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RESUMO:

A interpenetração das esferas pública e privada revela duas figuras políticas: o

neomercantilismo e o corporativismo. A discussão parte das observações de Habermas a esse

respeito. Examina o vínculo entre esse fenômeno e a crise do modelo liberal de organização e

interpretação do mundo social. A separação entre propriedade e gestão, explorada por J.M.

Keynes, entre outros, ajuda a explicar como o mercado se defronta, cada vez mais, com

mecanismos políticos de deliberação sobre recursos econômicos, delineando um projeto político

em que a trajetória das mudanças sociais é previamente definida por uma quase-legislação,

normas estabelecidas à margem dos canais de deliberação política da democracia representativa

clássica, impondo a criação de instituições e procedimentos alternativos, aptos a aferir, decidir

(discriminar), negociar, persuadir e executar.

* * * *

Em conhecido ensaio, Habermas aponta como característica importante dos tempos

modernos a "interpenetração das esferas pública e privada"(HABERMAS, 1978, cap. V). Por um

lado, teriam sido carreadas para dentro do Estado decisões antes submetidas à esfera privada; de

outro, certos objetivos públicos realizar-se-iam através de agentes privados, induzidos outeleguiados

pelo Estado. Desde logo caberia perguntar em que medida este não é exatamente um traço da

modernidade, mas algo que se reitera, de diferentes maneiras, em momentos distintos dahistóriado

capitalismo. Pelo menos assim seria se retomássemos a argumentação de Adam Smith,quededica

uma em cada quatro páginas da Riqueza das Nações precisamente para criticar o mercantilismo;no

arrazoado de Smith, moderno seria chamar para a esfera privada decisões antes contidas naesfera

pública. Da perspectiva de Smith, portanto, o moderno de Habermas talvez fosse visto como um

retrocesso, um caminho da luz para as trevas...

Com efeito, sintomaticamente, Habermas alude a um "neo-mercantilismo" e a uma

"refeudalização" da sociedade contemporânea (HABERMAS, 1978, p. 150):existe uma "estatização"
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crescente ao mesmo tempo que o Estado lança para fora de si certos alongamentos, entidadesmais

ou menos autônomas. Esse movimento paradoxal confundiria as fronteiras entre privado e público:

uma "fuga do Estado para fora do Direito Público" - tarefas clássicas da administração pública

passando para empresas, corporações, etc. - coexiste com uma "publicização" do Direito Privado

(HABERMAS), 1978, p.158).

Talvez não fosse por outro motivo que, em 1926, Keynes receitasse:

"Sugiro portanto que o progresso reside no desenvolvimento e reconhecimento de entidades
semi-autônomas dentro do Estado - entidades cujo critério de ação em seus próprioscampos
seja unicamente o bem público tal como elas o compreendem; e de cujas deliberações estejam
excluídos os motivos das vantagens particulares, embora ainda possa ser preciso deixar-lhes
algum lugar até que se amplie o âmbito de altruísmo dos homens"

Keynes reconhecia que

"é possível dizer que estou propondo uma volta a concepções medievais de autonomias
isoladas",

mas apontava a

"tendência das grandes sociedades anônimas (...) se aproximarem da situação das
corporações públicas, mais do que da empresa privada individualista" (KEYNES, 1984, p.121)

Note o leitor que estamos na verdade tratando de dois fenômenos distintos, ainda que

frequentemente interligados: mercantilismo e neocorporativismo.

Chamo a atenção, agora, para uma observação de Gourevitch - que nos interessa em

particular porque tenta demonstrar que tais práticas estão longe de limitar-se a um momento

circunscrito da história econômica recente, constituindo, na verdade, uma política que se recoloca de

tempos em tempos, uma política de fato nunca abandonada. Após enumerar as formas de ação do

mercantilismo2, Gourevitch alerta para o fato, crucial, a seu ver, de que essa política não intervém

apenas no nível das relações de mercado, mas atinge o plano microeconômico, afetando a

organização e a estrutura das empresas (GOUREVITCH, 1993, pp. 55-56).

2Tais como: subsídios para empresas selecionadas, regulamentação de mercados (através de quotas de
produção, preços mínimos, normas de fabricação, etc.), reorganização de companhias, instituição deagências
reguladoras setoriais, destinação de créditos, disposições quanto a exportação, compras do governo, etc.
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A visão de Habermas, contudo, é de que ainda não haveria, nesse caso, a interpenetração

das duas esferas. A longo prazo, porém, a "intervenção do Estado no seio da esfera social provoca

uma transferência de competências: certos domínios que dependiam da autoridade pública cabem

agora a organismos privados" (HABERMAS, 1978, p. 150). Dessa forma, constituir-se-iaumaesfera

que escaparia a essa polarização - público versus privado. As organizações e procedimentos

corporativistas preencheriam essa esfera.

MERCADOS: LIVRES ... MAS "CONCERTADOS"

Para compreender a cristalização de tais organismos e procedimentos, parece-nos útil

lembrar que desde o final do século XIX (na Escandinávia, de início) ganhava corpo uma prática

fundamental para o neocapitalismo, algo que tenderia a se repetir em outros países, antes e

sobretudo depois da II Guerra: as chamadas concertações sociais. Nesses arranjos, através dos

Acordos Básicos de âmbito nacional, grupos de interesse, corporações de empresários,

consumidores e assalariados elaboram normas que preenchem lacunas existentes entreo mundo da

legislação e o mundo do mercado.

O que tais pactos, acordos e concertações assinalam é essencialmente uma desconfiança

nas virtudes do mercado. Este já não aparece como ordenador pleno, eficiente e justo de relações

sociais harmônicas. Para complementá-lo ou substituí-lo, as concertações definem um projeto

político, um design, em que a trajetória das mudanças sociais é previamente definidaporumaquase-

legislação, normas estabelecidas à margem dos canais de deliberação política da democracia

representativa clássica.

Para compreender a especificidade de tal concepção de ordem social e política, lembremos

o que significa uma perspectiva liberal ortodoxa. Nela, o mercado funcionaria, desde logo e sempre,

como mecanismo estabilizador da economia, alocando recursos segundo o crivo da eficiência e

distribuindo riquezas segundo um critério de justiça, mérito, acaso e impessoalidade. A frase de

Samuelson sintetiza essas convicções:

"Um sistema competitivo é um esmerado mecanismo para a coordenação inconsciente
através de um sistema de preços e mercados, um dispositivo visando à combinação do
conhecimento e das ações de milhões de indivíduos diversos. Sem contar com uma
inteligência central, resolve um dos mais complexos problemas que se possa imaginar,
envolvendo milhares de variáveis e relações desconhecidas" (SAMUELSON, 1973, v.I,p.67).

Pois bem, quando se coloca em dúvida este funcionamento ideal é porque se reconhece,de
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fato, que uma determinada alocação de recursos e uma certa distribuição da renda apresentam

efeitos colaterais inesperados e indesejáveis. Em suma, pelo menos uma dessas duas coisas

ocorre: (a)a ordem produzida pelo mercado não estaria agindo conforme aqueles critérios (eficiência,

justiça, mérito, acaso e impessoalidade); e/ou (b) ainda que agindo por esses crivos, há resultados

não previstos e não desejados (e não desejáveis).

Insisto: no pensamento reformador-planificacionista B como aquele que é suposto (e não

necessariamente verbalizado) pela prática das concertações - juízos e alterações voluntárias

constituiriam um processo político que tende a substituir ou complementar o mercado, na tarefa de

aferir tais valorações. A própria afirmação de "indesejabilidade" ou "inadequação" dos resultados

equivale a admitir, como critérios, escalas de valores que transcendem aqueles valores produzidos

pelo próprio mercado.

Na teoria econômica de inspiração liberal e neoclássica, é frequente a imagem do mercado

como referendo permanente3. Ou seja, através da procura, os consumidores manifestam sua

vontade e direcionam o sistema produtivo: definem quais bens e serviços serão produzidos, quantos

e quando. Neste plebiscito invisível, os indivíduos possuem um número desigual de votos,

corporificados em cédulas de dinheiro. Através dessas notas, tomam decisões. O escrutínio das

necessidades e demandas sociais é feito pelo mercado.

Supõe-se aí que os indivíduos devem pagar pelo bem que desejam. Ou seja: votar no

mercado-plebiscito, com as cédulas de que dispõem. Aplica-se nesse caso o chamado princípio de

exclusão: quem não paga não pega. Com os bens públicos, contudo, nem sempre o princípio de

exclusão pode ser aplicado eficientemente, ainda que, a rigor, em certos casos, pudesse sê-lo.

Pode-se por exemplo cobrar do indivíduo o espaço que ocupa num passeio pelos parques da cidade,

o fato de beneficiar-se da luz das ruas, ou mesmo o tempo em que permanece sentado nos bancos

da praça. Mas isso é de tal modo complicado e custoso que estes bens tendem a ser ofertadossem

exclusão.

Como esse consumo não depende do estrito pagamento - que é o voto válido no mercado-

as preferências (e suas curvas) não são reveladas através de gastos efetivos, individualizáveis e

visíveis a olho nu. Ou seja, há atividades geradoras de benefícios que não podem ser

convenientemente comercializados (e registrados em escalas de preços) porque é impraticável

confiná-los a agentes individuais.4

3Vamos encontrá-la na doutrina de um corifeu neoliberal, como Ludvig von Mises, e também na exposição
escolar de um Samuelson, na tentativa de conciliar concepções keynesianas com instrumental analítico
neoclássico.

4 Para fazer justiça a Walras, príncipe dos neoclássicos, é bom lembrar que seu Compêndio dos
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Não há, nesse caso, demanda no sentido estrito. Há contudo uma pseudo-demanda.Qualo

procedimento viável para verificar essas preferências, para fazer com que se revele essa curva de

pseudo-demanda, com relação a bens e serviços públicos? Ela se revelaria através de um processo

político e não dos mecanismos de mercado. Enquanto neste último havia demanda em sentido

estrito e voto em sentido lato, no caso dos bens públicos há demanda em sentido lato e voto em

sentido estrito. Neste caso, as preferências apareceriam sob a forma de programas alternativos, que

dizem respeito a decisões orçamentárias.

O processo político elementar para revelar tais preferências é o mecanismo do voto,através

do qual, idealmente, os indivíduos escolheriam os programas de aplicação dos recursos públicos.

Contudo, no século XX, incluem-se também nesse processo, em escala crescente, outros

mecanismos de formulação e implementação de medidas, como os grupos de pressão,

negociações, e lobbies, por exemplo.

Ainda uma vez aqui cabe a referência ao estudo de Gourevitch:

"O mercantilismo exige mecanismos institucionais muito complexos em comparação com as
outras politicas (com exceção da opção socialista). A seletiva destinação de recompensas e
freios exige uma maquinaria institucional capaz de estabelecer discriminações.Seos governos
querem recompensar aqueles triunfam e compensar os que perdem, devem poder determinar
quem é quem. Se o governo deseja evitar conflitos organizando acordos prévios, deve ter
mecanismos de consulta necessários para fazê-lo. E se quer impor seus acordos, deve ter
poderes de regulação" (GOUREVITCH, 1993, p. 59)

Assim, ao lado das Constituições e Leis Ordinárias, elaboradas pelos aparelhos de

representação parlamentar, agiganta-se o número de acordos, normas e regras formulados por

outras vias: um Executivo inflado ou novos mecanismos de expressão e regulamentação dos

interesses (conselhos técnicos, sindicatos, corporações). Voltando ao comentário de Habermas:os

acordos coletivos assumiriam "caráter de Direito Público, pois a série de medidas que eles

Elementos de Economia Política Pura, no final do século XIX já fazia sábia e prudente referência a essa
especificidade dos bem e serviços públicos. Ver por exemplo o parágrafo 305 daquele tratado: "... o Estado
não é um empresário: não vende seus serviços no mercado, nem de acordo com o princípio da livre
concorrência ou da igualdade entre o preço de venda e o preço de custo, nem de acordo com o princípio do
monopólio ou do máximo de produto líquido: freqüentemente os vende com perda e algumas vezes os dá
gratuitamente. E veremos mais tarde que assim devem ser, porque os serviços do Estado são objeto de um
consumo coletivo e não individual. Portanto, restam duas maneiras de atender às necessidades do Estadoou
às despesas públicas: a primeira consiste em fazer com que o Estado intervenha, ao mesmo tempo que o
indivíduo, na repartição da riqueza social pela propriedade: a segunda consiste em operar em seu benefício
uma coleta sobre os rendimentos dos indivíduos pelo imposto."
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sancionam funciona como um sucedâneo à lei" (HABERMAS, 1978, p. 158, grifos nossos) . O

veredito de Mihail Manoilesco, o grande propagandista do corporativismo, é mais duro: a

democracia é incapaz de organização (MANOILESCO, 1938, p.35).5

O que se pressupõe nesse imaginário "neomercantilista"? É que a propriedade privada e a

motivação do lucro não produzem automaticamente a utilidade social dos recursos econômicos.

Cabe reconhecer, aqui, a necessidade de matizar algumas de nossas afirmações. É verdade que no

pensamento liberal clássico o agente econômico toma consciência dos outros e de seus sinais

através do mercado, que informa e orienta a ação. E disso depende a combinação ótima dos

recursos. Mas é verdade também que o próprio Adam Smith reconhecera explicitamente certas

zonas de sombra na lucidez das trocas. Havendo desproporção entre o que é vislumbrado como útil

pelo indivíduo e aquilo que parece socialmente recomendável, justifica-se eventualmente o

empreendimento de trabalhos públicos por parte do Soberano. A controvérsia instala-se em dois

pontos: o quê parece recomendável? E a quem é dado decidir sobre essa conveniência? A procura

do "bem coletivo" e do "bem a longo prazo" descola-se relativamente dos mecanismos automáticos

do mercado. O escrutínio do mercado não é suficiente nem soberano... mas quem é?

No universo do neomercantilismo, a empresa moderna depende em tal medida das políticas

de governo que seu caráter privado relativiza-se e muito. Órgãos reguladores - públicos mas com

participação empresarial - transformam-se em foros que decidem efetivamente a naturezae o futuro

dos empreendimentos. O comentário é, novamente, de Samuelson: "A propriedade privadajamais é

inteiramente privada, a livre empresa nunca é completamente livre" (SAMUELSON, 1973, v.I, p.213).

É verdade que investimentos em capital social básico, demanda estatal, sistemas de proteção e

estímulos fiscais, constituem uma espécie de seguro -desemprego, socorrendo o "fatorcapital".Mas,

em contrapartida, estas garantias transformam as iniciativas de investidores e consumidores,

supostamente descentralizadas, em ações efetivamente teleguiadas, induzidas pelo chamado poder

público. Portanto, esse movimento acentua, ao mesmo tempo, a absorção privada de receitas de

natureza pública e a determinação pública da iniciativa privada. O governo amplia seu papel de

grande cliente e de “sócio” efetivo - de fato, com participação ativa no comando - de ramos

industriais inteiros. Ao mesmo tempo, grandes empresas são "representadas" em organismos

5 O rumeno Mihail Manoilesco publicou nos anos '20 deste século uma defesa ardente do protecionismo
industrialista. Vale mencionar que o seu O Século do Corporativismo é referência constante nos "pensadores
autoritários" brasileiros, como Oliveira Vianna. Seu tradutor no Brasil, aliás, é Azevedo Amaral.
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públicos reguladores e associações inter-empresariais exercem funções delegadas de poderpúblico.

Contudo, para os simpatizantes do neomercantilismo e das formas políticas corporativistas,

a iniciativa privada, criadora do novo, não deveria ser extinta. A sentença é, outra vez, de

Manoilesco:

"o ideal seria achar um sistema de propriedade e produção que permitisse guardar intacta a
iniciativa privada com todo seu valor estimulante e criador, diminuindo enormemente a
recompensa que esta iniciativa obtém hoje, quando reveste o caráter de propriedade privada"
(MANOILESCO, 1938, p. 29 - grifos nossos)

Em 1936, Keynes havia apontado como traços relevantes da economia contemporânea a

constituição de um mercado financeiro organizado e a separação entre propriedade e gestão6.

Decorrente desses dois, em certa medida, vinha a diferenciação crucial entre poupança e

investimento: quem poupa (e possui) não é necessariamente o mesmo agente que decideaplicações.

E isto não é mudança pequena e meramente instrumental: tem consequências decisivas. Não é por

acaso que Lord Keynes sugere a eutanásia do rentista. Afinal, este é dono de capital que é

remunerado porque escasso, não porque produtivo - e essa escassez não é “intrínseca” como a da

terra (mas deriva clara e diretamente de delimitação institucional, política, legal).

Por isso, Keynes tinha consciência de que voltar-se contra o "clima que ainda respiramos"

significava contestar "os direitos de propriedade e (...) a liberdade de seu titular fazer o que

desejasse consigo e com o que era seu" (KEYNES, 1984, p. 121)7

GRANDES GOVERNOS E GRANDES NEGÓCIOS

Ter-se-ia uma vasta coleção de eventos, na história econômica e social do século XX, para

rastrear as marcas desse movimento das doutrinas reformadoras, isto é, dos instantes e processos

pelos quais essas idéias "fizeram-se fatos".

6 A separação entre controle e propriedade, embora tratada com enfoque e juízo diferentes, já é na
verdade o tema de marcante livro de 1932, A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada, de
Adolf Berle Jr. e Gardiner C. Means.

7 Habermas também aponta como crucial a separação entre propriedade e gestão. E indica a
indignação de juristas liberais "contra essa tendência de 'sabotar' os direitos de propriedade", atravésde hábil
manobra: "formalmente, deixa-se a propriedade nas mãos do proprietário, mas, ainda assim, de fato,ele seria
expropriado, até mesmo sem indenização e sem a proteção jurídica de um processo regular de
desapropriação" (HABERMAS, 1978, p.157)
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Para isso poderíamos contemplar, por exemplo, a história das concertações sociais na

Europa Ocidental na década de '30, do corporativismo e do fascismo. Ou as reformas sócio-

econômicas do pós-guerra no campo do seguro social, previdência e saúde, da políticademográfica,

da legislação a respeito de negociações coletivas e comitês de empresa. Ou ainda as tentativas de

planejamento indicativo e política industrial que dariam continuidade, em tempos de paz, a

mecanismos criados nas economias de guerra: Distribution of Industry Act (1945), CentralEconomic

Planning Staff (1947) - na Inglaterra; Comissão Geral do Plano, na França, etc.

Pode-se ver a evolução desses mecanismos, ainda, através do desenvolvimento detécnicas

de gerenciamento macroeconômico. Assim é que, finda a II Guerra, a ONU formula um detalhado

programa de assistência técnico-econômica para os países membros, visando elaborar

Contabilidades Cociais e instrumentos de medida da Renda Nacional. Entre 1945 e 1955, o número

de países com sistemas de Contas Nacionais passa de 39 a 93 (KENDRICK, 1970, pp.306-311), o

que permitiria, em princípio, a montagem de cenários úteis para simular projeções e orientar

escolhas. Embora o projeto seja antigo, datando pelo menos do século XVII, é depois da II Guerra

Mundial que a contabilidade social se transforma em tarefa típica de governo.

Mas é no alegado coração da livre iniciativa, nos EUA, que esse movimento é revelador.

Em 1928, o recém eleito presidente Herbert Hoover, embalado em um boom industrial e

financeiro, declarava candidamente que "prosperity is just around the corner (...) weshallsoonwiththe

help of God be in sight of the day when poverty will be banished fromthis nation"8. Sete meses depois

desse discurso de posse instalava-se uma depressão de escala planetária. Em março de 1933,

Roosevelt, o novo presidente, teria como lema a idéia de que libertar-se da pobreza exigia medidas

sobre-humanas, voluntaristas, até mesmo heróicas: "action, and action now", enfatizava.

Desencadeava-se o "primeiro New Deal". Em maio de 1933 cria-se o Tennessee Valley

Authorithy, projeto destinado a fomentar desenvolvimento (irrigação, energia, etc) e criar emprego

numa área estagnada. No mesmo mês, são desencadeadas medidas de emergência do governo

norte-americano visando a criação de frentes de trabalho e obras públicas no combate à depressão

e ao desemprego. Em junho/33, o National Industry Recovery Act (NIRA) busca soluções mais

estáveis, permanentes e generalizadas para os ciclos depressivos. O organismo criado para dar

efetividade a essa política supervisiona a elaboração de "códigos de práticas justas" para cadasetor

industrial. Formalmente, governo, empresários, trabalhadores e consumidores definiriam essas

normas, fixando preços, quotas de produção, salários-mínimos, horários de trabalho, etc. Além

8 "a prosperidade está muito perto (...) com a ajuda de Deus, veremos em breve o dia em que a pobreza
terá sido banida desta nação"



9

disso, definiriam gastos estatais em obras públicas, compensações fiscais e creditícias. Apelando ao

civismo dos parceiros, o programa justifica a si mesmo como tentativa indispensável de controlar

acasos e abusos da livre competição. Não por acaso, a NRA (National Recovery Administration)

procura também uniformizar as planilhas de custos e informações contábeis das empresas.

A oposição dos empresários e ideólogos liberais, como se sabe, expressou-se naquela

ocasião pela sabotagem, especulação e manifestações políticas de inconformismo. Finalmente, a

Suprema Corte declarou o NIRA inconstitucional (1935). Segundo o veredito, o Congresso delegara,

ilegalmente, poderes legislativos ao presidente da República.

A sentença afastou provisoriamente uma política. Contudo, não poderia conter o declínio da

crença na mão invisível e otimizadora do mercado. Por isso, não evitou a propagação, em ocasiões

e lugares diferentes, de medidas econômicas que, afinal, haviam chegado para ficar. Práticas que

ganhariam sistematicidade e expressão intelectual em um número cada vez maior de economistas,

sociológos, cientistas políticos e periodistas.

O Tennessee Valley Authority e o New Deal seriam muitas vezes convertidos oudesviados.

Representariam contudo evidente estímulo para projetos de "revitalização" de áreas deprimidas na

América do Sul e do leste europeu.9

Voltando ao ponto de que falávamos no início deste artigo, reparemos que as batalhas em

torno do New Deal problematizavam a clássica divisão de poderes da República Americana.

Ampliava-se o escopo do Executivo, como reconhece o julgamento da Suprema Corte. Mas, ao

mesmo tempo, Executivo e Legislativo eram alterados no seu interior: instalavam-se, no interior do

Estado, novos canais de expressão dos interesses coletivos. Estes não passariam sempre e

necessariamente pelos mecanismos clássicos da democracia representativa, mas sim por formas

mais ou menos corporativas, um “segundo circuito” de representação e verbalização de interesses.

Lembremos da observação de Gourevitch sobre a maquinaria institucional exigida pelas

práticas mercantilistas. Ela evidencia a necessidade de gerar e manter instituições e procedimentos

aptos a aferir, decidir (discriminar), negociar, persuadir e executar. E uma vez montado talaparato, é

difícil imaginar que seu caráter seja apenas instrumental, que não gere metas e interesses próprios.

Quando os pais fundadores do liberalismo, no final do século XVIII, tentavam vislumbrar o

novo mundo, aquele que previam e ao mesmo tempo desejavam, nele o mercado aparecia como um

novo senhor. A magistral página de Marx nos Grundrisse é ainda hoje indispensável para comentar

9 No caso dos países "atrasados" o debate ganhará grande impulso sobretudo depois de estudos de
Rosenstein-Rodan, na década de '40 (ROSENSTEIN-RODAN, 1961). Para a América Latina, a lembrança
evidente é a Cepal. Para este último item, tomo a liberdade de remeter a meu livro Celso Furtado - o
subdesenvolvimento e as idéias da Cepal (ed. Ática, S.Paulo, 1995).
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esse modo de ver o mundo social e político: "o poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade

dos outros ou sobre as riquezas sociais, o possui enquanto é proprietário de valores de troca, de

dinheiro. Seu poder social, assim como seu nexo com a sociedade, leva-o consigo no bolso.(...)."

(MARX, 1972, p. 74)

Quem diz quem vai produzir o quê? Quem vai ser o quê? Quem vai se comportar como

(dedicar-se a tal afazer, aprender tais ofícios, utilizar tal linguagem, frequentar tais lugares, vestir tais

roupas, portar tais instrumentos)? Não é mais um senhor político que define as respostas para tais

perguntas, ordenadoras do mundo humano - não mais um soberano, uma doutrina ou tradição das

castas, um senhor de terras, um magistrado platônico, uma assembléia legisladora, uma guilda ou

corporação. É um novo senhor - o senhor dinheiro. Cessa o que a antiga musa canta...

Os destinos sociais (e o mapa de classes por eles produzido) são definidos pelo mercado,

uma combinação de herança, mérito e acaso.10

Mas nos tempos modernos - tempos de neomercantilismo e corporativismo - qual o papel

reservado ao senhor político, aquele que transcende o mercado? É o de recusar esse deslocamento

de poder. Os liberais conservadores prontamente reconheceram esse risco e pregaram, com

insistência, a necessidade de libertar a economia da ação nociva da política. Era esse também -

embora em sentido inverso - o faro político das organizações de trabalhadores (sindicatos,partidos)

e das suas lutas por direitos políticos (o sufrágio, por exemplo): impor à economia política dos

proprietários a aceitação de corretivos, corretivos gerados pela economia política do trabalho. Um

líder cartista dizia, rude mas significativamente, que o cartismo era uma "questão de garfo e faca".

Os liberais da primeira metade do século XIX perceberam isso desde logo, claramente - por isso

diziam que o sufrágio tinha como corolário um atentado à propriedade, um confisco que os

desafortunados tentavam impor aos bem-sucedidos do mercado. Quando falavam de tirania das

maiorias sobre as minorias, e do Estado sobre o indivíduo, sabiam que o problema se agravava de

modo exponencial exatamente quando essas duas coisas se encontravam, isto é, quanto o Estado

se tornava mais vulnerável à vontade e às pressões das massas.

Os neoliberais contemporâneos também se dão conta disso - a começar pelo Hayek do

Caminho da Servidão (1944). E por isso elegem entre seus demônios os sindicatos e o Estado-de-

Bem-Estar de corte keynesiano - e, claro, a junção dos dois no pós-guerra. Também por isso

apresentam a batalha do movimento neoconservador como uma espécie de reedição do "bom

10 A concepção liberal radicalizada expressa-se provavelmente com mais franqueza na voz autorizada de
James Buchanan, afirmando serem quatro os fatores que determinam a participação na riqueza e a posição
social: birth, luck, effort, choice. (BUCHANAN, 1971, p. 129)
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combate" de Adam Smith, inimigo do mercantilismo e das corporações e porta-voz iluminado dos

interesses maiores e mais duradouros da humanidade. E uma operação metonímica - e tem um

nome. Mas isto já é uma outra estória, ou história, aquela que teima em não chegar ao fim...

***************
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