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GOVERNO POPULAR E ECONOMIA DE MERCADO  

 

 

 

 

 

 

 

Quando o sistema internacional fracassou, na década de 1920, reapareceram os 

temas quase esquecidos do capitalismo primitivo. O primeiro e mais importante entre eles 

foi o do governo popular.  

O ataque fascista à democracia popular reviveu simplesmente o tema do 

intervencionismo político que assombrava a história da economia de mercado, já que 

este tema nada mais era que um outro nome para a separação entre as esferas 

econômica e política.  

O tema do intervencionismo foi primeiro levantado, em relação ao trabalho, de um 

lado, pela Speenhamland e a New Poor Law e, de outro, pela reforma parlamentar e pelo 

movimento cartista. Quanto à terra e ao dinheiro, a importância do intervencionismo não 

foi menor, embora os choques tenham sido menos espetaculares. No continente, 

dificuldades semelhantes em relação ao trabalho, terra e dinheiro surgiram com um 

intervalo de tempo que levou os conflitos a recaírem num meio industrialmente mais 

moderno mas socialmente menos unificado. Em todos os lugares a separação entre a 

esfera econômica e a política foi o resultado do mesmo tipo de desenvolvimento. Tanto 

na Inglaterra como no continente, os pontos de partida foram a criação de um mercado 

de trabalho competitivo e a democratização do estado político.  

A Speenharnland tem sido descrita, com muita propriedade, como um ato 

preventivo de intervenção que obstruiu a criação de um mercado de trabalho. A batalha 

por uma Inglaterra industrial foi travada, em primeiro lugar, e perdida na ocasião, pela 

Speenharnland. Nessa luta, o 
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lema do intervencionismo foi cunhado pelos economistas clássicos e a Speenharnland 

estigmatizada como uma interferência artificial numa ordem de mercado ainda não-

existente. Townsend, Malthus e Ricardo erigiram o edifício da economia clássica sobre as 

fundações inconsistentes das condições da Poor Law, e ele foi o mais formidável 

instrumento conceitual de destruição jamais dirigido contra uma ordem desgastada. 

Todavia, durante mais uma geração o sistema de abonos protegeu os limites da aldeia 

contra o atrativo dos elevados salários urbanos. Em meados da década de 1820, 

Huskisson e Peel ampliavam os caminhos do comércio exterior, surgiu a permissão para 

a exportação de maquinaria, foi levantado o embargo sobre a exportação da lã, abolidas 

as restrições à navegação, a emigração foi facilitada e a revogação formal do Statute of 

Artificers sobre aprendizado e avaliações salariais foi seguida pela abolição das Anti-

Combination Laws. Ainda assim, a desmoralizante Speenharnland Law se difundia de 

condado a condado" privando o operário do trabalho honesto e transformando em 

incongruência o próprio conceito de homem trabalhador independente. Embora já tivesse 

chegado a oportunidade para um mercado de trabalho, sua criação foi impedida pela "lei" 

dos proprietários rurais.  

O parlamento da reforma atacou de imediato a abolição do sistema de abonos. A 

New Poor Law, que atingiu essa finalidade, foi considerada o ato mais importante de 

legislação social jamais votado pela . Câmara dos Comuns. No entanto, o cerne desse 

decreto foi simplesmente a abolição da Speenharnland. Não existe prova mais decisiva 

do . que o fato de que, nessa ocasião, a simples ausência de intervenção no mercado de 

trabalho era reconhecida como algo de importância constitutiva para toda a futura 

estrutura da sociedade. O mesmo se pode dizer em relação à fonte econômica da 

tensão.  

Quanto à fonte política, a reforma parlamentar de 1832 realizou uma revolução 

pacífica. A estratificação social do país foi alterada pela Poor Law Amendment de 1834, e 

alguns dos fatos básicos da vida inglesa foram reinterpretados ao longo de linhas 

radicalmente novas. A New Poor Law aboliu a categoria geral dos pobres, o "pobre 

honesto" ou "pobre trabalhador" - termos contra os quais Burke já havia investido. Os 

pobres anteriores se dividiam agora em indigentes fisicamente desamparados, cujo lugar 

era nos albergues, e trabalhadores independentes que ganhavam sua vida com o 

trabalho assalariado. Isto criou uma categoria de pobres inteiramente nova, o 

desempregado, que fez sua aparição no cenário social. Enquanto o indigente deveria ser 

atendido por uma questão de humanidade, o desempregado não deveria 
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ser assistido, em favor da indústria. Não importava o fato de que o trabalhador 

desempregado não era responsável pela sua própria sorte. O ponto não era se ele podia 

ou não encontrar trabalho, caso tentasse, mas que o sistema salarial sofreria uma 

derrocada, atirando a sociedade na miséria e no caos, a não ser que ele se sentisse 

ameaçado pela fome, tendo como alternativa apenas o detestado albergue. Reconhecia-

se que isto significava castigar um inocente, mas a perversão da crueldade consistia 

precisamente em emancipar o trabalhador com o objetivo concreto de fazer da fome uma 

ameaça efetiva de destruição. É justamente este procedimento que torna inteligível 

aquele melancólico sentimento de desolação que as obras dos economistas clássicos 

nos transmitem. Assim, fechando as portas aos excedentes que se encontravam agora 

aprisionados dentro dos limites do mercado de trabalho, o governo se colocou sob um 

estatuto que negava a si mesmo, pois - nas palavras de Harriet Martineau - fornecer 

qualquer assistência às vítimas inocentes passou a ser uma "violação dos direitos do 

povo" por parte do estado.  

Quando o movimento cartista exigiu a entrada dos deserdados nos limites do 

estado, a separação do econômico e do político deixou de ser um tema acadêmico e 

passou a ser incontestável condição do sistema vigente na sociedade. Teria sido um ato 

de loucura entregar a administração da New Poor Law, com seus métodos científicos de 

tortura mental, aos representantes do mesmo povo a quem esse tratamento era 

dispensado. Lorde Macaulay estava apenas sendo coerente quando exigiu, na Câmara 

dos Lordes, num dos discursos mais eloqüentes jamais feitos por um grande liberal, a 

rejeição incondicional da petição cartista, em nome da instituição da propriedade sobre a 

qual repousava toda a civilização. Sir Robert Peel acusou a Carta de ser um ataque à 

Constituição. Quanto mais viciosamente o mercado de trabalho retorcia as vidas dos 

trabalhadores, mais insistentemente eles clamavam pelo voto. A exigência de um 

governo popular foi a fonte política da tensão.  

Sob tais condições, o constitucionalismo adquiriu um significado inteiramente 

novo. Até então, as salvaguardas constitucionais contra a interferência ilegítima nos 

direitos de propriedade eram dirigidas apenas contra os atos arbitrários vindos de cima. A 

visão de Lock não transcendeu os limites da propriedade fundiária e comercial, e 

objetivava apenas excluir os decretos despóticos da Coroa, como as secularizações 

feitas sob Henrique VIII, o roubo da Casa da Moeda sob Carlos I ou a "parada" do Erário 

sob Carlos II. A separação entre governo e negócios, no sentido de John Locke, foi 

alcançada de forma exemplar 
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na carta de um banco independente da Inglaterra em 1694. O capital comercial havia 

ganho a sua luta contra a Coroa.  

Cem anos mais tarde, era a propriedade industrial e não mais a comercial que 

devia ser protegida, e não mais contra a Coroa mas contra o povo. Só uma noção 

equivocada poderia levar à aplicação das acepções do século XVII às situações do 

século XIX. A separação de poderes, que Montesquieu (1748) havia inventado nesse 

intervalo, era usada agora para isolar o povo do poder sobre a sua própria vida 

econômica. A constituição norte-americana, modelada num ambiente de fazendeiros e 

artífices por uma liderança já precavida pelo cenário industrial inglês, isolou 

completamente a esfera econômica da jurisdição da constituição, colocando a 

propriedade privada sob a mais alta proteção concebível, e criou a única sociedade de 

mercado legalmente constituída no mundo. Apesar do sufrágio universal, os eleitores 

norte-americanos não tinham poder contra os proprietários.1  

Na Inglaterra, tornou-se uma lei não escrita na Constituição que deveria ser 

negado o voto à classe trabalhadora. Os líderes cartistas foram presos; seus partidários, 

que atingiam milhões, foram ridicularizados por um legislativo que representava apenas 

uma pequena fração da população, e a simples exigência de eleição era tratada pelas 

autoridades como um ato criminal. Não havia qualquer indício do espírito de 

compromisso supostamente característico do sistema britânico uma invenção posterior. 

Só depois que a classe trabalhadora atravessou os Hungry Forties (a fome dos anos 

quarenta) é que emergiu uma geração mais dócil para colher os benefícios da Idade de 

Ouro do capitalismo; só depois que uma camada superior de trabalhadores 

especializados criou os seus sindicatos e separou-se da negra massa de paupérrimos 

trabalhadores; só depois que os trabalhadores aquiesceram ao sistema que a New Poor 

Law impunha a eles é que se permitiu ao estrato mais bem remunerado de trabalhadores 

participar nas assembléias da nação. Os cartistas haviam lutado pelo direito de parar o 

moinho do mercado que triturava as vidas do povo, mas esses direitos só foram 

concedidos ao povo depois que o terrível ajuste fora concretizado. Dentro e fora da 

Inglaterra, de Macaulay a Mises, de Spencer a Sumner, não houve um único militante 

liberal que deixasse de expressar a sua convicção de que a democracia popular era um 

perigo para o capitalismo.  

 

 

                                                 
1 Hadley, A. T., Economics: an Account of the Relations between Private Prosperty and Public Welfare, 
1896. 
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A experiência do tema trabalhista foi repetida no item moeda e também nele a 

década de 1920 foi prefigurada pela década de 1790, Bentham foi o primeiro a 

reconhecer que a inflação e a deflação eram intervenções no direito à propriedade: a 

primeira, um imposto sobre, a última uma interferência nos negócios.2 Desde então o 

trabalho e o dinheiro, o desemprego e a inflação estiveram politicamente na mesma 

categoria. Cobbett denunciou o padrão-ouro juntamente com a New Poor Law; Ricardo 

apoiou ambos, e com argumentos bastante similares, sendo o trabalho e o dinheiro 

mercadorias e não tendo o governo o direito de interferir com qualquer dos dois. 

Banqueiros se opunham à introdução do padrão-ouro, como Atwood de Birmingham, 

encontravam-se do mesmo lado que os socialistas, como Owen. Um século mais tarde, 

Mises ainda reiterava que o trabalho e o dinheiro não eram uma preocupação maior do 

governo do que qualquer outra mercadoria do mercado. No século XVIII, na América do 

Norte pré-federativa, o dinheiro barato era o equivalente da Speenhamland, isto é, uma 

concessão economicamente desmoralizante feita pelo governo, para atender ao clamor 

popular. A Revolução Francesa e os seus assignats* mostraram que o povo podia destruir 

a moeda, e a história dos estados americanos não ajudava a dissipar essa suspeita. 

Burke identificava a democracia norte-americana com problemas na moeda, e Hamilton 

receava não apenas as facções mas também a inflação. Todavia, enquanto na América 

do Norte do século XIX as escaramuças dos partidos populistas e greenback com os 

magnatas de Wall Street eram endêrnicas, na Europa a acusação de inflacionismo só se 

tornou um argumento efetivo contra legislativos democráticos na década de 1920, com 

conseqüências políticas de longo alcance.  

A proteção social e a interferência na moeda não eram simplesmente temas 

análogos, mas freqüentemente idênticos. Desde o estabelecimento do padrão-ouro, a 

moeda passou a ser ameaçada tanto pela elevação do nível salarial quanto pela inflação 

direta - ambas podiam diminuir as exportações e até depreciar os câmbios. Esta simples 

conexão entre as duas formas básicas de intervenção tornou-se o fulcro da política na 

década de 1920. Partidos preocupados com a segurança da 

 

 

 

 

                                                 
2 Bentham, J., Manual of Political Economy, p. 44, sobre inflação como “frugalidade forçada”; p. 45 (pré-de-
página) como “taxação indireta”. Cf. também Principles of Civil Code, cap. 15. 
* Papel-moeda emitido pelo governo da Revolução Francesa (N. do R.) 
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moeda protestavam tanto contra os déficits orçamentários ameaçadores como contra as 

políticas do dinheiro barato, opondo-se, assim, tanto à "inflação do tesouro" quanto à 

"inflação do crédito" ou, em termos mais práticos, denunciando os encargos sociais e os 

altos salários, os sindicatos profissionais e os partidos trabalhistas. Não era a forma que 

importava, mas a essência, e quem poderia duvidar que os benefícios irrestritos ao 

desemprego poderiam ser tão efetivos na perturbação do equilíbrio do orçamento como 

uma taxa de juros demasiado baixa no inflacionamento dos preços - e com as mesmas 

conseqüências nefastas para os câmbios? Gladstone havia feito do orçamento a 

consciência da nação britânica. Para povos menos importantes, uma moeda estável 

poderia ocupar o lugar do orçamento. O resultado, porém, era bastante aproximado. Quer 

fossem os salários ou os serviços sociais que tivessem que ser cortados, as 

conseqüências de não cortá-los eram determinadas inexoravelmente pelo mecanismo do 

mercado. Do ponto de vista desta análise, o governo nacional de 1931 na Grã-Bretanha 

executou, de forma modesta, a mesma função que o New Deal norte-americano. Ambos 

foram movimentos de ajuste de países isolados à grande transformação. Mas o exemplo 

britânico teve a vantagem de estar livre de fatores complicadores, como lutas civis ou 

conversões ideológicas, revelando assim mais claramente os aspectos decisivos.  

Desde 1925 que não era sólida a situação da moeda da Grã-Bretanha. O retorno 

ao ouro não se fez acompanhar de um ajuste correspondente ao nível de preços, que 

estava bastante acima da paridade mundial. Muito poucas pessoas tinham consciência 

do absurdo do curso que seguiam, conjuntamente, governo e banco, partidos e sindicatos 

profissionais. Snowden, Chanceler do Erário no primeiro governo trabalhista (1924), foi 

um adepto do padrão-ouro como jamais existiu outro e, no entanto, ele compreendeu 

que, assumindo a tarefa de restaurar a libra esterlina, ele havia comprometido seu partido 

a apoiar uma queda nos salários ou então levar a breca. Sete anos mais tarde o partido 

trabalhista foi forçado a ambas as coisas - pelo próprio Snowden. No outono de 1931, o 

contínuo vazamento da depressão já começava a se refletir sobre a libra esterlina. Foi em 

vão que o colapso da greve geral de 1926 procurou garantir a impossibilidade de um 

novo aumento no nível salarial - ele não impediu o aumento do encargo financeiro dos 

serviços sociais, especialmente através do benefício incondicional ao desemprego. Não 

era preciso que um banqueiro "esbravejasse" (embora ocorressem esses acessos) para 

impressionar a 
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nação com a alternativa da moeda sólida e orçamentos sólidos de um lado, e a melhoria 

dos serviços sociais e uma moeda desvalorizada do outro - não importava que a 

depreciação fosse causada pelos salários altos e quedas das exportações ou 

simplesmente por gastos deficitários. Em outras palavras, ou se fazia uma redução nos 

serviços sociais ou se agüentaria uma queda nos câmbios. Já que o partido trabalhista 

era incapaz de se decidir entre um e outro - a redução era contrária à política sindicalista 

e abandonar o ouro seria considerado um sacrilégio ele teve que deixar o governo e os 

partidos tradicionais acabaram reduzindo os serviços sociais e abandonando o ouro, 

eventualmente. O benefício incondicional ao desemprego foi arrasado, sendo 

introduzidos recursos experimentais. Ao mesmo tempo, as tradições políticas do país 

sofreram uma mudança significativa. O sistema bipartidário foi suspenso e não se 

mostrou qualquer precipitação em restaurá-lo. Doze anos mais tarde ele ainda estava em 

eclipse e todos os indícios eram contra um próximo retorno. Sem qualquer perda trágica 

de bem-estar ou de liberdade, o país, suspendendo o padrão-ouro, dava um passo 

decisivo em direção à transformação. Durante a Segunda Guerra Mundial isto se fez 

acompanhar de mudanças nos métodos do capitalismo liberal. Todavia, esses últimos 

não mudaram em caráter permanente e, portanto, não tiraram o país da zona de perigo.  

Em todos os países europeus importantes estava em atividade um mecanismo 

semelhante, e praticamente com os mesmos resultados. Na Áustria em 1923, na Bélgica 

e na França em 1926, na Alemanha em 1931, os partidos trabalhistas tiveram que 

abandonar seu posto para "salvar amoeda". Estadistas como Seipel, Francqui, Poincaré 

ou Brüning eliminaram os trabalhistas do governo, reduziram os serviços sociais e 

tentaram quebrar a resistência dos sindicatos nos ajustes salariais. Invariavelmente o 

perigo era em relação à moeda e, com igual regularidade, a responsabilidade era 

atribuída aos salários inflacionados e aos orçamentos desequilibrados. Uma tal 

simplificação não faz justiça à variedade dos problemas envolvidos, que compreendiam 

praticamente todas as questões de política econômica e financeira, inclusive as de 

comércio exterior, agricultura e indústria. Entretanto, quanto mais de perto considerarmos 

essas questões, mais claro se torna que, na verdade, a moeda e o orçamento 

focalizavam os temas pendentes entre empregadores e empregados, e o resto da 

população oscilava no apoio a um ou outro dos grupos principais.  

A chamada experiência Blun (1936) oferece mais um exemplo. Os trabalhadores 

estavam no governo, mas sob a condição de não ser 
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imposto qualquer embargo às exportações de ouro. O New Deal francê não teve qualquer 

oportunidade de atuação, pois o governo estava pre o à questão crucial da moeda. O 

caso é conclusivo já que na França, como na Inglaterra, uma vez tornado inócuo o 

trabalhismo, os partido de classe média abandonavam a defesa do padrão-ouro sem 

mais explicações. Estes exemplos revelam como era frustrante o efeito do postulado da 

moeda sólida sobre a política popular.  

A experiência norte-americana ensinou a mesma lição, de outra forma. O New 

Deal não poderia ter sido lançado sem que se abandonasse o ouro, embora o câmbio 

estrangeiro realmente importasse pouco. Sob o padrão-ouro, os líderes do mercado 

financeiro, pela própria natureza das coisas, são incumbidos de resguardar os câmbios 

estáveis e o crédito interno sólido, dos quais muito dependem as finanças 

governamentais. Assim a organização bancária está em situação de obstruir qualquer 

movimentação interna na esfera econômica que lhe desagrade, sejam as suas razões 

boas ou más. Em termos de política, os governos têm que acatar os conselhos dos 

banqueiros no que se refere à moeda e ao crédito, pois só eles sabem se uma 

determinada medida financeira ameaçará ou não o mercado de capital e os câmbios. O 

fato de o protecionismo social não resultar num impasse, neste caso, foi porque os 

Estados Unidos abandonaram o ouro a tempo. Embora as vantagens técnicas dessa 

medida tenham sido poucas (e os motivos apresentados pela administração foram falhos, 

como acontece quase sempre), o despojamento político de Wall Street foi conseqüência 

desse passo. O mercado financeiro governa através do pânico, mas o eclipse de Wall 

Street na década de 1930 salvou os Estados Unidos de uma catástrofe social do tipo 

continental.  

Todavia, só nos Estados Unidos, com sua independência frente ao mercado 

mundial e sua posição monetária excessivamente forte, é que o padrão-ouro foi, 

primordialmente, assunto de política interna. Nos outros países, abandonar o ouro 

significava nada menos que retirar-se da economia mundial. A única exceção talvez seja 

a Grã-Bretanha, pois sua participação no comércio mundial era tão ampla que ela já 

havia conseguido estabelecer as modalidades sob as quais deveria funcionar o sistema 

monetário internacional, atirando a maior parte da carga do 'padrão-ouro sobre os outros. 

Nenhuma dessas condições subsistia em países como Alemanha, França, Bélgica e 

Áustria. Neles a destruição da moeda significava cortar os laços com o mundo exterior, 

sacrificando as indústrias dependentes de matérias-primas importadas, desorganizando o 

comércio exterior sobre o qual o emprego se firmava, e tudo 
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isto sem a possibilidade de impor a seus fornecedores um mesmo grau de depreciação 

para fugir às conseqüências internas de uma queda no valor de ouro da moeda, como 

fizera a Grã-Bretanha.  

Os câmbios eram o braço mais atuante da alavanca que pressionava o nível 

salarial. Antes que os câmbios trouxessem o assunto à baila, era tema salarial que 

aumentava a tensão sob a superfície. O que as leis do mercado freqüentemente não 

podiam impor aos relutantes assalariados, o mecanismo do câmbio externo conseguiu da 

forma mais efetiva. O indicador da moeda tornou visível a todos os efeitos desfavoráveis 

que a política intervencionista dos sindicatos profissionais impunha ao mecanismo de 

mercado (cujas fraquezas inerentes, inclusive o ciclo comercial, eram agora levadas em 

conta).  

De fato, a natureza utópica de uma sociedade de mercado não pode ser mais 

bem ilustrada do que através dos absurdos com os quais a ficção mercadoria, em relação 

ao trabalho, envolve a comunidade. A greve, essa arma normal de barganha da ação 

industrial, era considerada, cada vez com mais freqüência, como uma interrupção 

injustificada do trabalho socialmente útil e que ao mesmo tempo diminuía o dividendo 

social do qual em última instância provinham os salários. As greves de apoio provocavam 

ressentimentos, as greves gerais eram vistas como ameaça à existência da comunidade. 

De fato, as greves nos serviços vitais e de utilidade pública mantinham os cidadãos 

presos, enquanto os envolviam nos problemas labirínticos das verdadeiras funções de 

um mercado de trabalho. Supõe-se que o trabalho encontre o seu preço no mercado, e 

qualquer preço além do estabelecido por ele é considerado antieconômico. Enquanto o 

trabalho corresponde a essa responsabilidade, ele cornportar-se-á como um elemento na 

provisão daquilo que ele é, a mercadoria "trabalho", e recusar-se-á a vender abaixo do 

preço que o comprador pode se permitir pagar. Seguido esse raciocínio, isto significa que 

a principal obrigação do trabalho é estar em greve quase que continuamente. A 

proposição pode ser considerada um mero disparate, mas ela é a única inferência lógica 

a partir da teoria do trabalho como mercadoria. A fonte da incoerência entre teoria e 

prática é que o trabalho não é realmente uma mercadoria, e se o seu fornecimento fosse 

sustado para atingir um preço satisfatório (como acontece com o abastecimento de todas 

as outras mercadorias, em circustâncias similares), a sociedade logo teria que se 

dissolver por falta de sustento. É notável que tal consideração jamais tenha sido incluída 

pelos economistas liberais na discussão do tema da greve.  
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Voltando à realidade: o método grevista para a fixação salarial seria desastroso 

em qualquer tipo de sociedade, incluindo a nossa, que se orgulha da sua racionalidade 

utilitarista. Na verdade, o trabalhador não tem qualquer segurança no seu emprego sob 

um sistema de empresa privada, uma circunstância que envolve grave deterioração em 

seu status. Acrescentemos a isto a ameaça do desemprego em massa, e a função dos 

sindicatos profissionais se torna moral e culturalmente vital para a manutenção de 

padrões mínimos para a maioria do povo. Mas é claro que qualquer método de 

intervenção que ofereça proteção aos trabalhadores deve obstruir o mecanismo do 

mercado auto-regulável e até mesmo diminuir o fundo de bens de consumo que provê os 

salários dos trabalhadores.  

Por necessidade inerente, ressurgiram os problemas cruciais da sociedade de 

mercado: intervencionismo e meio circulante. Eles se tornaram o centro da política da 

década de 1920. O liberalismo econômico e o intervencionismo socialista se voltaram 

para as diferentes respostas dadas a eles.  

O liberalismo econômico fez um esforço supremo para restaurar a auto-regulação 

do sistema, eliminando todas as políticas intervencionistas que interferiam com a 

liberdade dos mercados de terra, trabalho e dinheiro. Ele se propôs nada menos que 

resolver, numa emergência, o problema secular envolvido nos três princípios 

fundamentais do livre-comércio, do mercado livre do trabalho e do livre funcionamento do 

padrão-ouro. Ele se tornou, de fato, a ponta-de-lança de uma heróica tentativa de 

restaurar o comércio mundial, de remover todos os empecilhos evitáveis para a 

mobilidade do trabalho, e de reconstruir câmbios estáveis. Este último objetivo tinha 

precedência sobre os demais. A menos que fosse restaurada a confiança nas moedas, o 

mecanismo de mercado não poderia funcionar e, nesse caso, seria ilusório esperar que 

os governos deixassem de proteger as vidas de seus povos por todos os meios ao seu 

alcance. Na natureza das coisas, esses meios eram, basicamente, tarifas e leis sociais 

destinadas a garantir alimentos e empregos, isto é, precisamente o tipo de intervenção 

que tornava impraticável um sistema auto-regulável.  

Havia uma outra razão, mais imediata, para colocar em primeiro lugar a 

restauração do sistema monetário internacional: em face dos mercados desorganizados e 

dos câmbios instáveis, o crédito internacional desempenhava um papel cada vez mais 

vital. Antes da Primeira Guerra Mundial, os movimentos do capital internacional (além 

daqueles ligados aos investimentos de longo prazo) apenas ajudavam a conservar  
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líquido o balanço de pagamentos, mas eram estritamente limitados até mesmo nessa 

posição, por considerações econômicas. O crédito só era concedido àqueles que 

mereciam confiança na área dos negócios. Agora a posição se invertia: surgiram as 

dívidas na área política, as reparações e os empréstimos concedidos numa base 

semipolítica, para tornar possível o pagamento das reparações. Mas os empréstimos 

eram concedidos, também, por razões de política econômica, para estabilizar os preços 

mundiais ou restaurar o padrão-ouro. O mecanismo do crédito passou a ser utilizado por 

aquela parte da economia mundial relativamente sólida para diminuir a diferença nas 

partes relativamente desorganizadas dessa economia, independente das condições de 

produção e de comércio. As balanças de pagamento os orçamentos e os câmbios 

passaram a se equilibrar artificialmente numa série de países, com a ajuda de um 

mecanismo de crédito internacional supostamente todo-poderoso. Esse mesmo 

mecanismo se baseava na expectativa de um retorno a câmbios estáveis que, mais uma 

vez, era sinônimo de um retorno ao ouro. Uma espécie de cinta elástica, de força 

descomunal, ajudava a manter uma aparência de unidade num sistema econômico em 

dissolução, mas essa cinta talvez só agüentasse a pressão se o retorno ao ouro fosse 

feito a tempo.  

A realização de Genebra foi notável, à sua maneira. Não fora o fato do objetivo 

ser intrinsecamente impossível, ele teria sido certamente atingido, pois as tentativas 

nesse sentido foram suficientemente hábeis, constantes e coerentes. Conforme a 

situação, porém, nenhuma intervenção foi provavelmente mais desastrosa nos seus 

resultados do que a de Genebra. Como ela parecia estar sempre à beira do sucesso, ela 

agravou enormemente os efeitos do fracasso final. Entre 1923, quando o marco alemão 

foi pulverizado em poucos meses, e o começo de 1930, quando todas as moedas 

importantes do mundo estavam no ouro, Genebra utilizou o mecanismo de crédito 

internacional para aliviar a carga das economias incompletamente estabilizadas da 

Europa Oriental, primeiro em cima dos vitoriosos ocidentais, depois para os ombros ainda 

mais largos dos Estados Unidos.3 O colapso ocorreu na América durante o ciclo normal 

de negócios mas, quando chegou, a rede financeira criada por Genebra e pelos bancos 

anglo-saxões enredou a economia do planeta numa confusão total e absoluta.  

 

 

 

 

                                                 
3 Polanyi, K., “Der Mechanismus der Weltwirtschaftskrise”. Der Österreichische Volkswirt, 1933 
(suplemento) 
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Muito mais foi envolvido ainda. Durante a década de 1920, de acordo com 

Genebra, as questões de organização social tinham que ser inteiramente subordinadas 

às necessidades de restauração da moeda. A deflação era a necessidade básica e as 

instituições internas tinham que se ajustar da melhor maneira que pudessem. Enquanto 

isto era preciso adiar até mesmo a restauração dos mercados internos livres e do estado 

liberal. Nas palavras da Delegação do Ouro, a deflação falhara em afetar certas classes 

de bens e serviços e, portanto, falhara também em atingir um novo equilíbrio estável". Os 

governos tinham que intervir para reduzir os preços dos artigos monopolizados, para 

reduzir as tabelas salariais já determinadas e cortar os aluguéis. O ideal deflacionista 

passou a ser uma "economia livre sob um governo forte". Entretanto, enquanto a frase 

tinha significado real quanto ao governo, isto é, poderes de emergência e suspensão das 

liberdades públicas, a "economia livre" significava, na prática, o oposto do que se dizia, 

isto é, os preços e os salários eram ajustados pelo governo (embora o ajuste fosse feito 

com o propósito expresso de restaurar a liberdade dos câmbios e libertar os mercados 

internos). A prioridade dos câmbios envolvia nada menos que o sacrifício dos mercados 

livres e dos governos livres - os dois pilares do capitalismo liberal. Genebra representou, 

portanto, uma mudança de objetivo, mas nenhuma mudança nos métodos: enquanto os 

governos inflacionários, condenados por Genebra, subordinavam a estabilidade da 

moeda à estabilidade das rendas e do emprego, os governos deflacionários, colocados 

no poder por Genebra, utilizavam as mesmas intervenções para subordinar a estabilidade 

das rendas e do emprego à estabilidade da moeda.  

Em 1932, o relatório da Delegação do Ouro da Liga das Nações declarou que, 

com a volta da incerteza do câmbio, havia sido eliminada a principal realização monetária 

da última década. O que o relatório não disse foi que, no decurso desses vãos esforços 

deflacionários, os mercados livres não haviam sido restaurados, embora os governos 

livres fossem sacrificados. Embora se opusessem, em teoria, tanto ao intervencionismo 

como à inflação, os liberais econômicos haviam escolhido entre os dois e colocado o 

ideal da moeda sólida acima da não intervenção. Ao fazê-lo, eles seguiram a lógica 

inerente a uma economia auto-regulável. Todavia, um curso de ação como esse tendia a 

difundir a crise, sobrecarregava a finança com a tensão insuportável dos deslocamentos 

econômicos maciços e acumulava os déficits de várias economias nacionais, a ponto de 

tornar inevitável a ruptura dos remanescentes da divisão internacional do trabalho. A 

teimosia dos 
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liberais econômicos em apoiar o intervencionismo autoritário durante uma década crítica, 

a serviço de políticas deflacionárias, resultou apenas no enfraquecimento decisivo das 

forças democráticas que talvez pudessem ter impedido a catástrofe fascista. A Grã-

Bretanha e os Estados Unidos - senhores e não servos do meio circulante - 

abandonaram o ouro a tempo de escapar a esse perigo.  

O socialismo é, na sua essência, a tendência inerente a uma civilização industrial 

de transcender o mercado auto-regulável, subordinando-o, conscientemente, a uma 

sociedade democrática. Ele é a solução natural para os trabalhadores industriais que não 

vêem qualquer motivo para que a produção não seja diretamente regulada e que os 

mercados sejam mais do que uma característica útil, mas subordinada, numa sociedade 

livre. Do ponto de vista da comunidade como um todo, o socialismo é apenas a 

continuidade do esforço de fazer da sociedade uma relação de pessoas nitidamente 

humana e que, na Europa Ociden-tal, sempre esteve associada às tradições cristãs. Do 

ponto de vista do sistema econômico, ele é, ao contrário, uma ruptura radical com o 

passado imediato, na medida em que ele rompe com a tentativa de fazer dos ganhos 

monetários privados o incentivo geral para as atividades produtivas, e não reconhece aos 

indivíduos particulares o direito de disporem dos principais instrumentos de produção. Em 

última instância, é isto que torna difícil a reforma da economia capitalista pelos partidos 

socialistas, mesmo quando estes estão dispostos a não interferir com o sistema de 

propriedade. A mera possibilidade de que eles decidam fazê-lo corrói aquele tipo de 

confiança que é vital na economia liberal, isto é, a confiança absoluta na continuidade 

dos títulos de propriedade. Embora o teor real dos direitos de propriedade possam sofrer 

uma redefinição por parte da legislação, a segurança da continuidade formal é essencial 

para o funcionamento do sistema de mercado.  

Desde a Primeira Guerra Mundial, ocorreram duas mudanças que afetam a 

posição do socialismo. Primeiro, o sistema de mercado mostrou-se falível a ponto de um 

colapso quase total, uma deficiência não esperada sequer pelos seus críticos. Segundo, 

criou-se na Rússia uma economia socialista representando um ponto de partida 

inteiramente novo. Embora as condições sob as quais esse empreendimento ocorreu o 

tornassem inaplicável aos países ocidentais, a simples existência da Rússia soviética 

provou ser uma influência incisiva. É verdade que ela se voltou para o socialismo por falta 

de indústrias, de uma população alfabetizada e de tradições democráticas - todas as três 

precondições do socialismo, de acordo com as idéias ocidentais. Essas diferenças  
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tornaram seus métodos e soluções inaplicáveis em qualquer outro lugar, mas não 

impediram que o socialismo se tornasse um poder mundial.  

O continente, os partidos dos trabalhadores sempre foram socialistas em sua 

perspectiva e qualquer reforma que desejassem alcançar era, de imediato, suspeita de 

servir a objetivos socialistas. Em épocas mais tranqüilas essa suspeita seria injustificada, 

pois os partidos socialistas da classe trabalhadora como um todo estavam mais 

comprometidos com a reforma do capitalismo do que com a sua derrubada 

revolucionária.  

Uma emergência, porém, a situação se modificava. Se os métodos normais não 

eram válidos, então poderiam ser tentados outros métodos, anormais, e, em se tratando 

de um partido de trabalhadores, tais métodos poderiam incluir o desprezo aos direitos de 

propriedade. Sob a pressão de um perigo iminente, os partidos dos trabalhadores podiam 

apelar para medidas de caráter socialista ou que assim pareciam aos partidários 

militantes da empresa privada. Um simples indício nesse sentido seria suficiente para 

atirar os mercados numa confusão e começar um pânico universal.  

Sob condições como essas, o rotineiro conflito de interesses entre patrões e 

empregados assumiu um caráter sinistro. Embora uma divergência de interesses 

econômicos terminasse sempre em compromisso, normalmente, a separação das esferas 

econômica e política na sociedade tendia a investir tais choques de graves 

conseqüências para a comunidade. Os patrões eram os proprietários das fábricas e das 

minas e, portanto, diretamente responsáveis pelo andamento da produção na sociedade 

(além do seu interesse pessoal nos lucros). Em princípio, eles teriam o apoio de todos na 

sua tentativa de manter a indústria em andamento. Por outro lado, os empregados 

representavam uma grande secçâo da sociedade; seus interesses também eram, e num 

grau importante, coincidentes com os da comunidade como um todo. Eles constituíam a 

única classe apta a proteger os interesses dos consumidores, dos cidadãos, dos seres 

humanos como tais e, com o sufrágio universal, a sua quantidade numérica lhes conferia 

uma preponderância na esfera política. Entretanto, o legislativo, como a indústria, 

desempenhava funções normais na sociedade. Seus membros tinham a seu cargo a 

formação da vontade comunal, a administração da política pública, a elaboração de 

programas a longo prazo, internos e externos. Nenhuma sociedade complexa podia 

passar sem órgãos legislativos atuantes e corpos executivos de tipo político. Um choque 

de interesses de grupo que resultasse na paralisação de órgãos da indústria ou do 

estado - um deles ou ambos - criava um perigo imediato para a sociedade.  
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E, no entanto, foi precisamente este o caso da década de 1920. O trabalho se 

entrincheirou no parlamento, onde o seu número lhe dava peso, os capitalistas fizeram da 

indústria uma fortaleza para dirigir o país. Os órgãos populares responderam com uma 

impiedosa intervenção nos negócios, desprezando as necessidades de uma dada forma 

de indústria. Os capitães de indústria subvertiam a lealdade da população para com os 

seus próprios dirigentes, livremente eleitos, enquanto órgãos democráticos entravam em 

luta contra o sistema industrial do qual dependia a subsistência de todos. É claro que 

chegaria o momento em que ambos, os sistemas econômico e político, se veriam 

ameaçados de uma paralisia total. O medo atingiria o povo e a liderança' seria entregue 

àqueles que oferecessem uma saída fácil, a qualquer preço. A época estava madura para 

a solução fascista. 
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A HISTÓRIA NA ENGRENAGEM DA MUDANÇA SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se jamais existiu um movimento político que correspondeu às necessidades de 

uma situação objetiva, e que não foi resultado de causas fortuitas, ele foi o fascismo. Ao 

mesmo tempo, o caráter degenerativo da solução fascista era evidente. Ela oferecia um 

escape a um impasse institucional que era essencialmente semelhante em grande 

número de países e, no entanto, se esse remédio fosse aplicado em todo lugar ele teria 

produzido uma doença que levaria à morte. Esta é a maneira na qual perecem as 

civilizações.  

A solução fascista do impasse atingido pelo capitalismo liberal pode ser descrita 

como uma reforma da economia de mercado, alcançada ao preço da extinção de todas 

as instituições democráticas, tanto no campo industrial como no político. O sistema 

econômico, ameaçado de ruptura, poderia ser revitalizado, mas os povos ficaram sujeitos 

a uma reeducação que se propunha a desnaturalizar o indivíduo e torná- 10 incapaz de 

funcionar como unidade responsável do corpo político.1 Essa reeducação, que abrangia o 

dogma de uma religião política que negava a idéia da fraternidade do homem em todas 

as suas formas, foi alcançada através de um ato de conversão de massa, imposta aos 

recalcitrantes por métodos científicos de tortura.  

 

 

                                                 
1 Polanyi, K., “The Essence of Fascin”. Em Chistianity and the Social Revolution, 1935. 
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O aparecimento desse movimento nos países industrializados do globo, e até 

mesmo em alguns menos industrializados, jamais pode ser atribuído a causas locais, 

mentalidades nacionais ou formação histórica, como fizeram sistematicamente os 

contemporâneos. O fascismo teve tão pouco a ver com a Primeira Guerra Mundial como 

com o Tratado de Versalhes, com o militarismo Junker como com o temperamento 

italiano. O movimento surgiu em países derrotados, como a Bulgária, e em países 

vitoriosos, como a Iugoslávia; em países de temperamento nórdico, como a Finlândia e a 

Noruega, e de temperamento sulista, como a Itália e a Espanha; em países de raça 

ariana, como a Inglaterra, a Irlanda ou a Bélgica, e de raças não-arianas, como o Japão, 

a Hungria ou a Palestina; em países de tradição católica, como Portugal, e em países 

protestantes, como a Holanda; em comunidades militares, como a Prússia, e unidades 

civis, como a Áustria; em culturas antigas, como a França, e novas, como os Estados 

Unidos e os países latino-americanos. De fato, não houve qualquer tipo de formação - de 

tradição religiosa, cultural ou nacional - que tornasse um país imune ao fascismo, uma 

vez dadas as condições para a sua emergência.  

Ademais, foi marcante a falta de relação entre a sua força material e numérica e a 

sua efetividade política. O próprio termo "movimento" era equivocado, uma vez que 

implicava uma espécie de alistamento ou participação pessoal de grandes massas. Se 

houve alguma coisa característica no fascismo foi a sua independência de tais 

manifestações populares. Embora seu objetivo fosse um cortejo de massas, sua força 

potencial era reconhecida não pelo número dos seus adeptos mas pelo fato de os líderes 

fascistas gozarem da boa vontade de pessoas em postos de relevância, cuja influência 

na comunidade podia defendê-los das conseqüências eventuais de uma revolta abortada, 

afastando assim os riscos da revolução.  

Um país que se avizinhava da fase fascista revelava sintomas e entre eles não 

era necessária a existêricia de um movimento fascista propriamente dito. Entre esses 

indícios importantes estavam a difusão de filosofias irracionais, estéticas raciais, 

demagogia anticapitalista, opiniões heterodoxas sobre a moeda, crítica do sistema 

partidário, a depreciação amplamente difundida do "regime", ou qualquer que seja o 

nome dado ao conjunto democrático vigente. Na Áustria a chamada filosofia universalista 

de Othmar Spann, na Alemanha a poesia de Stephan George e o romantismo 

cosmogônico de Ludwig Klages, na Inglaterra a vitalidade erótica de D. H. Lawrence, na 

França o culto do mito político de Georges Sorel estavam entre os seus precursores  
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extremamente diversificados. Hitler foi colocado no poder, eventualmente, pela facção 

feudalista em torno do presidente Hindemburg, da mesma forma que Mussolini e Primo 

de Rivera foram elevados a seus cargos pelos seus respectivos soberanos. No entanto, 

Hitler tinha um vasto movimento a apoiá-lo; Mussolini tinha um movimento pequeno· 

Primo de Rivera não tinha nenhum. Em nenhum dos casos ocorreu uma verdadeira 

revolução contra a autoridade constituída. As táticas fascistas foram, invariavelmente, as 

de uma rebelião simulada, arranjada com a aprovação tácita das autoridades que fingiam 

ter sido superadas pela força.  

Este é o e boço simples de um quadro complexo no qual ainda teria que se dar 

lugar a figuras tão diversas como o demagogo independente e católico da Detroit 

industrial, ou o "Kingfish" da atrasada Louisiana, os conspiradores militares japoneses e 

os sabotadores ucranianos anti-soviéticos. O fascismo era uma possibilidade política 

constante, uma reação emocional quase instantânea em cada comunidade industrial 

desde 1930. Pode-se chamá-lo um "passo", de preferência a um "movimento", para 

indicar a natureza impessoal da crise, cujos sintomas eram freqüentemente vagos e 

ambíguos. Muitas vezes as pessoas não estavam certas se um discurso político ou uma 

peça, um sermão ou uma parada pública, uma meta física ou uma exposição artística, um 

poema ou um programa partidário, era fascista ou não. Não havia um critério aceito para 

o fascismo e nem ele possuía dogmas convencionais. Entretanto, um aspecto 

significativo de todas as suas formas organizadas foi a maneira abrupta na qual ele 

aparecia e desaparecia outra vez, apenas para irromper com mais violência após um 

período indefinido de latência, Tudo isso assenta no quadro de uma força social que 

aumenta e diminui de acordo com a situação objetiva.  

O que intitulamos como "situação fascista", para resumir, nada mais foi do que a 

ocasião tipica das vitórias fáceis e completas do fascismo. De repente, pareciam 

dissolver-se as tremendas organizações do trabalho industrial e político e outros 

devotados mantenedores da liberdade constitucional, e minúsculas forças fascistas 

punham de lado o que parecia até então a força irresistivel de governos democráticos, 

partidos, sindicatos profissionais. Se uma "situação revolucionária" é caracterizada pela 

desintegração psicológica e moral de todas as forças de resistência, a ponto de um 

punhado de rebeldes mal armados ser capaz de assaltar as fortalezas aparentemente 

intransponíveis da reação, então a "situação fascista" é seu paralelo total, exceto pelo 

fato de que aqui os baluartes da democracia e liberdades constitucionais foram  
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assaltados e suas defesas ruíram da mesma forma espetacular. Na Prússia, em julho de 

1932, o governo legal dos social-democratas, entrincheirado na sede do poder legítimo, 

capitulou diante da simples ameaça de uma violência inconstitucional por parte de Herr 

von Papen. Cerca de seis meses mais tarde, Hitler se apoderou pacificamente dos postos 

mais altos do poder, de onde lançou um ataque revolucionário de destruição total contra 

as instituições da República de Weimar e os partidos constitucionais. Imaginar que foi a 

força do movimento que criou situações como essas, e não ver que foi a situação que fez 

nascer o movimento, neste caso, é perder de vista a lição mais importante das últimas 

décadas.  

O fascismo, como o socialismo, enraizava-se numa sociedade de mercado que se 

recusava a funcionar. Daí ser ele de caráter mundial, de alcance católico, universal na 

aplicação; os temas transcendiam a esfera econômica e geravam uma transformação 

geral de um tipo distintamente social. Ele se irradiou para quase todos os campos da 

atividade humana, seja político ou econômico, cultural, filosófico, artístico ou religioso. 

Até certo ponto, ele aglutinou-se às tendências locais e tópicas. Não é possível entender 

a história desse período, a menos que se distinga entre o movimento fascista subjacente 

e as tendências efêmeras com as quais esse movimento se fundiu em diferentes países.  

Na Europa da década de 1920 duas dessas tendências assumem forma 

proeminente e encobrem o padrão do fascismo, mais débil, porém amplamente mais 

compreensível: contra-revolução e revisionismo nacionalista. Seu ponto de partida mais 

imediato foram os tratados e as revoluções pós-guerra. Embora estritamente 

condicionados e limitados a seus objetivos específicos, eles foram facilmente confundidos 

com o fascismo.  

As contra-revoluções eram o retorno habitual do pêndulo político em direção a um 

estado de coisas que havia sido perturbado violentamente. Tais movimentos foram 

típicos da Europa, pelo menos desde o estabelecimento do Commonwealth inglês, e 

tinham apenas uma conexão limitada com os processos sociais da sua época. Na década 

de 1920 ocorreram numerosas situações do mesmo tipo, uma vez que os levantes que 

derrubaram mais de uma dúzia de tronos na Europa Central e Oriental deviam-se, em 

parte, à repercussão da derrota e não a um movimento em direção à democracia. A 

tarefa da contra-revolução era principalmente política e recaiu, naturalmente, sobre as 

classes destituídas e grupos tais como dinastias, aristocracias, igrejas, indústrias 

pesadas e partidos a eles filiados. As alianças e os choques de conservadores 
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e fascistas durante esse período estavam relacionados, basicamente, com a parte que 

caberia aos fascistas na intentona contra-revolucionária. Ora, o fascismo foi urna 

tendência revolucionária dirigida tanto contra o conservadorismo como contra as forças 

revolucionárias competidoras do socialismo. Isto não impediu aos fascistas de procurar o 

poder na área política, oferecendo seus serviços à contra-revolução. Pelo contrário, eles 

reclamaram a ascendência, principalmente pela suposta impotência do conservadorismo 

em cumprir a tarefa inevitável de impedir o socialismo. Os conservadores, naturalmente, 

tentaram monopolizar as honras da contra-revolução e, na verdade, fizeram-na sozinhos, 

corno ocorreu na Alemanha. Eles privaram os partidos da classe trabalhadora da 

influência e do poder, sem porém transmiti-los aos nazistas. O mesmo ocorreu na 

Áustria, onde os socialistas cristãos um partido conservador - desarmaram os 

trabalhadores em grande escala (1927) sem fazer qualquer concessão à "revolução da 

direita". Mesmo quando era inevitável a participação fascista na contra-revolução, os 

governos (fortes) estabelecidos relegaram o fascismo ao esquecimento. Isto aconteceu 

na Estônia em 1929, na Finlândia em 1932, na Lituânia em 1934. Regimes pseudoliberais 

enfraqueceram o poder do fascismo, pelo menos durante algum tempo, na Hungria em 

1922 e na Bulgária em 1926. Só na Itália é que os conservadores foram incapazes de 

restaurar a disciplina do trabalho na indústria sem fornecer aos fascistas urna 

oportunidade de adquirir poder.  

Nos países derrotados militarmente, mas também na Itália derrotada 

"psicologicamente", agigantava-se o problema nacional. Aqui havia uma tarefa cuja 

premência não podia ser negada. O desarmamento permanente dos países derrotados 

era o mais profundo dos temas. Num mundo no qual a única organização existente de lei 

internacional, de ordem internacional, e de paz internacional repousava no equilíbrio-de-

poder, uma série de países se via impotente, sem poder imaginar que tipo de sistema 

substituiria o antigo. A Liga das Nações representava, quando muito, um sistema 

avançado de equilíbrio-de-poder, mas, na verdade, ela não se aproximava sequer do 

nível do antigo Concerto da Europa, pois faltava-lhe o pré-requisito de uma difusão geral 

de poder. O nascente movimento fascista se colocou, praticamente, em todos os lugares, 

a serviço do tema nacional; dificilmente ele teria sobrevivido sem assumir essa tarefa.  

Entretanto, ele usou esse tema apenas como degrau; em outras ocasiões seu tom 

era pacifista e isolacionista. Na Inglaterra e nos Estados p Unidos ele se aliou ao 

apaziguamento; na Áustria o Heimwehr cooperou 
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com diferentes pacifistas católicos, e o fascismo católico era antinacionalista por 

princípio. Huey Long não precisou do conflito de fronteiras com o Mississippi ou o Texas 

para lançar seu movimento fascista em Baton Rouge. Movimentos similares na Holanda e 

na Noruega foram não-nacionalistas ao ponto da traição - Quisling pode ter sido um 

nome para um bom fascista, mas certamente não era o nome de um bom patriota.  

Na sua luta pelo poder político, o fascismo está inteiramente livre para desprezar 

ou utilizar temas locais, à vontade. Seu objetivo transcende o arcabouço político e 

econômico: é social. Ele coloca uma religião política a serviço de um processo 

degenerativo. No seu processo de ascensão ele exclui apenas algumas emoções na sua 

orquestração; uma vez vitorioso, porém, ele afasta da sua banda todas as outras 

motivações, a não ser um pequeno grupo, um grupo extremamente característico. A 

menos que possamos distinguir perfeitamente entre esta pseudo-intolerância no caminho 

para o poder e a intolerância genuína quando no poder, dificilmente poderemos 

compreender a diferença, sutil mas decisiva, entre o suposto nacionalismo de alguns 

movimentos fascistas durante a revolução e o não-nacionalismo especificamente 

imperialista que eles desenvolveram depois da revolução.2 

Embora os conservadores fossem bem-sucedidos, em regra, em conduzir as 

contra-revoluções internas, dificilmente eles conseguiam resolver o problema nacional-

internacional dos seus países. Brüning afirmava, em 1940, que as reparações alemãs e o 

desarmamento haviam sido solucionados por ele antes que a "facção em torno de 

Hindemburg" decidisse afastá-lo do cargo e dar o poder aos nazistas, e alegou que a 

razão deste ato era não quererem dispensar-lhe as honras devidas.3 Num sentido muito 

limitado, se isto aconteceu ou não parece imaterial, pois a questão da igualdade de status 

da Alemanha não se restringia ao desarmamento técnico, conforme alegava Brüning, 

mas incluía a questão igualmente vital da desmilitarização. Também não era realmente 

possível desprezar a força que a diplomacia alemã conseguiu através da existência das 

massas nazistas, devotadas a políticas nacionalistas radicais. Os eventos provaram 

conclusivamente que a igualdade de status da Alemanha não podia ter sido atingida sem 

uma partida 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Heymann, H., Plan for Permanent Peace, 1942. Cf. A carta de 8 de janeiro de 1940 de Brüning.. 
3 Rauschning, H., The Voice of Destruction, 1940. 
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revolucionária, e é a essa luz que se tornou aparente a terrível responsabilidade do 

nazismo, que empenhou uma Alemanha livre e igualitária numa carreira de crimes. Tanto 

na Alemanha quanto na Itália, o fascismo só pôde assumir o poder porque foi capaz de 

usar como alavanca problemas nacionais insolúveis, enquanto na França ou na Grã-

Bretanha o fascismo foi enfraquecido decisivamente pelo seu antipatriotismo. Somente 

em países pequenos, naturalmente dependentes, é que o espírito da subserviência a um 

poder estrangeiro provou ser um ativo para o fascismo. Foi apenas por acidente, como 

vemos, que o fascismo europeu na década de 1920 se ligou às tendências nacionais e 

contra-revolucionárias. Foi um caso de simbiose entre movimentos de origens 

independentes, que se reforçaram uns aos outros, e criaram a impressão de uma 

similaridade básica quando, na verdade, não estavam relacionados.  

Na realidade, o papel desempenhado pelo fascismo foi determinado por um fator: 

a condição do sistema de mercado.  

Durante o período 1917-1923 os governos procuraram ocasionalmente a ajuda 

fascista para restaurar a lei e a ordem: nada mais era preciso para que o sistema de 

mercado continuasse a funcionar. O fascismo continuou subdesenvolvido.  

No período 1924-1929, quando parecia garantida a restauração do sistema de 

mercado, o fascismo desapareceu como força política.  

Após 1930 a economia de mercado enfrentava uma crise geral. Em poucos anos 

o fascismo se tornou um poder mundial.  

O primeiro período, 1917-1923, produziu pouco mais do que pretendia. Numa 

série de países europeus - Finlândia, Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, Rumânia, 

Bulgária, Grécia, Hungria - haviam ocorrido revoluções agrárias ou socialistas, enquanto 

em outros - entre eles Itália, Alemanha e Áustria - a classe trabalhadora industrial havia 

adquirido influência política. As contra-revoluções eventualmente restabeleceram o 

equilíbrio-de-poder interno. Na maioria dos países o campesinato voltou-se contra os 

trabalhadores urbanos; em alguns países os movimentos fascistas foram iniciados por 

oficiais e a pequena nobreza, que dirigia o campesinato; em outros, como na Itália, os 

desempregados e a pequena burguesia se constituíram em tropas fascistas. Em nenhum 

lugar foi debatido outro problema se não o da lei e da ordem e não se levantava qualquer 

questão de reforma radical; em outras palavras, não era aparente qualquer indício de 

uma revolução fascista. Esses movimentos só eram fascistas na forma, isto é, na medida 

em que bandos de civis, chamados elementos irresponsáveis, faziam 
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uso da força e da violência, com a conivência de pessoas em posição de autoridade. A 

filosofia antidemocrática do fascismo já havia nascido, mas não era ainda um fator 

político. Trotski fez um volumoso relatório sobre a situação da Itália, às vésperas do 

segundo congresso do Comintern, em 1920, mas nem sequer mencionou o fascismo, 

embora o fasei já existisse há muito tempo. Levou ainda dez anos, ou mais, antes que o 

fascismo italiano, há muito estabelecido no governo do país, desenvolvesse algo da 

natureza de um sistema social distinto.  

Em 1924, e depois, a Europa e os Estados Unidos foram o cenário de um surto 

impetuoso que afogou todas as preocupações quanto à solidez do sistema de mercado. 

Considerava-se restabelecido o capitalismo. Tanto o bolchevismo como o fascismo 

estavam liquidados, exceto nas regiões periféricas. O Comintern declarou a consolidação 

do capitalismo um fato consumado; Mussolini elogiava o capitalismo liberal; todos os 

países importantes, exceto a Grã-Bretanha, estavam em ascensão. Os Estados Unidos 

gozavam de uma prosperidade legendária e o continente saía-se quase tão bem. O 

putsch havia sido sufocado, a França evacuara o Ruhr, o Reichsmark se restabelecia 

como por milagre, o Plano Dawes havia retirado a política das reparações, Locarno 

estava distante e a Alemanha estava iniciando os sete anos gordos. Antes do final de 

1926, o padrão-ouro dominava novamente, de Moscou até Lisboa.  

Foi no terceiro período - após 1929 - que se tornou aparente o verdadeiro 

significado do fascismo. O impasse do sistema de mercado era evidente. Até então o 

fascismo havia sido apenas um traço do governo autoritário da Itália que, porém, pouco 

se diferenciava daqueles de um tipo mais tradicional. Ele emergia, agora, como uma 

solução alternativa para o problema de uma sociedade industrial. A Alemanha tomou a 

iniciativa, numa revolução de âmbito europeu, e o alinhamento fascista deu à sua luta 

pelo poder uma dinâmica que logo abarcou os cinco continentes. A história estava na 

engrenagem de uma mudança social.  

Um acontecimento fortuito, mas de forma alguma acidental, iniciou a destruição 

do sistema internacional. A queda de Wall Street atingiu dimensões imensas e foi seguida 

pela decisão da Grã-Bretanha de ,se afastar do ouro e, dois anos mais tarde, por um 

passo semelhante por parte dos Estados Unidos. Simultaneamente, a Conferência do 

Desarmamento deixou de se reunir e, em 1934, a Alemanha abandonou a Liga das 

Nações.  

Esses eventos simbólicos introduziram uma época de mudança espetacular na 

organização do mundo. Três potências, Japão, Alemanha e 
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Itália, rebelaram-se contra o status quo e sabotaram a minguada instituição da paz. Ao 

mesmo tempo, a organização factual da economia mundial se recusava a funcionar. O 

padrão-ouro foi posto fora de ação, temporariamente, pelos seus criadores anglo-saxões; 

sob o disfarce de uma insolvência, as dívidas externas eram repudiadas; os mercados de 

capital e o comércio mundial minguaram. O sistema político e o sistema econômico do 

planeta se desintegraram conjuntamente.  

Dentro das próprias nações, a mudança não era menos completa. Os sistemas 

bipartidários eram substituídos por governos unipartidários e, às vezes, por governos 

nacionais. Todavia, as similaridades externas entre países ditatoriais, e países que 

conservavam uma opinião pública democrática apenas serviam para enfatizar a 

importância superlativa das instituições livres de discussão e decisão. A Rússia se voltou 

para o socialismo sob formas ditatoriais. O capitalismo liberal desapareceu nos países 

que se preparavam para a guerra, como a Alemanha, o Japão e a Itália e, em menor 

extensão, também nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Mas os regimes emergentes 

do fascismo, socialismo, e do New Deal eram semelhantes apenas no abandono dos 

princípios do laissez-faire.  

Enquanto a história iniciou seu curso por um acontecimento externo a todos, as 

nações individuais reagiam ao desafio segundo podiam fazê-lo. Algumas se opunham à 

mudança; algumas percorreram um grande caminho para encontrá-Ia, quando ela surgiu; 

algumas ficaram indiferentes. As soluções também foram buscadas em várias direções. 

Do ponto de vista da economia de mercado, essas soluções, às vezes radicalmente 

diferentes, representavam apenas alternativas dadas.  

Entre aqueles determinados a fazer uso de uma desarticulação geral para 

incrementar seus próprios interesses, estava o grupo de potências insatisfeitas, para as 

quais o sistema de equilíbrio-de-poder, mesmo em sua forma enfraquecida, impingido 

pela Liga, parecia oferecer uma oportunidade rara. A Alemanha estava agora ansiosa 

para apressar a queda da economia mundial tradicional, que ainda dava apoio à ordem 

internacional, e ela procurava antecipar-se a esse colapso de forma a começar antes de 

seus oponentes. Ela se separou deliberadamente do sistema internacional de capital, 

mercadoria e moeda, de forma a diminuir a autoridade do mundo exterior sobre si mesma 

quando achasse conveniente repudiar suas obrigações políticas. Patrocinou a autarquia 

econômica para garantir a liberdade necessária a seus planos a longo termo. Malbaratou 

suas reservas de ouro, destruiu seu crédito exterior pelo repúdio gratuito de suas 

obrigações e, durante algum tempo, até 
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mesmo aniquilou sua balança comercial externa favorável. Conseguiu camuflar 

facilmente suas verdadeiras intenções, uma vez que nem Wall Street, nem a City de 

Londres, nem Genebra suspeitavam que os nazistas estavam realmente operando a 

dissolução final da economia do século XIX. Sir John Simon e Montagu Norman 

acreditavam firmemente que, no devido tempo, Schacht restauraria a economia ortodoxa 

na Alemanha, ainda sob pressão, e que ela retomaria à congregação se fosse ajudada 

financeiramente. ilusões como essas sobreviveram em Downing Street até a época de 

Munich, e mesmo depois. Enquanto a Alemanha era ajudada desta forma em seus 

planos conspiratórios pela sua habilidade de ajustar-se à dissolução do sistema 

tradicional, a Grã-Bretanha se encontrava severamente prejudicada por aderir a esse 

sistema.  

Embora a Inglaterra tivesse abandonado o outro temporariamente, sua economia 

e suas finanças continuavam a se basear nos princípios de câmbios estáveis e moeda 

sólida. Daí as limitações sob as quais se encontrou em relação ao rearmamento. Assim 

como a autarquia alemã foi um resultado de considerações militares e políticas que 

decorreram da sua intenção de antecipar urna transformação geral, a estratégia e a 

política externa britânicas foram reprimidas pela sua perspectiva financeira conservadora. 

A estratégia de uma guerra limitada refletia a visão de um empório ilhado, que se vê 

seguro enquanto a sua marinha é forte o bastante para garantir o abastecimento que seu 

dinheiro sólido pode comprar nos Sete Mares. Hitler já estava no poder quando, em 1933, 

Duff Cooper, um conservador ferrenho, defendia os cortes no orçamento militar de 1932 

como feitos "em face da bancarrota nacional, considerada então um perigo ainda maior 

do que um serviço militar eficiente". Mais de três anos mais tarde, Lorde Halifax 

assegurava que se poderia conseguir a paz com ajustes econômicos e que não deveria 

ocorrer qualquer interferência no comércio, já que isto dificultaria os ajustes. No mesmo 

ano de Munich, Halifax e Chamberlain ainda formulavam a política britânica em termos de 

"balas de prata" e dos tradicionais empréstimos americanos à Alemanha. De fato, mesmo 

depois que Hitler cruzara o Rubicão e já havia ocupado Praga, Lorde Simon aprovava na 

Câmara dos Comuns a proposta de Montagu Norman de entregar as reservas de ouro 

tchecas a Hitler. Simon estava convicto de que a integridade do padrão-ouro, a cuja 

restauração ele dedicava a sua função de estadista, superava todas as outras 

considerações. Os contemporâneos acreditavam que a ação de Simon era o resultado de 

uma política determinada de apaziguamento. Na verdade,  
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ela foi uma homenagem ao espírito do padrão-ouro, que continuava a governar a 

perspectiva dos líderes da City de Londres em relação a assunto estratégicos e políticos. 

Na mesma semana em que irrompeu a guerra, o Foreign Office, em resposta a uma 

comunicação verbal de Hitler a Chamberlain, formulava a política britânica em termos dos 

tradicionais empréstimos americanos à Alemanha.4 O despreparo militar da Inglaterra foi 

principalmente o resultado da sua adesão à economia do padrão-ouro.  

A Alemanha, em princípio, colheu as vantagens daqueles que matam aquilo que 

está destinado a morrer. Sua vantagem durou enquanto a liquidação do desgastado 

sistema do século XIX permitiu-lhe manter-se na liderança. A destruição do capitalismo 

liberal, do padrão-ouro e das soberanias absolutas foi o resultado incidental das suas 

incursões de pilhagem. Ajustando-se a um isolamento procurado por ela mesma e, mais 

tarde, no decurso das suas expedições escravagistas, ela desenvolveu tentativas de 

solução para alguns dos problemas da transformação.  

Seu maior acervo político, porém, foi sua habilidade em compelir os países do 

mundo a se alinharem contra o bolchevismo. Ela se transformou na principal beneficiária 

da transformação, assumindo a liderança para a solução do problema da economia de 

mercado que, durante muito tempo, pareceu congregar a aliança incondicional das 

classes proprietárias e, na verdade, não só dessas classes. Sob o pressuposto liberal e 

marxista do primado dos interesses econômicos de classe, Hitler destinava-se a vencer. 

Mas, a longo prazo, a unidade social da nação provou ser ainda mais relevante do que a 

unidade econômica de classe.  

A ascensão da Rússia também estava ligada ao seu papel na transformação. De 

1917 a 1929 o medo do bolchevismo não era mais do que o medo da desordem que 

poderia prejudicar fatalmente a restauração de uma economia de mercado e esta não 

poderia funcionar exceto numa atmosfera de confiança irrestrita. Na década seguinte, o 

socialismo se tornou uma realidade na Rússia. A coletivização das fazendas significava a 

superação da economia de mercado por métodos cooperativos em relação ao fator 

decisivo da terra. A Rússia, que havia sido apenas um local de agitação revolucionária 

dirigida para o mundo capitalista, emergia como representante de um novo sistema que 

podia substituir a economia de mercado.  
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Não é geralmente apreendido o fato de que os bolcheviques, embora eles 

mesmos ardentes socialistas, se recusavam teimosamente a "estabelecer o socialismo 

na Rússia". As suas próprias convicções marxistas impediam tal tentativa num país 

agrário atrasado. Entretanto, à parte o episódio inteiramente excepcional do chamado 

"comunismo de guerra", em 1920, os líderes aderiam à posição de que a revolução 

mundial deveria começar na Europa Ocidental industrializada. O socialismo em um único 

país parecia a eles uma contradição, em termos, e, quando ele se tornou uma realidade, 

os velhos bolcheviques rejeitaram-no quase que em uníssono. E, no entanto, foi 

precisamente esse ponto de partida que provou ser um sucesso extraordinário. .  

Retomando à história russa de um quarto de século, parece que aquilo que 

chamamos Revolução Russa consistiu realmente em duas revoluções separadas, a 

primeira das quais incorporava ideais europeus ocidentais tradicionais, enquanto a 

segunda foi parte de um desenvolvimento inteiramente novo da década de 1930. A 

Revolução de 1917- 1924 foi de fato o último dos levantes políticos da Europa que 

seguiram o padrão do Commonwealth inglês e da Revolução Francesa. A revolução que 

começou com a coletivização das fazendas, por volta de 1930, foi a primeira das grandes 

mudanças sociais que transformaram o nosso mundo na década de 1930. Com a 

primeira revolução, os russos conseguiram a destruição do absolutismo, do domínio 

feudal da terra e da opressão racial- uma verdadeira herança dos ideais de 1789. A 

segunda revolução estabeleceu uma economia socialista. Dito isso, a primeira foi apenas 

um acontecimento russo - ela cumpriu um longo processo de desenvolvimento ocidental 

em solo russo - enquanto a segunda fez parte de uma transformação universal 

simultânea.  

Aparentemente, na década de 1920 a Rússia estava afastada da Europa e 

trabalhava pela sua própria salvação. Uma análise mais apurada poderia desaprovar 

essa aparência. O fracasso do sistema internacional foi um dos fatores que levaram-na a 

uma decisão nos anos que decorreram entre as duas revoluções. Em 1924, o 

"Comunismo de Guerra" era um incidente esquecido e a Rússia havia restabelecido um 

mercado interno livre de cereais, enquanto mantinha o controle estatal do comércio 

exterior e das indústrias básicas. Ela procurava agora aumentar seu comércio exterior, 

que dependia principalmente da exportação de cereais, madeira, peles, e algumas outras 

matérias-primas orgânicas cujos preços caíram sistematicamente no decur o da 

depressão agrária que precedeu a ruptura geral do comércio. A incapacidade da Rússia 

de desenvolver um comércio de exportação em termos 
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favoráveis restringiu suas importações de maquinaria e, portanto, o estabelecimento de 

uma indústria nacional. Isto, mais uma vez, afetou desfavoravelmente os termos da 

permuta entre cidade e campo - a chamada "tesouras" - aumentando assim o 

antagonismo do campesinato à dominação dos trabalhadores urbanos. Dessa forma, a 

desintegração da economia mundial aumentou a pressão sobre as soluções 

improvisadas para a questão agrária na Rússia e apressou o surgimento do Kolkhoz. O 

fracasso do sistema político tradicional da Europa em fornecer apoio e segurança atuou 

no mesmo sentido, uma vez que ele levou à necessidade de armamentos, aumentando a 

carga de uma industrialização de alta pressão. A ausência do sistema de equilíbrio-de-

poder do século XIX, bem como a incapacidade de um mercado mundial em absorver a 

produção agrícola da Rússia, forçou-a a seguir, relutantemente, os caminhos da auto-

suficiência. O socialismo em um único país foi originado pela incapacidade da economia 

de mercado em estabelecer uma ligação entre todos os países; o que parecia uma 

autarquia russa era apenas a morte do internacionalismo capitalista.  

O fracasso do sistema internacional desprendeu as energias da história - os 

trilhos foram fixados pelas tendências inerentes numa sociedade de mercado. 
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21  

A LIBERDADE NUMA SOCIEDADE COMPLEXA  

 

 

 

 

 

 

A civilização do século XIX não foi destruída por ataques de bárbaros externos ou 

internos; sua vitalidade não foi solapada pelas devastações da Primeira Guerra Mundial, 

nem pela revolta de um proletariado socialista ou de uma classe média baixa fascista. 

Seu fracasso não foi conseqüência de alguma suposta lei de economia, como a taxa de 

lucros decrescentes, a do subconsumo ou a da superprodução. Ela se desintegrou como 

resultado de um conjunto de causas inteiramente diferentes: as medidas que a sociedade 

adotou para não ser aniquilada, por sua vez, pela ação do mercado auto-regulável. À 

parte as circunstâncias excepcionais que existiram na América do Norte, na época da 

fronteira aberta, o conflito entre o mercado e as exigências elementares de uma vida 

social organizada tanto proporcionou ao século a sua dinâmica como produziu as tensões 

e pressões típicas que, em última instância, destruíram aquela sociedade. As guerras 

externas apenas apressaram essa destruição.  

Após um século de "desenvolvimento" cego, o homem está restaurando o seu 

habitat. Se a industrialização não deve extinguir a raça, ela precisa se subordinar às 

exigências da natureza do homem. A verdadeira crítica à sociedade de mercado não é 

pelo fato de ela se basear na economia - num certo sentido, toda e qualquer sociedade 

tem que se basear nela - mas que a sua economia se baseava no auto-interesse. Uma tal 

organização de vida econômica é inteiramente antinatural, no sentido estritamente 

empírico de excepcional. Os pensadores do século 
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XIX supunham que o homem só visava ao lucro em sua atividade econômica, que suas 

propensões materialistas induzi-I o-iam a escolher o menor em vez do maior esforço, na 

expectativa do pagamento pelo seu trabalho. Em resumo, que na sua atividade 

econômica ele tenderia a guiar-se por aquilo que eles descreviam como racionalidade 

econômica, e que todo comportamento em contrário seria o resultado de uma 

interferência externa. Decorria daí que os mercados eram instituições naturais, que 

surgiriam espontaneamente se apenas se deixassem os homens em paz. Nada era mais 

natural, portanto, do que um sistema econômico que consistia em mercados sob o 

controle único dos preços de mercado, e uma sociedade humana baseada em tais 

mercados seria, assim, o objetivo de todo o progresso. Qualquer que fosse a 

desejabilidade ou indesejabilidade de uma tal sociedade, sob o ponto de vista moral, sua 

praticabilidade - isto era axiomático - se fundamentava nas características imutáveis da 

raça.  

Na verdade, como sabemos agora, o comportamento do homem, tanto em seu 

estado primitivo como através do curso da história, foi praticamente o oposto do 

comportamento implícito nessa perspectiva. A frase de Frank H. Knight, "nenhum motivo 

especificamente humano é econômico", aplica-se não apenas à vida social em geral, mas 

também à própria vida econômica. A tendência à permuta, da qual Adam Smith tão 

confiantemente se valeu ao retratar o homem primitivo, não é uma tendência comum ao 

ser humano nas suas atividades econômicas, mas uma tendência bastante infreqüente. 

Não é apenas a antropologia moderna que comprova a mentira desses construtos 

racionalistas, mas a história do comércio e dos mercados também foi completamente 

diferente daquela assumida pelos harmoniosos ensinamentos dos sociólogos do século 

XIX. A história econômica mostra que a emergência de mercados nacionais não foi, de 

forma alguma, o resultado da emancipação gradual e espontânea da esfera econômica 

do controle governamental. Pelo contrário, o mercado foi a conseqüência de uma 

intervenção consciente, e às vezes violenta, por parte do governo que impôs à sociedade 

a organização do mercado, por finalidades não-econômicas. Examinado mais de perto, o 

mercado auto-regulável do século XIX se revela radicalmente diferente até mesmo do 

seu predecessor imediato, pois ele dependia do auto-interesse econômico para a sua 

regulação. A fraqueza congênita da sociedade do século XIX não foi o fato de ser uma 

sociedade industrial e sim uma sociedade de mercado. A civilização industrial continuará 

a existir mesmo quando a experiência utópica de um mercado auto-regulâvel não for 

mais que uma lembrança. 
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Todavia, a mudança de uma civilização industrial para uma nova base, de 

negação do mercado, parece a muitos uma tarefa demasiado árdua. Eles receiam um 

vácuo institucional ou, o que é pior, a perda da liberdade. Será que esses perigos 

precisam realmente prevalecer?  

Grande parte do maciço sofrimento de um período de transição já está bem para 

trás. Já experimentamos o pior com a desarticulação social e econômica da nossa era, 

com as trágicas vicissitudes da depressão, de flutuações da moeda, do desemprego em 

massa, de mudanças de status social, da destruição espetacular de estados históricos. 

Mesmo a contragosto, vimos pagando o preço dessa mudança. Embora a humanidade 

ainda esteja longe de se adaptar ao uso da máquina, e apesar das mudanças pendentes 

ainda serem imensas, a restauração do passado é tão impossível como transferir nossos 

problemas para outro planeta. Ao invés de eliminar as forças demoníacas da agressão e 

da conquista, uma tentativa fútil como essa apenas garantiria a sobrevivência dessas 

forças, mesmo após a sua total derrota militar. A causa do mal se revestiria da vantagem, 

decisiva na política, de representar o possível, em oposição àquilo que é impossível 

atingir, por melhor que seja a situação.  

O colapso do sistema tradicional não nos deixará num vazio. Não seria a primeira 

vez na história em que as improvisações conteriam os germes de grandes e permanentes 

instituições.  

Dentro das nações testemunhamos agora um desenvolvimento em que o sistema 

econômico deixa de organizar a lei da sociedade e se garante o primado da sociedade 

sobre esse sistema. Isto pode acontecer numa grande variedade de formas - democrática 

e aristocrática, constitucionalista e autoritária - talvez até de uma forma ainda não 

prevista. O futuro de alguns países já pode ser o presente em outros, enquanto alguns 

ainda podem incorporar o passado dos demais. Mas o resultado é comum a todos eles: o 

sistema de mercado não será mais auto-regulável, mesmo em princípio, uma vez que ele 

não incluirá o trabalho, a terra e o dinheiro.  

Retirar o trabalho do mercado significa uma transformação tão radical como foi a 

criação de um mercado de trabalho competitivo. O contrato salarial deixa de ser um 

contrato privado, exceto em pontos subordinados e acessórios. Não apenas as condições 

fabris, as horas de trabalho e as modalidades do contrato, mas o próprio salário básico 

passa a ser determinado fora do mercado. O papel que será atribuído aos sindicatos 

profissionais, ao estado e a outros órgãos públicos dependerá não apenas do caráter 

dessas instituições, mas também da 
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organização real da administração da produção. Embora seja da natureza das coisas que 

os diferenciais salariais possam (e devam) continuar a desempenhar um papel essencial 

no sistema econômico, outras motivações além daquelas diretamente envolvidas nos 

rendimentos monetários, podem compensar em muito o aspecto financeiro do trabalho.  

Retirar a terra do mercado é o mesmo que incorporá-Ia a instituições definidas, 

como o ambiente doméstico, a cooperativa, a fábrica, o distrito, a escola, a igreja, os 

parques, as reservas de vida selvagem e assim por diante. Todavia, continuará a existir, 

em caráter amplo, a propriedade individual das fazendas, mas os contratos de 

arrendamento da terra só precisarão lidar com os aspectos acessórios, pois os essenciais 

serão retirados da jurisdição do mercado. O mesmo se aplica aos alimentos principais e 

às matérias-primas orgânicas, já que a fixação de preços em relação a elas não é mais 

função do mercado. O fato de os mercados competitivos para uma infinita variedade de 

produtos continuarem a funcionar não precisa interferir com a constituição da sociedade, 

da mesma forma que a fixação de preços, fora do mercado, para o trabalho, a terra e o 

dinheiro não interfere com a função de custo dos preços de vários produtos. É claro que a 

natureza da propriedade sofre uma mudança profunda em conseqüência de tais medidas, 

já que nâo se faz necessário que as rendas dos títulos de propriedade cresçam sem 

limites, simplesmente para garantir emprego, produção, e a utilização dos recursos da 

sociedade.  

A retirada do controle do dinheiro do mercado já está sendo feita em todos os 

países, hoje em dia. Inconscientemente, foi a criação dos depósitos que levou a isto, em 

grande parte, mas a crise do padrão-ouro na década de 1920 provou que ainda não havia 

sido cortado o elo entre o dinheiro-mercadoria e o dinheiro convencional. Desde a 

introdução da "finança funcional" em todos os estados importantes, a administração dos 

investimentos e a regulamentação da taxa de poupança passaram a ser tarefas 

governamentais.  

Retirar do mercado os elementos da produção - terra, trabalho e dinheiro - é, 

portanto, um ato uniforme apenas do ponto de vista do mercado, que lidava com eles 

como se fossem mercadorias. Do ponto de vista da realidade humana, aquilo que é 

restaurado pelo desmantelamento da ficção mercadoria está em todas as direções do 

compasso social. Com efeito, a desintegração de uma economia uniforme já está dando 

origem a uma variedade de sociedades novas. O fim da sociedade de mercado não 

significa, de forma alguma, a ausência de mercados. Estes continuam, de várias 

maneiras, a garantir a liberdade do consumidor, 
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a indicar a mudança da demanda, a influenciar a renda dos produtores e a servir como 

instrumento de contabilização, embora deixe de ser, totalmente, um órgão de auto-

regulação econômica.  

Tanto nos seus métodos internacionais, como nos seus métodos internos, a 

sociedade do século XIX se viu limitada pela economia. O setor dos câmbios estrangeiros 

fixados coincidia com a civilização. Enquanto o padrão-ouro e - o que se tornou quase o 

seu corolário - os regimes constitucionais estavam em funcionamento, o equilíbrio-de-

poder era um veículo de paz. O sistema funcionou através da instrumentalização 

daquelas grandes potências, em primeiro lugar a GrãBretanha, que eram o centro da 

finança mundial e que pressionavam pelo estabelecimento de governos representativos 

em países menos desenvolvidos. Isto era exigido como garantia das finanças e moedas 

de países devedores, com a conseqüente necessidade de orçamentos controlados, que 

somente organismos responsáveis podiam oferecer. Como regra, tais considerações não 

estavam conscientemente presentes na mente dos estadistas e isto ocorria apenas 

porque as exigências do padrão-ouro eram consideradas axiomáticas. O padrão mundial 

uniforme de instituições monetárias e representativas foi o resultado da rígida economia 

do período.  

Dois princípios da vida internacional do século XIX conseguiram sua relevância a 

partir dessa situação: soberania anarquista e intervenção (justificada) nos assuntos de 

outros países. Embora aparentemente contraditórios, os dois se inter-relacionavam. A 

soberania era um termo puramente político, sem dúvida, pois, sob a circunstância de um 

comércio exterior não-regulável e o padrão-ouro, os governos não possuíam qualquer 

poder em relação à economia internacional. Eles não podiam, nem iriam, atrelar seus 

países em relação a assuntos monetários - esta era a posição legal. Na verdade, só eram 

reconhecidos como estados soberanos aqueles países que possuíam um sistema 

monetário controlado por bancos centrais. Nos poderosos países ocidentais essa 

soberania monetária nacional, ilimitada e irrestrita se combinava com o seu oposto total, 

uma pressão inflexível para ampliar a tessitura da economia de mercado e da sociedade 

de mercados a todos os lugares. Em conseqüência, no final do século XIX, os povos do 

mundo estavam padronizados institucionalmente, num grau jamais conhecido.  

Esse sistema prejudicava a ambos, em virtude da sua meticulosidade e sua 

universalidade. A soberania anarquista era um empecilho a todas as formas efetivas de 

cooperação internacional, como a história da Liga das Nações provou de forma marcante. 

A uniformidade obrigatória 
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dos sistemas internos rondava, como ameaça permanente, obre a liberdade do 

desenvolvimento nacional, principalmente nos países arrasados e às vezes até nos 

países desenvolvidos, mas financeiramente fracos. A cooperação econômica era limitada 

às instituições privadas tão caprichosas e inefetivas como o livre comércio, enquanto a 

colaboração real entre os povos, isto é, entre governos, não podia ser sequer visualizada.  

A situação parecia fazer duas exigências à política externa, aparentemente 

incompatíveis: ela exigia uma cooperação mais estreita entre países amigos, a um nível 

jamais imaginado na soberania do século XIX, enquanto, ao mesmo tempo, a existência 

de mercados regulados fazia os governos nacionais mais zelosos da interferência externa 

do que antes. Todavia, com o desaparecimento do mecanismo automático do padrão-

ouro, os governos acharam possível abandonar o aspecto mais importuno da soberania 

absoluta, a recusa de colaborar na economia internacional. Ao mesmo tempo, seria 

possível tolerar de boa vontade que outras nações modelassem suas instituições internas 

de acordo com suas inclinações transcendendo assim o pernicioso dogma do século XIX, 

da uniformidade necessária dos regimes internos, dentro da órbita da economia mundial. 

Já se pode ver, assim, a emergência de pedras fundamentais de um Novo Mundo, a 

partir das ruínas do Velho: colaboração econômica dos governos e a liberdade de 

organizar à vontade a vida nacional. Sob o sistema restritivo do livre comércio não se 

poderia conceber qualquer dessas possibilidades, excluindo, assim, uma variedade de 

métodos de cooperação entre nações. Enquanto sob uma economia de mercado e do 

padrão-ouro a idéia da federação era considerada um pesadelo de centralização e 

unidade, o fim da economia de mercado pode muito bem significar uma cooperação 

efetiva com liberdade interna.  

O problema da liberdade surge em dois níveis diferentes: o institucional e o moral 

ou religioso. No nível institucional, é o caso de equilibrar o aumento e a diminuição das 

liberdades; não se apresentam quaisquer questões radicalmente novas. No nível mais 

fundamental, a mera possibilidade de liberdade ainda é duvidosa. Parece que os próprios 

meios de manter a liberdade adulteram-na e a destroem. A chave para o problema da 

liberdade em nossa era deve ser procurada nesse último plano. As instituições são 

materializações do significado e do propósito humano. Não podemos atingir a liberdade 

que procuramos, a menos que compreendamos o verdadeiro significado da liberdade 

numa sociedade complexa.  
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Em nível institucional, a regulação tanto amplia como restringe a liberdade; só é 

significativo o equilíbrio das liberdades perdidas e recuperadas. Isto é verdade tanto em 

relação às liberdades jurídicas como às liberdades reais. As classes abastadas gozam da 

liberdade que lhes oferece o ócio em segurança; elas estão naturalmente menos 

propensas a ampliar a liberdade na sociedade do que aquelas que, por falta de rendas, 

têm que se contentar com um mínimo de liberdade. Isto é perfeitamente visível quando 

surge uma cornpulsão no sentido de uma distribuição mais justa da renda, do lazer e da 

segurança. Embora as restrições se apliquem a todos, os privilegiados tendem a 

ressentir-se, como se elas fossem dirigidas apenas contra eles. Eles falam em escravidão 

quando de fato se pretende apenas distribuir entre outros a liberdade de que eles 

mesmos gozam. É verdade que pode ocorrer inicialmente uma diminuição do seu lazer e 

da sua segurança e, portanto, da sua liberdade, para que seja elevado o nível de 

liberdade para todos. Todavia, uma tal mudança, a remodelação e a ampliação das 

liberdades, não deve servir de motivo para que se afirme que a nova situação é, 

necessariamente, menos livre do que a anterior.  

Existem, porém, certas liberdades cuja manutenção é de importância primordial. 

Como a paz, elas foram um subproduto da economia do século XIX, e nos acostumamos 

a prezá-Ias por elas mesmas. A separação institucional do político e do econômico, que 

se revelou um perigo mortal para a substância da sociedade, quase automaticamente 

produziu a liberdade à custa da justiça e da segurança. As liberdades civis, a empresa 

privada e o sistema salarial se mesclaram num padrão de vida que favoreceu a liberdade 

moral e a independência de pensamento. Mais uma vez, as liberdades jurídica e real se 

diluíram num fundo comum, cujos elementos não podem ser devidamente separados. 

Algumas foram o corolário de males como o desemprego e os lucros do especulador; 

algumas pertenciam às tradições mais preciosas da Renascença e da Reforma. 

Devemos tentar manter, por todos os meios ao nosso alcance, esses elevados valores 

herdados de uma economia de mercado em derrocada. Esta é uma grande tarefa, sem 

dúvida. Nem a liberdade, nem a paz puderam ser institucionalizadas sob aquela 

economia, pois seu propósito era criar lucros e bem-estar e não a paz e a liberdade. 

Teremos que lutar por elas no futuro, conscientemente, se quisermos possuí-Ias; elas 

devem tornar-se os alvos escolhidos das sociedades em cuja direção caminhamos. Este 

pode bem ser o propósito real do esforço mundial que se faz agora para garantir a paz e 

a liberdade. Até onde poderá levar esse desejo de paz, quando o interesse 
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nela, decorrente da economia do século XIX deixar de existir, dependerá do nosso 

sucesso em estabelecer uma ordem internacional.  

Quanto à liberdade pessoal, ela existirá na medida em que criarmos 

deliberadarnente salvaguardas para a sua manutenção, e até para a sua ampliação. uma 

sociedade estabeleci da, o direito à não-conformidade de e ser protegido 

institucionalmente. O indivíduo deve ser livre para seguir a sua consciência, sem recear 

os poderes incumbidos das tarefas administrativas em algumas áreas da vida social. A 

ciência e as artes deverão permanecer sempre sob a guarda da "república das letras". A 

compulsão jamais será absoluta; ao "contestador" deverá ser oferecido um refúgio no 

qual poderá se abrigar, o direito de escolher um "segundo melhor" conforme lhe agrade. 

Assim o direito à não-conformidade, como marco de uma sociedade livre, ficará 

garantido.  

Cada passo em direção à integração na sociedade será acompanhado, portanto, 

de um aumento de liberdade; os passos em direção ao planejamento incluirão o 

fortalecimento dos direitos do indivíduo na sociedade. Seus direitos inalienáveis serão 

validados pela lei, até mesmo contra os poderes supremos, sejam eles pessoais ou 

anônimos. A verdadeira resposta à ameaça da burocracia como fonte de abuso do poder 

é criar esferas de liberdades arbitrárias, protegidas por regras inquebrantáveis. Por mais 

generosa que seja a prática da devolução do poder, sempre haverá um fortalecimento do 

poder no centro e, portanto, ameaça à liberdade individual. Isto é verdadeiro até mesmo 

em relação aos órgãos das próprias comunidades democráticas, como os sindicatos 

profissionais e comerciais, cuja função é proteger os direitos de cada membro individual. 

A própria dimensão que eles atingem faz com que esse indivíduo se sinta desamparado, 

mesmo que não tenha motivo para suspeitar de qualquer má vontade. Isto ocorre ainda 

mais se suas opiniões ou ações forem de molde a ofender as suscetibilidades daqueles 

que mantêm o poder. Nenhuma simples declaração de direitos é suficiente: as 

instituições são necessárias para efetivar esses direitos. O habeas-corpus não precisa 

ser o último artifício constitucional através do qual a liberdade pessoal se apóia na lei. É 

preciso acrescentar à Declaração dos Direitos Humanos direitos do cidadão até agora 

não reconhecidos. Eles devem prevalecer contra todas as autoridades, seja estatal, 

municipal ou profissional. A lista deve ser encabeçada pelo direito do indivíduo a um 

emprego, sob condições aprovadas, independente da sua opinião política ou religiosa, de 

cor ou raça. Isto implica garantias contra a vitimização, por mais sutil que ela seja. Os 

tribunais industriais têm sido reconhecidos na sua atuação de proteger membros 
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públicos individuais até mesmo contra as aglomerações de poder arbitrário como, por 

exemplo, as representadas pelas primeiras companhias ferroviárias. Um outro exemplo 

de possível abuso de poder, enfrentado diretamente pelos tribunais, foi o Essential Works 

Order, na Inglaterra, ou o "congelamento do trabalho" nos Estados Unidos, durante a 

emergência, com suas oportunidades quase ilimitadas de discriminação. Sempre que a 

opinião pública se manteve coesa na defesa das liberdades cívicas, os tribunais ou cortes 

também foram capazes de reinvindicar a liberdade pessoal. Ela deve ser mantida a todo 

custo mesmo à custa da eficiência na produção, da economia de consumo ou da 

racionalidade na administração. Uma sociedade industrial pode-se permitir ser livre.  

O fim da economia de mercado pode se tornar o início de uma era de liberdade 

sem precedentes. A liberdade jurídica e real pode se tornar mais ampla e mais geral do 

que em qualquer tempo; a regulação e o controle podem atingir a liberdade, mas para 

todos e não apenas para alguns. Liberdade não como complemento do privilégio, 

contaminada em sua fonte, mas como um direito consagrado, que se estende muito além 

dos estreitos limites da esfera política e atinge a organização íntima da própria 

sociedade. Assim, as antigas liberdades e direitos civis serão acrescentados ao fundo da 

nova liberdade gerada pelo lazer e pela segurança que a sociedade oferece a todos. 

Uma tal sociedade pode-se permitir ser ao mesmo tempo justa e livre.  

Entretanto, encontramos o caminho bloqueado por um obstáculo moral. O 

planejamento e o controle vêm sendo atacados como negação da liberdade. A empresa 

livre e a propriedade privada são consideradas elementos essenciais à liberdade. Não é 

digna de ser chamada livre qualquer sociedade construída sobre outros fundamentos. A 

liberdade que a regulação cria é denunciada como não-liberdade; a justiça, a liberdade e 

o bem-estar que' ela oferece são descritos como camuflagem da escravidão. Foi em vão 

que os socialistas prometeram um reino de liberdade, pois os meios determinam os fins: 

a URSS, que usou o planejamento, a regulação e o controle como seus instrumentos, 

ainda não pôs em prática as liberdades prometidas na sua constituição e, provavelmente, 

jamais o fará, dizem os críticos ... Voltar-se, porém, contra a regulação, significa voltar-se 

contra a reforma. Para o liberal a idéia da liberdade degenera, assim, na simples defesa 

da livre empresa - hoje reduzida a uma ficção pela dura realidade de trustes gigantescos 

e .monopólios principescos. Isto significa uma liberdade total para aqueles cuja renda, 

lazer e segurança não precisam ser enfatizados, e um 
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mínimo de liberdade para o povo, que pode tentar em vão valer-se dos seus direitos 

democráticos para se proteger do poder dos donos da propriedade. E isto não é tudo. Os 

liberais jamais conseguiram restabelecer de fato a livre empresa, já destinada ao 

fracasso por razões intrínsecas. Seus esforços apenas resultaram na instalação de 

grandes negócios em diversos países europeus e, incidentalmente, de vários tipos de 

fascismo, como na Áustria. O planejamento, a regulação e o controle, que eles queriam 

ver banidos como riscos à liberdade, foram empregados pelos inimigos confessos da 

liberdade para aboli-la totalmente. Entretanto, a vitória do fascismo tornou-se 

praticamente inevitável pela obstrução dos liberais a qualquer reforma que envolvesse o 

planejamento, a regulação e o controle.  

A total frustração da liberdade no fascismo é, com efeito, o resultado inevitável da 

filosofia liberal. Esta alega que o poder e a compulsão são males que não devem existir 

na comunidade humana para que haja liberdade. Ora, tal coisa é impossível e se torna 

perfeitamente aparente numa sociedade complexa. Não resta, portanto, qualquer 

alternativa a não ser permanecer fiel a uma idéia ilusória de liberdade e negar a realidade 

da sociedade, ou aceitar essa realidade e rejeitar a idéia da liberdade. A primeira é a 

conclusão do liberal; a última, do fascista. Nenhuma outra parece possível.  

Chegamos assim à conclusão inexorável de que está em questão a própria 

possibilidade de liberdade. Se a regulação é o único meio de difundir e fortalecer a 

liberdade numa sociedade complexa e, no entanto, utilizar esse meio é se opor à 

liberdade per se, então uma tal sociedade não pode ser livre.  

É claro que na raiz do dilema está o próprio significado da liberdade. A economia 

liberal encaminhou os nossos ideais numa falsa direção, embora parecesse próxima a 

atingir expectativas intrinsecamente utópicas. Não existe uma sociedade sem o poder e a 

compulsão, nem um mundo em que a força não tenha qualquer função. Era uma ilusão 

admitir uma sociedade que fosse modelada apenas pelo desejo e a vontade do homem. 

Ela foi, porém, a resultante de uma visão de mercado da sociedade, que igualava a 

economia a relações contratuais, e as relações contratuais com a liberdade. Essa ilusão 

radical sustentava que na sociedade humana não existe nada que não se origine da 

vontade dos indivíduos e que não possa, portanto, ser removida também pela vontade 

deles. A visão era limitada pelo mercado: este "fragmentava" a vida no setor dos 

produtores, que terminava quando seu produto chegava ao mercado, e no setor do 

consumidor, para quem todos os bens 
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surgiam do mercado. Um tinha a sua renda provida "livremente" pelo mercado, o outro 

gastava-a "livremente" nesse mercado. A sociedade como um todo permanecia invisível. 

O poder do estado não era levado em conta, pois quanto menor ele fosse mais facilmente 

funcionaria o mecanismo de mercado. Nem os eleitores, nem os proprietários, nem os 

produtores, nem os consumidores podiam ser responsabilizados por essas brutais 

restrições à liberdade que resultaram na ocorrência do desemprego e da destituição. 

Qualquer indivíduo decente podia se considerar isento de qualquer responsabilidade por 

atos de compulsão por parte de um estado que ele, pessoalmente, rejeitava; ou pelo 

sofrimento econômico inflingido à sociedade e que não o beneficiava pessoalmente. Ele 

"pagava as suas contas", "não devia a ninguém", e não se envolvia nos males do poder e 

do valor econômico. Ele se sentia tão isento dessa responsabilidade que negava a sua 

realidade em nome da própria liberdade.  

Mas o poder e o valor econômico são um paradigma da realidade social. Eles não 

surgem da vontade humana; é impossível a não-cooperação em relação a eles. A função 

do poder é assegurar aquela medida de conformidade necessária à sobrevivência do 

grupo; sua fonte última é a opinião - e quem não teria algumas opiniões a oferecer? O 

valor econômico garante a utilidade dos bens produzidos; ele deve ser anterior à decisão 

de produzi-los; ele é um selo aposto à divisão do trabalho. Sua fonte são os desejos 

humanos e a escassez - e como se pode esperar que não desejemos uma coisa mais do 

que outra? Qualquer opinião ou desejo far-nos-á participantes na criação do poder e na 

constituição do valor econômico. Não é concebível uma liberdade que atue de outra 

maneira.  

Chegamos ao estágio final da nossa argumentação.  

O abandono da utopia do mercado coloca-nos face a face com a realidade da 

sociedade. Ela é a linha divisória entre o liberalismo de um lado, o fascismo e o 

socialismo de outro. A diferença entre esses dois não é basicamente econômica, é moral 

e religiosa. Mesmo quando professam economias idênticas, eles não são apenas 

diferentes mas são, também, manifestações de princípios opostos. E a liberdade é, mais 

uma vez, o ponto extremo no qual eles se separam. A realidade da sociedade é aceita 

tanto por fascistas como por socialistas, com a mesma finalidade com que o 

conhecimento da morte moldou a consciência humana. O poder e a compulsão fazem 

parte dessa realidade e não seria válido qualquer ideal que os banisse da sociedade. Se 

a idéia da liberdade pode ser mantida ou não, em face desse conhecimento, é 
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o tema sobre o qual eles divergem. É a liberdade uma palavra vazia, uma tentação, 

destinada a arruinar o homem e suas obras, ou o homem pode reafirmar a sua liberdade 

em face desse conhecimento e lutar para que a sociedade a atinja sem cair num 

ilusionismo moral?  

Esta questão aflitiva resume a condição do homem. O espírito e o conteúdo deste 

estudo devem indicar uma resposta.  

Invocamo aqueles que acreditávamos ser os três fatos constitutivos da con 

ciência do homem ocidental: o conhecimento da morte, o conhecimento da liberdade, o 

conhecimento da sociedade. O primeiro, segundo a lenda judaica, foi revelado pela 

história do Velho Testamento. O segundo se revelou com a descoberta da singularidade 

da pessoa nos ensinamentos de Jesus, conforme registrados no Novo Testamento. A 

terceira revelação chegou-nos com a vivência numa sociedade industrial. Não existe 

nenhum grande nome ligado a ela; talvez Robert Owen seja o que mais se aproxima de 

ser seu porta-voz. Ele é o elemento constitutivo da consciência do homem moderno.  

A resposta fascista ao reconhecimento da realidade da sociedade é a rejeição do 

postulado de liberdade. A descoberta cristã da singularidade do indivíduo e unicidade da 

humanidade é negada pelo fascismo. Aqui está a raiz da sua inclinação degenerativa.  

Robert Owen foi o primeiro a reconhecer que os Evangelhos ignoravam a 

realidade da sociedade. Ele chamava a isto a "individualização" do homem por parte do 

Cristianismo e parecia acreditar que "tudo aquilo que é realmente valioso no 

Cristianismo" só seria incorporado ao homem numa comunidade cooperativa. Owen 

reconhecia que a liberdade adquirida através dos ensinamentos de Jesus não se aplicava 

a uma sociedade complexa. Seu socialismo sustentava a exigência de liberdade do 

homem numa sociedade como essa. A era pós-cristã da civilização ocidental havia 

começado e os Evangelhos não eram mais suficientes, embora continuassem a ser a 

base da nossa civilização.  

A descoberta da sociedade é, portanto, o final ou o renascimento da liberdade. 

Enquanto o fascista se resigna a abandonar a liberdade e glorifica o poder que é a 

liberdade da sociedade, o socialista se resigna a essa realidade e mantém a exigência da 

liberdade, a despeito dessa realidade. O homem amadurece e é capaz de existir como 

ser humano numa sociedade complexa. Para citar mais uma vez as inspiradas palavras 

de Robert Owen: "Se quaisquer causas do mal são irremovíveis pelos novos poderes que 

os homens estão a ponto de adquirir, eles saberão que esses males são necessários e 

inevitáveis, e deixarão de fazer reclamações infantis e desnecessárias".  
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A resignação sempre foi a fonte da força do homem e de suas esperanças 

renovadas. O homem aceitou a realidade da morte e construiu o sentido da sua vida 

física baseando-se nela. Ele se resignou à realidade de possuir uma alma que podia 

perder e que havia coisas piores que a morte. Sobre isto fundamentou a sua liberdade. 

Em nossa época, ele se resigna à realidade da sociedade que significa o fim dessa 

liberdade. Mais uma vez, a vida ressurge da resignação final. A aceitação, sem queixas, 

da realidade da sociedade dá ao homem uma coragem indómita e forças para afastar 

todas as injustiças e a falta de liberdade que podem ser eliminadas. Enquanto ele se 

conservar fiel à sua tarefa de criar uma liberdade mais ampla para todos, ele não precisa 

temer que o poder ou o planejamento se voltem contra ele e que destruam, através da 

sua instrumentalidade, a liberdade que ele está construindo. Este é o significado da 

liberdade numa sociedade complexa e ele nos dá toda a certeza de que precisamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


