, mas  também  contra  aqueles  que  o  querem  nulo  ou  quase  nulo, como é  o  

caso  dos  anarquistas  e  dos  anarco-capitalistas, respectivamente. Apesar  do  sucesso  

do  livro, ganhador  do  prêmio  National  Award dos  Estados  Unidos  de  1975,  e  já  

traduzido  para  muitos   idiomas, ele  foi  recebido  por  alguns  com  incredulidade  e  

escândalo.
163

       

Acolhido  com  reservas  pelos  intelectuais  do  establishment, a  teoria  de 

Nozick  foi  alvo  de  críticas  e  interpretações  distorcidas, em  grande  parte  causadas   

                                                             
161  Meade, J., p. 38. 
162  Burdeau, p. 72 
163  Roderick  Long  cita  um  exemplo, por  ele  considerado  estapafúrdio,  de  Brian  Barry, (Review  of  
Anarchy, State  and  Utopy, Political  Theory, agosto  de  1975. Ver  em  Robert  Nozick, filósofo  da  
liberdade). No  Brasil, temos  o  caso  de  Sérgio  Morresi:  Robert  Nozick  e  o  Liberalismo  fora  de  
Esquadro (ver  referências). 
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pela  falta  de  familiaridade  com  as  ideias  libertárias, 
164

 e  foi  repudiado  por   

muitos  estudantes de filosofia  da  época, que  reagiram  às  conclusões  de  

Nozick,“ora  como  tão  repugnantes que  não  deveriam  ser  levadas  a  sério  como  

filosofia  política, ou  as  consideravam  tão  repulsivas  que  era  vital (e  não  muito  

difícil) demonstrar  as  suas  falhas. Mas  hoje  em  dia, lamenta  o  filósofo  Jonathan  

Wolff, estudante  na  época, eu  encontrei  uma terceira  perspectiva, a  de  que, em  

termos  gerais, Nozick  está  certo” 
165

 

Como  sugerido  pelo  título  da  sua  obra  Anarquia, Estado  e  Utopia, o  autor  

a  dividiu  em  três  partes:  a  Anarquia, em  que  analisa  as  relações  políticas  e  

econômicas  dentro  de  uma  sociedade  sem  Estado; o  Estado, em  que  fundamenta  a  

sua  teoria  de  justiça  e  faz  uma  crítica  à  teoria  de  Rawls; e, finalmente, a  Utopia, 

onde  há  aplicação  dos  princípios  da  justiça  libertária  ao  mundo  concreto. Mestre  

do  raciocínio  conjetural, assim  reputado  por  Merquior,
166

 Nozick  desenvolve  o seu  

texto usando  o  método  socrático, encurralando  o  leitor  com  suas  perguntas, 

exemplos  e  contraexemplos, que  pretendem  conduzi-lo às  suas  pré-determinadas  

conclusões.  

O  modelo  proposto  por  Nozick  representa, como  veremos, um  meio  termo 

entre  as  correntes  que  defendem  o  anarquismo  e  aquelas  que  se  fundam  no  

Estado  Social. Ele  rejeita  ambas; a  primeira  quando  justifica  moralmente  a  criação  

e  manutenção  de  um  tipo  limitado  de  Estado  por   uma  ação  livre  e  espontânea  

das  pessoas, e  a  segunda, ao  apontar  uma  suposta  violação  da  liberdade  individual  

que  os  modelos  igualitaristas, como  o  de  Rawls,  acarretam.  

O  modelo  de  Estado  de  Nozick, que  decorre  da  sua  teoria  da  propriedade 

(entitlement theory) é aquele que, alegadamente,  proporciona uma  mínima  intervenção  

governamental  na  esfera  privada  dos  cidadãos. Nele, a  tributação  seria  baixa, em  

função  da  menor  estrutura  estatal, deixando  uma  maior  proporção  dos  recursos  

privados  livres  para  consumo  e  investimento. Por  isto, é  possível, ceteris paribus,  

 

                                                             
164  Long, p.1 
165  Apud  Roderick  Long, op. cit., p.3 
166  Merquior, p. 209 
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que  as  sociedades  que  o  adotarem  alcancem  um  maior  grau  de  prosperidade  

econômica, pois  possibilita  um  maior  nível  de  investimento  privado.  

Nozick  nada  prevê  sobre  o  aspecto  da  maior  ou  menor  concentração  de  

renda  que  a  adoção  do   modelo  de  Estado  Mínimo implicaria. Observe-se  que  

mesmo  nos  Estados Sociais  da  atualidade  esta  já  é  uma realidade, pois  diversos   

estudos  tem  apontado  para  um  aumento  na  concentração  de  renda  no  mundo  em  

geral, e  em  especial  nos  Estados  Unidos,  
167

 

Para  os  liberais  mais  à  “direita”, a  concentração  de  renda  não  é  motivo  de  

maior  preocupação, desde  que ela  venha  acompanhada  de  uma  diminuição  geral  

da  pobreza. Se você  tivesse  que  escolher, numa  hipótese  do  tipo “véu  de  

ignorância”, entre  viver  em  1980  ou  em  2014, ano  em  que  a  miséria  caiu  à  

metade  em  relação  a  1980, mas  em  compensação, os  ricos  concentraram  o  dobro  

da  riqueza, o  que  escolheria?  Certamente, em  2014. Por  isto, dizem  eles  o  desafio  

é  combater  a  pobreza, não  a  desigualdade.
168

 

Segundo  os  mesmos  liberais, a  concentração  de  renda  não  é  em  si  mesma  

reprovável, pois  decorre, muitas  vezes  de  avanços  tecnológicos  e  mercadológicos  

que  beneficiam  a  sociedade. Não  foi  por  acaso  que  os  fundadores  da  Microsoft  e  

do  Facebook  acumularam  grandes  fortunas. Não  foi  o  caso  da  União  Soviética, 

onde, no  processo  de  privatização  dos  grandes  conglomerados  industriais  e  

comerciais  promovido  por  Boris  Yeltsin, eles  acabaram  em  mão  de  membros  da  

antiga  Nomenklatura  comunista, por  valores  irrisórios.
169

 

Seria  possível  estabelecer  uma  correlação  entre  o  grau  de  desigualdade  de  

renda  nos  países  e  o  nível  de  intervenção  governamental  na  economia? Quanto  

maior a desigualdade, menor a intervenção? Ou o contrário? Não há estudos  

conclusivos  sobre  o  tema, ao  que  sabemos.   

Teoricamente, o  grau  de  desigualdade  na  propriedade  do  capital  seria  nula  

nos  países  de  comando  central, pelo  fato  de  que  toda  propriedade  é  estatal. Por   

                                                             
167  Ver  Piketty, passim, e,  especialmente  p. 252 
168  Ver o  artigo  de  Schuler, F. , A  Escolha  do  pobre  Jean  Valjean. 
169  Ver Senholz, H.  A  Rússia  e  sua  longa  marcha  de  saída  do  comunismo. Epílogo.  
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isto, assumindo-se  que  neles  é  bem  menor  o  grau   de  “liberdade  negativa”, pode-

se  afirmar  que, comparativamente, os  países  em  que  o  Estado  tem  menor  peso  na  

sociedade, é  maior  o  grau  de  liberdade  dos  seus  cidadãos.  

A  pergunta  inicial
170

 que  Nozick  faz  é: Se  o  Estado  não  existisse, seria  

preciso  inventá-lo?  Se  esta  pergunta  for  afirmativa, ele  questiona: até que  ponto  

ele  é  necessário? 

Nozick  responde  à  sua  própria  pergunta  de  forma  positiva. Sim, o  Estado  é  

necessário, mas deveria  ser  mínimo. Ele desenvolve  sua  argumentação  em  três  

etapas: 

A  primeira  é  uma  refutação  aos  anarquistas, que  veem  o  Estado  como  um  

mal, e  defendem  a  sua  extinção. Ele, assim, se  alinha  com  Locke, que, mesmo  

quando  pintava  o  estado  de  natureza  com  tintas  mais  suaves  do  que  os  outros  

autores  clássicos, “ um  estado  de  perfeita  liberdade  para  ordenar-lhes  as  ações e  

regular-lhes  as  posses  e  as  pessoas conforme  acharem  conveniente, dentro  dos  

limites  das  leis  da  natureza, sem  pedir  permissão  ou  depender  da  vontade  de  

qualquer  outro  homem,”
171

via  inconvenientes  nele, de  forma  que  se  rendeu  à  

necessidade  da  existência  do  Estado.  Nozick  vai  nesta  linha:  quer  demonstrar  que  

uma  situação  estatal  restrita  seria  melhor  até  mesmo  do  que  uma  situação  

favorável  do  estado  de  natureza.” 

A  primeira  etapa  refere-se  ao  exato  ponto  de  passagem  entre  o  estado  de  

natureza  e  a  sociedade  organizada.  Enquanto  alguns   autores  clássicos  defendiam  

que, em  algum  ponto  da  História  houve  a  celebração  de  um  contrato  social  

originário, Nozick segue um caminho alternativo. Para ele, surgiriam, espontaneamente, 

associações  de  proteção  mútua  compostas  por  indivíduos  que  teriam  por  objetivo  

assegurar  a  própria  segurança, a  mais  importante  das  preocupações  humanas, 

segundo  Hobbes. Logo  surgirão  inconvenientes  para  este  tipo  de  arranjo, entre  os  

quais  o  estado  de  sobreaviso  permanente  e  as  possíveis  divergências  entre  os  

consorciados. Por  isto, naturalmente, vão-se  formando  grupos  especializados  neste   
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171  Locke, cap.II, seç. 4 
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tipo  de  atividade, pois  as  inclinações  naturais  e  as  vantagens  comparativas levam  

à  divisão  do  trabalho  e  à  troca. “Algumas  pessoas  são  contratadas  para  exercerem  

funções  de  proteção  e  alguns  empresários  ingressam  no  negócio  de  vender  

serviços  de  proteção.”
172

 Mas, só  quem  paga  é  que  pode  se  beneficiar  deste  

serviço. 

Na  segunda  etapa, formar-se-iam então  empresas  prestadoras  de  serviço, ou  

agências, que  iriam  competir  umas  com  as  outras, até  que  se  estabelecesse  uma  

única, que  se  tornaria  dona  do  monopólio  do  uso  da  fora, exceto  a  necessária  à  

autodefesa  imediata. Isto  se  daria  naturalmente, porque  a  natureza  do  serviço  de  

proteção  vai  impedir  a  concorrência  entre  as  agências, levando-as  a  se  isolar  num  

determinado  território. Seria  a  chamada  agência  dominante. 

Na  terceira  etapa, surgiria, então, um  proto-estado, que  o  autor  denomina  de  

Estado  ultramínimo, que  teria   a  seu  cargo  as  funções  judiciárias  e  de  segurança, 

mas  não  protegeria  todas  as  pessoas  residentes  numa  região  determinada;  somente  

aqueles clientes  pagantes  da  agência  dominante.  

Na  quarta  e  última  etapa, que  corresponde  à  passagem  do  Estado  

ultramínimo  ao  Estado  mínimo, a  agência  dominante  estenderia   a  sua  proteção  a  

todas  as  pessoas  dentro  da  sua  área  geográfica, desde  que  os  litígios  fossem  

contra  seus  clientes. Então, os  clientes  administrados  financiariam  os  não  clientes. 

É  o  preço  pela  segurança  dos  pagantes. Nenhuma firma  faria  uma  coisa  dessas, só  

um  Estado  seria  capaz  disso.
173

  

Contra  as possíveis  críticas  dos  anarquistas, de  que  o  Estado  é  

incompatível  com o estado  de  natureza, e, portanto, uma  entidade “supra  individual” 

cujos  limites  ultrapassam  aqueles  que  são  permitidos  a  meros  indivíduos, Nozick  

tentará  mostrar  não  só  que  este  tipo  de  organização  é  legítimo, e  não  viola  os  

direitos  de  ninguém, mas, também  que  o  seu  elemento  “ redistributivo”  também  é  

legítimo.
174
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Nesta  última etapa, a  extensão  da  proteção  a  todos  numa  determinada  área  

geográfica, formaria  o  Estado  Mínimo. Sua  função  se  restringe  a  punir  as  

violações  de  direito  entre  os  indivíduos, o  roubo, a  fraude  e  o  não  cumprimento  

dos  contratos, assim  como  defender  o  Estado  de  eventuais  agressões  de  países  

estrangeiros. Segundo  Nozick, “o  Estado  Mínimo  é  o  mais  extenso  que  se  pode  

justificar. Qualquer  outro  mais  amplo  viola  os  direitos  das  pessoas.”
175

 

A  formação  deste  Estado  Mínimo  não  necessitou  de  um  contrato  social  

para  a  sua  efetivação. Ela  decorreu  de  um  processo  que  de  nenhuma  maneira  

teve “em  mente”  o  modelo  geral. De  acordo  com  Adam  Smith, estas  explicações  

seriam  resultado  da  ação  da “ mão  invisível” (“Todo  indivíduo  pretende  obter  

apenas o seu  próprio  ganho, e  nisso, como  em  muitos  outros  casos, ele  é  orientado  

por  uma  mão  invisível  a  fim  de  promover  um  fim  que  não  fazia  parte  de  suas  

intenções”)
176

 Nesta  diretriz, o  modelo  de  Nozick  segue  os  passos  da  Teoria  

Natural, e nela,  especificamente, mutatis mutandis,  a  Escola  histórica  que  sustenta  

que  “o  Estado  não  é  obra  voluntária, convencional, artificial  dos  homens, mas  o  

produto  histórico  da  lenta  evolução  dos  costumes  de  um  povo, o  resultado  do  

concurso  de  condições  independentes  da  vontade  das  maiorias  ocasionais,”
177

  

Observe-se  que  uma  outra  vertente  do  libertarianismo, o  anarcocapitalismo, 

segue  todos  os  passos  acima  descritos, mas  não  atinge  esta  última  etapa.  Por  ele,  

as  funções  legislativa, judiciária  e  de  polícia  deveriam  estar  sempre  abertas  à  

competição  entre  agências  privadas.
178

 O  anarcocapitalismo  parece-nos  um  oximoro  

em  termos, pois  capitalismo  e  anarquia  se  opõem, como  água  seca  e  caos  e  

ordem. O  capitalismo  exige  a  inviolabilidade  da  propriedade  privada; na  anarquia  

não  há  governos, nem  leis  a  serem  seguidas. Logo, vale  tudo, inclusive  a  

apropriação  da  propriedade  de  outrem.   

Nozick  deixa  claro, na  última  parte  do  seu  livro  que  a  concepção  do  

Estado  mínimo  não  é  uma  visão  de  tipo  perfeccionista, que  indique  de  que  forma   

                                                             
175 Smith  Adam, apud Nozick (1991), p.170 
176 Idem, p.33 
177  Menezes, p. 98  e  99. 
178  Alguns   defensores  do  anarcocapitalismo  são  David Friedman, Murray  Rothbard  e  Stepan  
Molyneux. 
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as  pessoas  devem  viver, mas  um  simples  “balizamento  para  a  utopia”, ou  seja, há  

uma  abertura  para  que  os  indivíduos  tenham  vidas  muito  diferentes.  Adeptos  de  

determinado modo de vida  poderiam  se agrupar e formar  comunidades  independentes  

com  quem  partilha  destas  ideias. 

No Estado mínimo  não  há  qualquer  tipo  de  assistencialismo  a  não  ser  

aquele  efetuado  de  forma  privada. A  ideia  fundamental  é  que  “há  diferentes  

indivíduos, com  vidas  separadas, de  modo  que  ninguém  pode  ser  sacrificado  pelos  

demais.”
179

 Em  decorrência  disto, somente  o  indivíduo  tem  o  direito  de  decidir 

sobre  o  rumo  da  sua  vida, sobre  sua  liberdade  e  seu  corpo. Ou, em  outras  

palavras, ele  não  pode  ser  usado  como  recurso  para  outra  pessoa. 

Nozick  critica  os  redistributivistas, como  Rawls, porque  eles  estão  sempre  

pensando no  sujeito  que  vai  se  beneficiar  dos  bens, não naqueles  que  vão  produzi-

los. Nesta  direção, ele  diz  que  os  tributos  constituem  uma  grave  violação  aos  

nossos  direitos, enquanto  produtores. Assim, “a  tributação  da  renda  gerada  pelo  

trabalho  está  na  mesma  condição  que  o  trabalho  forçado(...) Apossar-se  dos  

ganhos  de  n  horas  de  trabalho é  a  mesma  coisa  que  tomar  n  horas da  pessoa, tal  

como  forçar  alguém  a  trabalhar  n  horas  para  as  finalidades  de  outrem. ”
180

 

Este  argumento  é  correto, se  se  aceitar  a  teoria  dos  direitos  de  propriedade  

de  Nozick, que  segue muito  de  perto  a  teoria  de  Locke, exposta  no item  2.4 deste  

trabalho. Segundo esta concepção, como  já  vimos, nosso  corpo é  nossa  propriedade  

absoluta. Tenho, portanto, direito  a  tudo  o  que  provém  do  seu  exercício, o  que  

inclui  o  meu  trabalho.  

Se  é  justo  que  o  Estado  nos  obrigue  a  pagar  impostos, isto  é, se  é  

legítimo  tomar  n  horas  do  trabalho  de  um  cidadão, então, pelo  mesmo  raciocínio,   

seria  lícito  obrigar  hippies, vagabundos, desempregados, etc. a trabalhar em  benefício  

dos necessitados. Um  sistema  que  tira  cinco  horas  de  salários  em  impostos  não    

parece  igual  ao  que  obriga  alguém  a  trabalhar  de  graça  durante  cinco  horas? 
181

 

                                                             
179  Nozick (1991), p. 48 
180  Nozick(1991), p.188 
181  Ver  Nozick(1991), e  Reis, p. 161; 
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Além  de  constituir  um  modo  de  impor  ao  cidadão  uma  forma  de  trabalho  

forçado, Nozick  vê  os  impostos  como  uma  discriminação  contra  aqueles  que  

cooperam  socialmente  sob  a  forma  de produção  e  consumo, em   favor  dos  

desocupados. Imagine  duas  pessoas, uma  que  gosta  de  assistir  peças  de  teatro, e  

outra  que  aprecia  apenas a  observação  do  pôr  do  sol. O  primeiro  terá  que  

trabalhar  para  comprar  os  ingressos, pagando  duplamente. A  primeira  vez, na  sua  

renda, que  é  taxada, e  a  segunda  vez  nos  impostos  sobre  o  consumo.  Aquele  que  

nada dispende, nada  paga. Nem precisa  trabalhar  para  satisfazer  os  seus  prazeres.
182

   

“Realmente, não  é  de  surpreender  que  os  redistributivistas  resolvam  ignorar  

o  homem  cujos  prazeres  são  assim tão  facilmente  conseguidos  sem  

trabalho  extra, enquanto  acrescentam  mais  um  fardo  ao  pobre  infeliz  que  

tem  que  trabalhar  para  obter  os  seus  prazeres”  Quando  nada, teríamos  

esperado  o  oposto.” 
183

 

Desta  forma, no  Estado  mínimo  não  cabe  falar  de  redistribuição. Como  não  

há  distribuição  central, o  que  cada  pessoa  ganha  recebe  dos  outros,  que  o  dão  

em  troca  de  alguma  coisa  ou  como  presente. Numa  sociedade  livre, os  títulos  de  

propriedade  surgem  de  trocas  e  ações  voluntárias  das  pessoas, e assim,  “ não  

estamos  na  situação  de  crianças  que  receberam  fatias  de  bolo  das  mãos  de  

alguém  que, neste  momento, faz  ajustes  de  última  hora  para  corrigir  o  corte  

desigual  da  guloseima.”
184

 

O  Estado  Social, por  outro  lado, tem  por  objetivo  a  “justiça  social,” o  que  

o  torna, basicamente, um  agente  redistribuidor  de  renda, a  partir  de  critérios  de  

mérito  ou  necessidade  por  ele  próprio  avaliados.  Os  indivíduos  ficarão  sujeitos  

ao  que  as  autoridades  decidirem, cujo  critério  será  arbitrado  por  um  burocrata  e  

não  pela  experimentação  competitiva. “Um  tal  Estado  está  fadado  a  regredir  ao  

socialismo  e  a  seus  métodos  coercitivos  e  essencialmente  arbitrários”
185

 

 

                                                             
182  Ver  Nozick (1991),  p.  189, e  Reis, p. 161  
183  Nozick (1991),p. 189 
184  Nozick (1991), p. 170 
185  Ver  Hayek, p. 314  e  315,  e Rodrigues, in  fine. 
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A teoria de Nozick  ancora-se  nas  posses  individuais (holdings), que  adquirem  

o  aspecto  de  extensões  da  própria  personalidade, constituindo-se  numa  teoria  

histórica do direito. Tem  direito   às  suas  propriedades  quem  as  obteve  licitamente. 

É  portanto  uma  concepção  comutativa  de  justiça,  ou  uma  teoria  do  direito  de  

reivindicar. Segundo  Simone  Goyard-Fabre: .” as doutrinas  liberais    apoiam-se sobre  

uma  concepção  comutativa  de  justiça, ao  passo  que  as  doutrinas  mais  ou  menos  

socialistas  preferem  referir-se  à  forma  distributiva  ou  repartitiva  de  justiça”
186

 

A  teoria  de  justiça  em  propriedades  de  Nozick  tem  dois  componentes  1)  

justiça  na  aquisição; e, 2)  justiça  nas  transferências.”
187

  Caso  as  aquisições  ou  as  

transferências  se  realizem  através  de  meios  ilícitos,  Nozick  reconhece  o  princípio   

da reparação, quando  o  Estado  mínimo  corrigiria  os  erros  decorrentes  de  qualquer  

forma  injusta  de  aquisição  da  propriedade. Por  este  princípio, os  índios  

americanos  deveriam  ser  indenizados  pelas  terras  que  lhes  foram  tomadas  pelos  

colonos  brancos, assim  como  os  judeus  recuperariam  o  ouro  roubado  pelos  

nazistas. 

Haveria alguma  objeção  ao  exercício  do  princípio  da  propriedade   adquirida  

e  transferida  de  forma  justa?  Nozick  aponta  somente  uma,  qual  seja  , a  de  que  

não  se  prejudique  seja  quem  for.
188

Esta  restrição segue  a  linha  do  preceito  de  

Locke,  que  condiciona  a  legitimidade  da  propriedade adquirida  pela  mistura  do  

trabalho, somente “quando  houver  bastante  e  igualmente  de  boa  qualidade  em  

comum  para  terceiros,”
189

 mas   é  mais    realista   do  que  esta, pois  supõe  um  

mundo  com  recursos  limitados, em  que  não  é  possível  satisfazer  a  todos. O  

princípio  de  Nozick  está  de  acordo  também  com  o   conhecido  princípio  do  dano, 

do  pensador  liberal  John  Stuart  Mill, que  diz  que  a  única  razão  para  restringir  a  

ação  de  outro  indivíduo  é  para  evitar  que  ele  prejudique  outros. 

Por  este  princípio,  a  justiça  na  aquisição  se  dá  legitimamente, mas  

somente  quando  não é  possível  apontar  partes  prejudicadas.  Ele  exemplifica:  

                                                             
186  Apud  Sahd, L., p.228 
187  Nozick (1991), p. 172 
188  Idem, p.48 
189  Locke, 1978, par. 27 
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“O  pesquisador  médico  que  sintetiza  uma  nova  substância  que  combate  

eficazmente  uma  determinada  doença  e  que  se  recusa  a  vende-la, exceto  

nos  seus  termos, não  piora  a  situação  dos  demais  ao  privá-los  do  que  

quer  que  ele  tenha  apropriado.  Os  demais  podem  facilmente  possuir  os  

mesmos  materiais  que  ele  apropriou.”
190

 

Ou  seja, a  patente  de  um  inventor  não  priva  ninguém  de  um  objeto    que  

não  existiria  se  não  fosse  por  ele. Na  ausência  da  invenção  original, mais  tarde  

alguém  teria  chegado  a  ela, o  que  sugere  que  se  coloque  um limite  de  tempo  à  

vigência  das  patentes, ou  seja,  o  tempo  necessário  para  a  invenção  independente. 

Muito  diferente, diz  Nozick,  seria  a  situação  em  que  “ eu  pioro  a  situação  de  um  

vendedor  se  me  aproprio  de  materiais  para  fabricar  parte  do  que  ele  está  

vendendo  e  em  seguida  entro  em concorrência  com  ele.”
191

A  menos  que  

compense  essa  pessoa,  a  apropriação  será  ilegítima, em  desacordo  com  o  seu  

modelo.   

 Após  apresentar  a  sua  teoria  do  Estado  Mínimo e  tratar  da  justiça  

distributiva  dela  decorrente, Nozick  dirige  sua  atenção  para  a  teoria  da  justiça  

como equidade  de  Rawls, lançada  três  anos  antes, à  qual  ele oferece  diversas  

objeções, das  quais  analisaremos  algumas. Comecemos  pelo  princípio  da  diferença,  

que   estipula  que  as  diferenças   socioeconômicas   entre  as  pessoas   somente  serão   

aceitas  se  resultarem  em  benefício   dos  desfavorecidos. Nozick  reputa  este  

princípio  como  injusto, acusando-o de  tratar  instrumentalmente  os  mais  favorecidos 

em  favor  dos  necessitados, não  só  desrespeitando  o  direito  de  propriedade, como  

desestimulando  a  atuação  das  pessoas  que  têm  talentos  naturais, na  medida  em  

que  considera  tais  dotes  como  um  patrimônio  comum  de  todos. 

 Para  ilustrar  as  suas  objeções, parte  de  exemplos perfeitamente  factíveis, 

como também de raciocínios ad absurdum, que procuram demonstrar a  

inaceitabilidade,  por  parte  da  maioria  das  pessoas,  do  instituto  da  redistribuição. 

Imagine-se uma  lei  que  implica  numa  redistribuição  obrigatória  de  partes   

 

 

                                                             
190  Nozick(1991), p. 200 
191  Nozick (1991), p.  198 



 

           82 

corporais: “Você  enxergou  durante  todos  estes  anos. Agora, um  dos  seus  olhos  - 

ou  talvez  ambos - tem  de  transplantado  para  outras  pessoas.”
192

. Ou,  outra  lei, que  

possibilita  matar  algumas  pessoas  ainda  com  pouca  idade  para  lhes   usar  os  

corpos  como  material  necessário  para  salvar  as  vidas  de  outras  que, não  sendo  

por  isto, morreriam  jovens.”
193

 Você  concordaria  com  elas? 

Através  do  caso  Chamberlain, Nozick  faz  uma  consistente  crítica  à  teoria  

de  justiça  de  John  Rawls, no  que  se  refere  ao  princípio  da  diferença  e  outros  

princípios  de  justiça  padronizados  e  finalistas, ou  seja  daqueles  que  estão  de  

acordo  com  algum  princípio  padronizado.
194

 

“Imagine  um  evento  com  o  grande  astro  do  basquete, Wilt  Chamberlain       

(1936-1999), contemporâneo  de  Nozick  e  de  Rawls.  Não  poderia  ele, 

mediante  um  contrato  com  seu  clube, receber  separadamente  um  

determinado  valor, digamos  um  dólar  adicional, em  todo  ingresso  vendido  

Milhares  de  pessoas, de  bom  grado, concordariam  em  pagar.  No  final  da  

temporada, o  jogador  receberia  uma  importante  soma. Digamos, um  milhão  

de  dólares, e  os  pagantes, em  compensação, ficariam  emocionados  e  

gratos.”
195

 

Pergunta  Nozick: o  que  há  de  errado  nisto, se  as  pessoas  concordaram  com  

esta nova distribuição de riqueza? Pelo seu princípio  de  transferência, o  procedimento  

mencionado  está  correto.  Fica  evidente, para ele, que num  Estado  redistributivista,  

o  jogador  sofreria  uma  elevada  tributação, o  que  poderia  fazê-lo  desistir  do  seu  

show  adicional, pois  no  liberalismo  igualitário  considera  que  ninguém  merece  as  

capacidades  e talentos  que  possui, pois  eles fazem  parte  de  um  acervo  comum, que  

pode  ser  apropriado  por  todos.
196

  

Pelo  contrário,  a  teoria  de  Nozick  afirma  que, se  possuo  a  mim  mesmo 

possuo  meus  talentos, e  se  os  possuo, possuo  também  qualquer  coisa  que  se  

produza  por  meio  deles.  Sendo  assim, a  “exigência  de  tributação  redistributiva   

 

                                                             
192  Nozick (1991), p.223 
193  Idem, ibidem 
194  Outros  tipos  de  distribuição  podem  ser  citados, como  o  princípio  de  distribuição  segundo  o  
mérito  moral,  ou  histórico, no  qual  “as  circunstâncias  ou  ações  passadas  podem  criar  direitos  
diferenciais  ou  merecimentos  diferenciais  às  coisas.”  Ver  Nozick, p. 176 e  177. 
195   Idem, p.  181  a  184. 
196   Gargarella, p. 38 
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dos  talentosos  para  os  desfavorecidos  viola  a  posse  de  si   mesmo.” 
197

 Por  isto, 

ele  acha  que  Rawls  sugere a  legitimidade  de  um  imposto  per  capita  sobre dotes  

e  habilidades, quando  fala  de  “dotes  coletivos  e  “dotes  comuns”, passando  a  idéia  

de  que  os  que  subutilizam  seus  dotes  e  habilidades  estão  usando  mal  um  bem  

público (desperdiçando propriedade  pública?).
198

 O  exemplo  acima permite  explorar  

as  diferenças  entre  os  dois  pensadores. Ambos  concordam  em  tratar  as  pessoas  

como  iguais, buscando  limites  ao  expediente  de  usar  os  outros  como  meios  para  

realizar  os  seus  fins, mas  divergem   quanto  aos  direitos  mais  importantes  para  

este  fim. “Para  Rawls, um  dos  direitos  mais  importantes  é  o  direito  a  certa  

parcela  dos  recursos  da  sociedade. Para  Nozick, os  direitos  mais  importantes  são  

os  direitos  que  constituem  a  posse  de  si  mesmo.”
199

 

Nozick vai  mais  além, no  seu  exemplo  do  jogador  de  basquetebol, para  

tirar  as  suas  conclusões.  

“Imaginemos, diz  ele,  que  estamos  em  uma  economia  socialista.   Depois  

de  jogar  todo  basquetebol  que  sabe  em  seu  dia  de  trabalho, Wilton  

Chamberlain  resolve  fazer  horas  extras  para  ganhar  mais  dinheiro... Por  

alguém    deveria  fazer  horas  extras   numa  sociedade  em  que  se  supõe  que  

suas  necessidades    sejam  satisfeitas?   Talvez  porque  se  interessassem  por  

coisas  que  não  as  simples  necessidades. Sob  que  fundamento  seriam  

proibidas  as  desigualdades  que  iriam surgir?” 
200

 

A  conclusão  de  Nozick  é  que  a  sociedade  socialista  teria  de  proibir  atos  

capitalistas  a  adultos  que  gostariam  de  praticá-los. É, portanto, por  natureza, um  

sistema  social  que  restringe  a  liberdade  das  pessoas. 

“Nenhum  princípio  de  estado  final  ou  distributivo  padronizado  de  justiça  

(como parece  ser  o  de  Rawls)  pode  ser  continuamente  implementado  sem  

interferência  na  vida  das  pessoas. Afim  de  manter  o  padrão, teríamos  que  

ou  interferir  continuamente  para  impedir   que  pessoas  transferissem recursos  

como  quisessem  ou  continuamente ( ou periodicamente)  interferir  para  tomar  

delas  recursos  que  outras  decidiram  por  alguma  razão  transferir  pra  elas.”  
201

  

 

                                                             
197   Kymlicka, p. 134 
198  Nozick (1991), p. 255 
199  Kymlicka, p. 133 
200   Nozick(1991), p. 182 
201   Idem, p. 183 
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Vejamos,  em  maior  detalhe,  o  argumento  de  Nozick, contra  o  princípio  da  

diferença:
202

 

a) O  princípio  da  diferença  é  uma  concepção  padronizada  de  justiça, pois  

a  propriedade  deve  ser  distribuída  de  forma  a  que  os  desfavorecidos  

fiquem  o  melhor  possível. Caso  isto  não  se  verifique, segundo  Rawls, a  

sociedade  será  injusta. 

b) Na  vida  real, obtidos  o  rendimento  e  a  riqueza, algumas  pessoas  o  

empregarão  em  consumo, enquanto  outras  investirão  uma  parte  dos  

recursos  obtidos, com  o  propósito  de  obter  mais, fazendo  com  que  a  

sociedade  se  afaste  do  princípio  da  diferença.  

c) Para  que  o  padrão  inicial  seja  reposto, a  propriedade  terá  de  ser  

redistribuída. Para  isto, o  Estado, terá  de  intervir  continuamente, através  

de  meios  como  a  cobrança  de  impostos. 

d) Esta  redistribuição  interferirá consideravelmente com  a  liberdade  e  os  

direitos  de  propriedade  que  as  pessoas  devem  gozar. 

Em  resumo, segundo  Nozick,  Rawls  é  favorável  à  ação  estatal  para  igualar  

as  pessoas, pelo menos em suas necessidades básicas, enquanto que ele é  francamente  

contra  esta  intervenção, porque, alegadamente, entre  outros  resultados  desfavoráveis, 

é  um  limitador  da  liberdade  individual. Desta  forma, diz  Nozick, Rawls  não  leva  

a  sério  a  sua  defesa  da  igualdade, pois  pretende  estabelecer  regras  para  impô-la. 

“O  que  parece  incorreto  é  que  sejam  impostas  aos  outros, contra  a  sua  vontade, 

normas  igualitárias.”
203

 

Atrelada  à  crítica  ao  princípio  da  diferença, Nozick  desenvolve  uma  

situação  hipotética  para  demonstrar que  a  posição  original, base  da  teoria  de  

resultado  final  de  Rawls, arquitetada  para  extrair  um  senso  de  justiça  dos  

indivíduos, acaba  por  causar  uma  mudança  no  senso  de  justiça  e  pela  inversão  

moral dos  envolvidos, alimentando  a  inveja  e  a  cobiça. 

 

                                                             
202  Ver  Nozick, p.  183  e  184. 
203   Gargarella, p. 44 



 

           85 

Imagine, diz  Nozick,
204

 uma  turma  de  alunos  que  por  um  ano  estudou  

junto, fez  exames  e  recebeu  notas  entre  0  a  100,  e,  até  então  não  tenham  

ideia  de  quais  suas  notas  cada  um  recebera. Num  dado  momento, o  

professor  os  reúne e  apresenta  a  soma  total  de  notas,  afirmando  que  os  

alunos  teriam  que  decidir  em  conjunto  como  essa  soma  seria  dividida  

individualmente; eles  devem  dar  uma  nota  a  cada  um, sem  que  a  soma  

exceda  o  valor  total  fornecido  pelo  professor. 

É  razoável  supor,  se  todos  os  alunos tenham  votos  de  peso  igual, que  as  

notas  seriam  distribuídas  igualmente  entre  eles (afinal  cada  um  temeria  levar  uma  

nota  baixa  dos  demais  se  fosse  rigoroso  nas notas  deles  e  valorizasse  a  sua  

própria nota). Ao final  das  deliberações, contudo, o  professor  fornece  as  verdadeiras  

notas  obtidas  pelos  alunos, e  os  convide  a  decidir  qual  das  tabelas  valerá. É 

altamente  provável  que  os  alunos  com  baixo  desempenho  não  concordem  com  a  

distribuição  das  notas  feita  pelo  professor. Poderiam  alegar que  os  que  tiverem  

boas  notas  tem  aptidões  naturais  imerecidas, ou   que, de  qualquer  forma, eles  

seriam  aprovados, mesmo  com  uma  redução  de  grau, etc.   Alunos  que  antes  da  

divulgação  das  notas  concordariam  que  seria  justo  cada  um  receber  o  que  

merece mudam  ao  passar  pela  experiência  da  assembleia  em  condições  

semelhantes  a  da  posição  original. Em  síntese, os  alunos  cujas  notas  foram  

diminuídas  nunca  aceitarão  critérios  históricos  de  atribuição  de  notas, visto  que, a  

partir  da  introdução  da  distribuição  igualitária  passaram  a  encarar  o  montante  

total  como “maná  caído  do  céu”  e  por  isso  atentam  somente  ao  resultado  final  

da  distribuição.  

Outro  ponto  de  divergência  entre  os  dois  pensadores  refere-se  à  questão  

da  cooperação  social. Rawls  sustenta  que  a  sociedade  deveria  ser  um  sistema  

equitativo  de  cooperação  social, o  que  suscita  a  existência  de   princípios  de  

justiça  que  disciplinem  a  distribuição  dos  seus  frutos: “o  objeto  principal  da  

justiça  é  a  estrutura  básica  da  sociedade, ou, mais  precisamente, o  modo  como  as  

principais  instituições  sociais  distribuem  os  direitos e  os  deveres  fundamentais  e  

determinam a  divisão  das  vantagens  decorrentes  da  cooperação  social.”
205

Contudo, 

Rawls reconhece  a  existência  de  conflitos  e  identidade  de  interesses:  

 

                                                             
204   Ver  Nozick (1991), p.215  a  217. 
205   Rawls (2008), p. 8 
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“ cada  um  prefere  uma  parcela  maior  a  uma  parcela  menor  desses  

benefícios...mas, a  cooperação  social  torna  possível  uma  vida  melhor  para  

todos, do  que  qualquer  um  teria  se  dependesse  apenas  dos  próprios  

esforços.”
206

 

Nozick  questiona  a  posição  de  Rawls  que  torna  a  cooperação  social  a  

base  da  justiça  distributiva,
207

 pois, alega  ele,  existirão  reivindicações  conflitantes  

mesmo  se  ela  não  existir. 

“Se  houvesse  dez  Robinson Crusoé, cada  um  trabalhando  sozinho  durante  

dois  anos  em  ilhas  separadas, que  descobrissem  que  cada  um  existia, e  os  

fatos  de  suas  diferentes  parcelas, através  da  comunicação  de  rádio  com  

transmissores  deixados  nos  locais  20  anos  antes, não  poderiam  eles  

apresentar  reivindicações  uns  aos  outros, supondo  que  fosse  possível  

transferir  bens  de  uma  ilha  para  outra?”
208

 

Os  mais  pobres  poderiam  justificar  seus  pleitos  a  partir  do  pretexto  da  

necessidade; ou  de  sua  ilha ser, por  natureza, mais  desprovida  de  recursos; ou, 

finalmente, de  eles  mesmo  serem  incapazes  de  prover  a  própria  subsistência. 

Neste  caso  fica  claro  que  as  reivindicações  dos  náufragos  mais  carentes  

não  tem  mérito, pois  trata-se  de  um caso de não-cooperação  social. “É 

meridianamente  claro  nesta  situação  quem  tem  direito  a  que, de  modo  que  

nenhuma  teoria  de  justiça  é  necessária.”
209

Mas  o  que  aconteceria  num  caso  de  

cooperação social, pergunta  Nozick. Como  desenredar  as  contribuições  de  diferentes  

indivíduos  que  cooperam:  tudo  é  produto  conjunto  de  todos. Como  esse  produto  

total  da  cooperação  social  conjunta  deve  ser  dividido? Este, diz  ele, é  o  problema  

da  justiça  distributiva.  Será  que  a  cooperação  social  deveria  se  basear  na    

divisão  do  trabalho, especialização, vantagem  comparativa  e  troca. Se  é  assim, 

quais  seriam  os  preços  justos  das  transferências? Como  aplicar  uma  teoria  

padronizada  de  justiça, como  é  a  de  Rawls, aos  intrincados  problemas  ligados  à  

produtividade  marginal  dos  fatores? Como  argumentar  que  as  desigualdades  

justificadas  servem  para  melhorar   a  posição  do  grupo  que  está  em  pior  situação   

 

                                                             
206   Idem, p.5 
207  Ver  a  citação  de Nozick (1991, p. 202)   expressa  em   Uma  Teoria  de  Justiça  sobre  este  assunto. 
208  Idem, p. 204 
209  Idem, ibidem 
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na  sociedade, se  sem  as  desigualdades  esse  grupo  permaneceria  em  situação  ainda  

mais  lamentável? 
210

   

Quanto  à  questão  da  igualdade  de  oportunidades  priorizada  por  Rawls, já  

comentado  neste  trabalho, as   objeções  de  Nozick  são  de  duas  ordens:  a  primeira, 

que é  partilhada  por  Milton  Friedman,
211

 refere-se  à  perda  da  liberdade  individual,  

quando  impõe  restrições  à  liberdade  de  usar  como  quiser  a  sua  propriedade  e  

empregar  quem  julgar  adequado  para  um  determinado  posto  ou  função. A  

segunda  razão  refere-se  ao  fato  de  que  a  igualdade  de  oportunidades  para  todos  

“exige  uma  infraestrutura  de  coisas, materiais  e  atos, e  outras  pessoas  

podem  ter  direitos  e  títulos  a  elas. Ninguém  tem  direito  a  alguma coisa  

cuja  realização  exige  certos  usos  de  coisas  e  atividades  sobre  as  quais  

outras  pessoas  têm  direitos  e  títulos.”
212

 

Ou seja, Nozick vê duas  maneiras  de assegurar  a  igualdade  de  oportunidades: 

piorando  a  situação  dos  mais  favorecidos   ou  melhorando  a  situação  dos  menos  

favorecidos. Neste  último  caso, como  o  Estado, em  si,  não  gera  recursos, há  

necessariamente  a  apropriação  de  recursos  do  primeiro  grupo  para  dar  para  os  

componentes  do  segundo  grupo. 

Parece-nos  claro  que  os  argumentos  de  Nozick  possuem  uma  grande  força  

intuitiva. Seu  realce  reside  na  simplicidade, à  base  de  sagazes  exemplos que  

apelam  ao  senso  comum. Isto  não  impede, contudo,  de  sofrerem  objeções.  

Como  admitir  o  princípio  da  reparação  nozickiano, através  do  qual  se  

desfariam  iniquidades  na  aquisição  e  transferência  de  propriedades  se  não  através  

de  um  Estado  interventor, justamente  a  situação  evitada  na  sua  teoria? Ou, mesmo  

admitindo  que  os  relativamente  prósperos  não  prejudicaram  de  modo  deliberado  

os  mais  carentes, como  alegado  pelos  igualitaristas  de  viés  marxista, como  ignorar  

a  noção  de  responsabilidade  social  pelas  situações  que  estão  à  nossa  frente, 

especialmente  nos  países  menos  prósperos? 
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A  contradita  mais  forte, contudo, com  relação  ao  modelo  de  Nozick, refere-

se  ao  caráter  que  os  direitos  humanos  assumiram   na  História  mais  recente, e  que  

vão de  encontro  aos  seus postulados.  Sabe-se  que  que  estes  direitos  são  históricos, 

ou  seja, “nasceram  de  certas  circunstâncias, caracterizados   por  lutas  em  defesa  de  

novas  liberdades  contra  novos  poderes, e  nascidos  de  modo  gradual, não  todos de  

uma  vez e  nem  de  uma  vez  por  todas.”
213

Assim, a  liberdade  política  e  as  

liberdades  políticas  foram  fruto, em  parte,  do  movimento  dos  trabalhadores  

assalariados, dos camponeses com  pouca  ou  nenhuma  terra, etc., todos  eles  

dependentes  da  intervenção governamental para implementar as  políticas  

redistributivistas. Como  admitir, politicamente,  uma  guinada  radical  em  direção  à  

negação  da  justiça  distributiva  e  à  redução  do  tamanho  do  Estado?   

Rawls  passou  os  últimos  trinta  anos  após  a  publicação  de  Uma  Teoria  de  

Justiça  tentando  defender  a  sua  teoria     dos  reparos  a  ela  dirigidas.  Nozick  fez  o  

caminho  inverso, nunca  se  ocupando  das  críticas   a   Anarquia, Estado  e  Utopia. 

214
 Só 14  anos  após  a  sua  publicação,  reconheceu  que  algumas  partes  do  seu  

livro  eram  inadequadas.
215

Não  obstante,  a  apreciação  de  dois  modelos  tão  

díspares  parece-nos  proveitoso, pois  permite  um  estudo  aprofundado  de  tema  tão  

candente  quanto  a  liberdade  e  a  igualdade. 

As  experiências  históricas  do  Estado  Mínimo  foram  em  pequeno  número, 

embora  desde  a  China  antiga ele  já  fosse mencionado.  De  fato, Lao-Tsé, em  seu  

clássico  Tao Te Ching,  sugeriu  que  o  soberano  ideal  deveria  agir  o  mínimo  

possível.
216

 

“O  Tao  nunca  age  e, entretanto, nada  deixa  por  fazer. 

Se  os  príncipes  e  reis  a  ele  seguissem 

As  dez  mil  coisas  se  transformariam  por  si  mesmas.” 

Também    na  Antiguidade, conforme  o  estudo  de  Posner, os  Estados  como 

 

                                                             
213  Bobio (2004), p. 5 
214  Ele  se  ocupou, até  a  sua  morte, em  2002, com  temas  como  misticismo, sexualidade, etc.  Ver   
The  Examined  Life. 
215  Nozick (1989), p. 287 
216  Lao Tsé  O  Livro  do  Caminho  Perfeito  (Tao  Te  Ching), 37 (p.71) 
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Atenas  e  Tróia,   descritos  por  Homero na  Ilíada, eram  de  tipo  limitado.
217

 

 No  mundo  moderno,  o  país  que  mais  próximo  ficou  do  Estado  Mínimo   

foi  os  Estados  Unidos, entre  1780  e  1913, período  em  que  se  transformaram  de     

uma  economia  rural  e  primitiva  no  país  mais  rico  e  industrializado  do  mundo.  

 No  mundo  contemporâneo, o  exemplos  mais  significativos  são  os  “Tigres   

Asiáticos”, Hong  Kong, Coreia do Sul, Taiwan  e  Singapura. Paradoxalmente  estes   

países  tiveram  por  parte  do  Estado um  ativo  papel  na  promoção  do seu 

desenvolvimento  econômico.
218

 

 

3.3  O  Estado  Socialista 

Como  já  nos  referimos  neste  trabalho, não  há, propriamente  dito, uma  teoria  

do  Estado Socialista. Marx  e  Engels  referiram-se  a  ele  como  uma  etapa  provisória  

que  seria  necessária  para, depois  da  tomada  do  poder  pelo  proletariado, construir  

as  bases  do  Comunismo. Algumas  indicações  em  suas  obras  permitem  apontar    

que  a  propriedade  estatal  dos  meios  de  produção  é  o  seu  ponto  central, pois   

permitiria  alijar  a  burguesia  do  poder econômico  e  político  que  detém. Na  

realidade, o socialismo  é  uma  doutrina  que  se  constituiu  in  faciendo, se  

creditarmos  este  feito  a  Stalin,  que  na  apresentação  da  Constituição  de  1936,  

proclamou  que  a  União  Soviética  se  tornara  então  um  Estado  Socialista: 

“Nossa  sociedade  soviética  já  conseguiu  produzir  o  socialismo  em  sua  

maior  parte; criou  uma  estrutura  socialista, ou  seja, realizou  o  que  os  

marxistas   chamam  de  primeira  fase  do  comunismo, ou  fase  inferior...”
219

 

Foram  diversas  as  explicações  dos  autores  marxistas   para  o  que  ocorreu  

na  União  Soviética,  onde   o  Estado  em  vez  de  desaparecer  com  o  passar  do  

tempo (segundo  a  teoria  marxista), tornou-se  onipresente,  a  burocracia  aumentou  

espantosamente  e  a  desigualdade  social  não  foi  eliminada (diretores  de  empresas, 

por exemplo, ganhavam  cinquenta  vezes  mais  do  que  um  operário  manual).      
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Culparam  desde  o  problema  de  escassez  de  recursos  materiais  até  a  ameaça   

externa. 

A  igualdade  social,  tão  sonhada  pelo  ideal  marxista,  não  foi  alcançada  em  

nenhum  país  socialista. O que  aconteceu  na  prática, dando  razão  à  teoria  de  

Pareto, foi  uma  simples  substituição  de  elites. Rapidamente  consolidou-se  uma  

nova  classe, que  passou  a  gerir  o  Estado, tornando-se  a  proprietária  indireta  de  

boa  parte  da  riqueza. Juridicamente, a   propriedade  era  considerada  como  nacional  

e social. Mas, na verdade, um  único  grupo  a  administrava  segundo  os  seus  próprios  

interesses. Isto  logo  se  exteriorizou  no  seu  modo  de  viver  e  na  posição  material  

dos  seus  membros, que  passaram  a  contar  com  boas  casas  de  campo, bairros 

especiais  e  as  melhores  mobílias.
220

 Como  observou  um  dissidente  político, então  

encarcerado: 

“A  nova  classe  é  voraz  e  insaciável, tal  como  a  burguesia  o  foi, embora  

sem  as  virtudes  de  frugalidade  e  economia  desta.  A  nova  classe  tem  o  

exclusivismo  da  aristocracia, mas  sem  seu  refinamento  e  seu  cavalheirismo  

orgulhoso.”
221

 

Os  danos  à liberdade  individual, seriamente  comprometida  durante  as  

experiências  do  socialismo  “real”, pelos  expurgos, campos  de  concentração  para  

dissidentes  e  repressão  dos  direitos  de  minorias  nacionais, foram  debitados  a  

razões  de  segurança  nacional  e  à  permanência  aos  conflitos  sociais.
222

Sabe-se  que  

a delação  era  premiada  pelo  regime,  que  mantinha  uma extensa rede  de  

informantes  em  meio  à  população  civil.  

Há  outras  objeções  aos  postulados  marxistas, como veremos  a  seguir. 

O proletariado, classe  que  deveria  liderar  a  revolução  segundo  Marx, 

atrofiou-se com  o  passar  do  tempo. Em  vez  de  se  constituir  na  imensa  maioria   

explorada, de  cujo  trabalho  a  sociedade  dependia, reduziu-se  em  número (o  setor  

de  serviços  é  predominante  nas  modernas  economias  de  mercado),  tornou-se  

extremamente  dividida  pela  sofisticação  tecnológica  do  processo  capitalista  de   
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produção, e, muito  menos,  manteve-se  explorada, pois  é  notório  que  a  mão  de  

obra  especializada  consegue  manter  bons  padrões  de  remuneração.
223

 

Além  da  diminuição  relativa  do número  dos  seus  componentes  e  da  

fragmentação   do  proletariado, a  doutrina  neomarxista   teve  também  de  enfrentar  

as  concessões  que  a  burguesia  fez  paulatinamente  à  classe operária,  o  que  

possivelmente  diminuiu  o  seu  ímpeto  revolucionário. Um  exemplo  é o  instituto  da  

greve, que  de  início  era  considerada  um  delito, posteriormente  uma  liberdade, e  

após  muitos   anos  passou  a  ser  reconhecido  como  um  direito  legal.  Assim, dizem  

os  marxistas,  este  direito  é burguês,  e  não  operário, ou  seja,  é  simplesmente  um  

meio  de  defesa  do  capitalismo.
224

 

Também  o  conceito  marxista  de  burguesia  encontra  dificuldades  no  mundo  

contemporâneo. Marx  referia-se  nos  seus  escritos  à  alta  burguesia, de  reduzido  

número, opulenta  e  exploradora, dona  de  todos  os  meios  de  produção.  Não  é  o  

que acontece  nos  nossos  dias. Muitos  meios  de  produção  são  de  propriedade  do  

Estado, e  a  propriedade  de  muitas  empresas   está  em  mãos  dos  fundos  de  pensão  

e  de  pequenos  e  médios  investidores. Por  outro  lado,  cresceram  enormemente  as  

classes  intermediárias, pequenos  e  médios  produtores  e  comerciantes, profissionais  

liberais e técnicos independentes. Como classifica-los? Na burguesia ou no  

proletariado? 

A ideia de  Marx  de  que  o  desenvolvimento  das  forças  produtivas  

possibilitaria  alcançar  uma  situação  de  abundância  de recursos  materiais  também  

não  se  materializou, pois  a  capacidade  de  transformação  da  Natureza  em  bens  

com  valor  de  uso, não  se  expandiu, pari  passu  com  o  crescimento  do  

conhecimento  técnico.
225

 Portanto, uma  das  leis  fundamentais  da  Economia, a  da  

relativa  escassez  de  recursos  no   mundo, não  poderia  ser   revogada  no  socialismo,  

como  o  comprovou  a  flagrante  inferioridade  do  padrão  de  vida  de  suas  

populações  com  relação aos  países  de  economia  de  mercado.
226

 

                                                             
223  Ver  Cohen, p, 7 
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Atualmente, um  dos   focos   do  marxismo   para  a  luta  pela  igualdade  social  

é  a  questão  ecológica. Por  ele, os  recursos  do  planeta  Terra  estão  sendo  esgotados  

pelo  consumismo  patrocinado  pelo  capitalismo dos  países  mais  avançados  e  pelas  

classes  afluentes  dos  países  subdesenvolvidos  e  de  renda  média, como  o  Brasil, e, 

portanto,  logo  a  humanidade  se  encontrará  no  meio  de  uma  tragédia  ecológica.
227

 

E, arrematam,  a  implantação  do  socialismo, que  traria  a  planificação  da  economia  

e  o  refreamento  ao  consumo,  seria  a  solução  para  este  problema. 

Rebatem  os  partidários  do  liberalismo  quanto  a  este  argumento: a) Não  é  

verdade  que  o  socialismo  seja  promotor  de  um  cuidado  ambiental  superior  o  

proporcionado  pelo  capitalismo, haja  visto  as  experiências  desastrosas  em  matéria  

ambiental  ocorridas  a  partir  do  século  passado  na  União  Soviética  e  China, país 

atualmente  líder  em  emissão  de  carbono  no  mundo; b) No  livre  mercado  os  

direitos  de  propriedade  dos  recursos  naturais  são  melhor  definidos do  que  no  

caso  de  controle  político,  impondo-se  uma  disciplina  aos  usuários  dos  recursos, 

na  medida  em  que  a  riqueza  do  proprietário  está  em  jogo. 
228
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Propomo-nos neste  trabalho  a  discutir  um  problema  filosófico: se  há  

realmente  uma  tensão  entre  os  valores  da  igualdade e da  liberdade. Mais  

especificamente, reportamo-nos a  um  potencial  conflito  entre  a  “liberdade  

negativa”, conforme  definida  por  Berlin, ou  o  seu  equivalente, liberdade  dos  

modernos, conforme  especificada  por  Benjamin  Constant, e  a  igualdade  econômica, 

ou  igualdade  material. 

Para empreender  a  pesquisa, elegemos  discutir  os  aspectos  teóricos  que  

caracterizam  três  formas  de  Estado: o  Estado  Mínimo, o  Estado  Social, e  o  Estado  

Socialista, buscando  um  padrão  comum em  que  ficasse  evidenciado  o  conflito  

entre  liberdade  e  igualdade. 

Passamos  em  revista  uma  série  de  pontos  que  diferenciam  os  três  tipos  de  

Estado, com  base  nos  modelos  que  podem  ser  extraídos  das  propostas  de   três  

pensadores: Nozick, Rawls  e  Marx,  que  correspondem, grosso  modo, aos  tipos  de  

Estado  analisados. Na  primeira  linha  de  divergência, há  uma  substancial  distinção  

política: os  dois  primeiros  são  liberais, enquanto  o  último  é  não  liberal. Mas, 

mesmo  entre  os  liberais, Nozick  e  Rawls, há  naturalmente  um  conflito  de  

opiniões, pois  enquanto  o  primeiro é  um  libertário, o  segundo  é  um  liberal  

igualitário. Se  entre  os  modelos  de  Estado  propostos  por  estes  últimos  pensadores, 

evidencia-se  a  tensão  entre  liberdade  e  igualdade, em  Marx,  ela  se  torna  patente, 

porque, em  nenhum  momento, ele  privilegia  o  aspecto  da  liberdade  individual.  

Para  caracterizar  as  distinções  teóricas  entre  os  autores  e  seus  respectivos  

modelos  de  Estado, passamos  em  sumária  revista  as  raízes  do  seu  pensamento: 

Locke e Kant, do  lado  liberal  e Hobbes e  Hegel, do  lado  não  liberal. Concentramo-

nos  nos  aspectos  ligados, em  cada  um  deles,  à  justificação  ou  não  do  instituto  da  

propriedade  privada, que  se  constitui  em  ponto  inerente  à  questão  que  discutimos, 

ou  seja  a  igualdade  material. Ao mesmo  tempo, sumarizamos  as  doutrinas  do  

Liberalismo  e  do  Socialismo,  doutrinas  às  quais  esta  ligada  a  questão  discutida  

neste  trabalho. 
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 Também discutimos  os  conceitos  de  liberdade “negativa”  e  liberdade  

“positiva”, conforme  postos  por  Isaiah  Berlin, e, também, a  posição  de  Benjamin  

Constant, que  distinguia  a  liberdade  dos  antigos  da  liberdade  dos  modernos. 

Para  termos  um  referencial  empírico  para  as  alternativas  que  se  colocam  

na  discussão  da  questão, empreendemos  uma  análise  histórica  que  abarca  as  

Revoluções  Liberais, a  passagem  do  Estado  Liberal  para  o  Estado  Social, e  a  

experiência  do  Estado  Socialista.   

Também, no campo  empírico, elegemos  a  tributação que  incide  sobre  os  

cidadãos como  um  indicador, de  fácil  verificação,   do  grau  de  liberdade  “negativa”    

aplicável  ao  Estado  Mínimo  e  ao  Estado  Social. No  caso  do  Estado  Socialista, 

não  é  feita  este  tipo  de  comparação, pois  a  sua  própria  característica,  segundo  a  

concepção  marxista,  de  constituir  uma  ditadura  de  uma  classe  social, já  o  

inabilita  como  um  sistema  capaz  de  propiciar  uma  plena  liberdade  individual. 

A  conclusão  a  que  chegamos, baseado  tanto  nos  aspectos  teóricos  quanto    

em  termos  empíricos,  é  que  é  positiva  a  resposta  sobre  a  existência  de  uma  

tensão  entre  liberdade  e  igualdade. De fato, parece-nos  que  há  uma  correlação  

positiva  entre  o  aumento  do  intervencionismo  estatal  na  sociedade,  buscando  a  

igualdade  de  posses,  com  uma  diminuição  na  liberdade  “negativa”  de  que  dispõe  

o  cidadão, o  que  confirma  a  previsão  de  Hume, da  incompatibilidade  entre  os  

valores  da  igualdade  e  da  liberdade. 

As  suas  previsões  a  este  respeito  foram  inteiramente  confirmadas  quanto  

ao  prejuízo  da  liberdade, pois  os  regimes  instaurados  para  promover  a  igualdade  

de  posses  entre  os  seus  cidadãos, acabaram  por  diminuir sobremaneira  a  liberdade  

individual. Quanto ao aspecto  do  bem  estar  material, a  profecia  humeana  

confirmou-se  apenas  parcialmente, porque, embora  inferiorizadas  em  relação  aos  

países  de  economia  liberal-capitalista, as  sociedades  socialistas  não  atingiram, salvo 

em  alguns  curtos  períodos  históricos, o  nível  de  indigência. É  bem  verdade, que  

uma  explicação possível  para  este  fato  reside  em  que  os  Estados  socialistas,  

conseguiram, apenas  parcialmente, implantar  a  igualdade  material   entre  as  pessoas.  
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Mesmo  se  examinarmos  as  duas  construções  teóricas  do  liberalismo, 

abordadas  neste  trabalho, voltamos  a  encontrar  um  conflito  entre  liberdade  e  

igualdade.  Constatamos que,  na  Justiça  como  equidade  de   Rawls, o  princípio  da  

diferença  seria   um  mecanismo  utilizado  para  promover  uma  relativa  equalização  

de rendas  e  propriedades  em  sociedades  de  livre  mercado, mas  a  sua  implantação  

demandaria  a  atuação  contínua  do  aparelho  estatal, que  possa, mediante  tributação  

ou  outros  meios, retirar  recursos  econômicos  de  certos  grupos  na  sociedade  em  

benefício  de  outros. Em  sentido  contrário  está  Nozick,  na  sua  proposta  de um    

Estado  Mínimo, que  se  restringe  a  funções  judiciárias  e  de   segurança, idealizado     

para  preservar  o  máximo  da  liberdade  individual,  sem  deixar  margem  para  a  

redistribuição  de  renda. 

Observe-se  que, dos  dois  princípios  estipulados  por  Rawls.  o  princípio  da  

diferença, de  natureza  igualitária,  é  secundário  em  relação  ao  primeiro  princípio, o  

da  liberdade. Isto  é, primeiro  deve  ser  atendido  o  quesito  da  liberdade para  se  

pensar  na  relativa  igualdade  de  posses, que, para  ele  é  um  dos  itens  dos  bens  

primários. Daí  se  conclui  que  este  pensador, além  de  se  considerar  um  liberal, 

também  via  um  potencial  conflito  entre  liberdade  e  igualdade. Por isto, reservamos  

uma  parte  do  nosso  trabalho  para  relacionar  as  críticas, sempre  desconcertantes,   

que  Nozick  faz  ao  liberalismo  igualitário  de  Rawls, que  vão  desde  a  concepção  

da  posição  original  até  o  princípio  a diferença. 

Para  ainda  mais  reforçar  a  nossa  tese  de  que  a  liberdade  e  a  igualdade  

não  se  coadunam  perfeitamente, verificamos  que   há  uma  correlação  entre  a  busca  

da  igualdade  de  posses  e  as  soluções  de  caráter  totalitário, pois  as  restrições  à  

propriedade  privada  nas  experiências  socialistas  sempre  vieram  acompanhadas  de  

limitações  ao  exercício  das  liberdades  ditas  liberais. 

Constatamos  também  que, se  por  um  lado  o  Estado  Liberal desapareceu, em   

meio  às  crises  ocorridas  no  século  passado, as  soluções  não  liberais  tiveram  uma  

vida relativamente  curta, como  o  nacional-socialismo  alemão  e  o  fascismo  italiano. 

O  caso  soviético  durou  bem  mais, talvez  em  virtude  do  passado  autocrático  sob  

o  qual  os  povos  eslavos sempre  viveram.  
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Por  isto, não  encontramos  hoje  no  mundo  exemplos  de  sociedades  liberais  

ou  não  liberais  puras, com  exceção  de  pequenos  enclaves  do socialismo exercido  

em bases  fundamentalistas, como  é  o  caso  da  Coréia  do  Norte  e  Cuba. 

Assim, os  Estados  contemporâneos  estão  a  meio  caminho  entre  o  Estado  

Mínimo  e  o  Estado  Socialista, e, desta  forma,  o  modelo  de  Rawls é  o  que  mais  

se  aproxima  desta  solução, ou  seja, o  Estado  Social. Conjugado  a  ele, na  esfera  

política, amplia-se  o  número  de  democracias  no  mundo. Segundo  um  estudo  da  

Freedom  House, no  início  do  século  XX  este  sistema  era  observado  em  14  

países. No  final  do  século, atingiam  cerca  de  120. É  verdade  que  ainda  persistem  

disparidades  entre  os  sistemas  políticos  dos  países, alguns  deles  assumindo  a  

forma  de  teocracias,  e  outros  apresentando  uma  conotação  populista, mas  os  

acontecimentos  mais  recentes, que  incluíram  a  queda  de  duradouros  regimes  

autoritários, fizeram  reforçar  a  crença liberal   no  estabelecimento  definitivo  da  

democracia  representativa  e  do  liberalismo  econômico, em  que  pesem  os  seus  

pontos  fracos. 

A  prova  definitiva  que  buscávamos  para  confirmar  a  nossa  hipótese  de  

que  há  uma  tensão  entre  a  igualdade  e  a  liberdade  está  justamente  na  ocorrência  

histórica  de, pelo menos,  três  modelos  de  Estado  em  que  estes  dois  valores  estão  

representados  de  forma  conflitiva.  Assim, como  não  foi  possível  a  manutenção  

mais  duradoura  dos  Estados  Liberais  e  dos  Estados  Socialistas, confirma-se  que  o  

modelo  de  Estado  Social  é  o  modelo  para  o  qual  se  encaminha  a  maioria  dos  

países  na  atualidade.   

No  próprio  Estado  Social  moderno   manifesta-se  a  instabilidade  entre  os  

valores  da  liberdade  e  da  igualdade, que  pode  ser  comprovada  pela  ocorrência  de  

“ondas”, que  vão  numa  direção  ou  na  outra. Diz-se, por  exemplo,  que  a  época  

atual  ocorre  um  refluxo  da  concepção majoritária   anterior   de  um   Estado    

intervencionista,   em  direção  a  uma  postura  mais  liberal  na  área  econômica, o  

que  significa  a  redução  do  tamanho  relativo  do  Estado. 
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