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“AS JANELAS QUE SE ABREM COM O FIM DA DICOTOMIA ENTRE 

LIBERALISMO E SOCIALISMO” por 

Álvaro Osório do Valle Simeão1
 

______________________________________________________________________ 

1. Introdução e delimitação temática 

 

No presente trabalho intenta-se expor, a partir de fontes doutrinárias 

clássicas, as características do liberalismo e do socialismo para, ao final, defendermos 

que a dicotomia entre essas duas correntes é, na atualidade, meramente aparente. Essa 

conclusão esteia-se na detecção do fim da bilateralidade liberdade e igualdade nas ações 

governamentais, sinalizada por recentes acontecimentos na ordem internacional. 

Entre esses acontecimentos vamos abordar a extinção da bipolaridade 

entre potências hegemônicas que vigia até o esfacelamento do bloco soviético e algumas 

políticas públicas tomadas pela nação hegemônica remanescente, após a chamada crise 

dos subprimes.  

Essas políticas, adotadas pelos Estados Unidos da América do Norte, 

aproximam-se muito mais das opções políticas do socialismo soviético, ainda que essa 

Nação tenha, historicamente, levado ao extremo, no decorrer da história, alguns dos 

principais dogmas do liberalismo político e econômico de matiz inglesa. 

 

2. Do liberalismo político ao liberalismo econômico 

 

Nos regimes monárquicos e absolutistas da Europa, que 

permaneceram de pé até o final do século XVIII, o poder político era entendido como 

outorga divina, e não popular. Dessa forma, o Estado e o governo não precisavam 

respeitar os direitos mais básicos dos indivíduos, pois a política pública era o que saía 

arbitrariamente da boca dos reis. 

                                                           
1
 Advogado da União. Especialista em Processo Civil. Mestre em Direito e Relações Internacionais. 
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Como nos revela André Ramos Tavares, a reação a esse entendimento 

ocorre por meio das chamadas revoluções burguesas, ocorridas na Inglaterra, Estados 

Unidos da América e França, durante os séculos XVII e XVIII. Esses eventos marcam 

também o começo do liberalismo político, assim entendido como o movimento que 

prega a adoção de um sistema dotado de um corpo normativo máximo, que seja 

expressão da vontade popular e que se encontre acima dos próprios governantes, de 

modo a limitar-lhes o poder. Esse documento passou a ser chamado de constituição 

liberal, pois, ao proteger as liberdades do indivíduo, fazia com que o governante se 

ativesse a alguns anseios populares (TAVARES, 2010). 

O movimento político instalado tem por nome liberalismo pelo fato de 

que o seu principal pilar ideológico está na defesa das liberdades individuais de ir, vir, 

fazer e empreender. Em outras palavras, o liberalismo calcava-se na pregação de um 

Estado ausente, ou seja, que não se imiscuísse nas relações privadas, de maneira a 

preservar, a todo custo, um suposto equilíbrio natural de forças entre classes, grupos e 

mesmo pessoas. 

O primeiro sintoma prático a anunciar o liberalismo político, em 

reação ao absolutismo, aconteceu na Inglaterra com a edição da Magna Carta pelo Rei 

João Sem Terra, em 1215, e a consequência maior que daí adveiofoi a fundação do 

parlamento inglês. 

Os princípios da Magna Carta foram reafirmados pelo Habeas Corpus 

Act, que vedava encarceramentos sem que houvesse um julgamento prévio pela lei da 

terra e peloBill ofrights, de 1689, que fundou, por assim dizer, a monarquia 

constitucional inglesa de base parlamentarista.  

Na Inglaterra, a partir daí, o ordenamento jurídico, formado pelo 

conjunto formado pelas declarações de direitos em vigor e o costume dos comuns 

(povo) – common law, a ser revelado a partir dos casos concretos a serem julgados, 

passa a ser garantia de não intromissão do Estado nas liberdades individuais. 

Firma-se o princípio da soberania última do parlamento, pois a este 

cabe criar e aplicar a lei em última ou única instância, funções que se dividem, na 

Inglaterra atual, entre a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. 

Nos Estados Unidos da América a declaração da independência, 

ocorrida em 4 de julho de 1776, foi precedida de um intenso debate cultural que tinha 
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como ponto central a limitação dos poderes da metrópole sobre as treze colônias 

inglesas na América do Norte.  

Essas colônias se uniram com o único propósito de lutar contra o 

poderio militar da metrópole comum – a Inglaterra. Essas colônias guardavam, contudo, 

imensas diferenças culturais entre elas, o que demandava a fixação de grande autonomia 

para os governos locais. Esse debate, nos EUA, entre União para guerra ou autonomia 

regional para respeito de culturas foi fortemente influenciado pelo pensamento liberal 

inglês, que pregava, como já dissemos, a não intromissão do Estado nas liberdades dos 

indivíduos.  

Essas ideias, que foram motor para os revolucionários do liberalismo 

político, também se expandiram para a seara econômica. Esse transporte foi 

principalmente capitaneado por Adam Smith, que defendeu a necessidade de deixar 

atuar livremente as forças do mercado, pois as mesmas tenderiam a se limitar e 

compensar automaticamente pela própria complexidade das várias esferas sociais. Smith 

criou, inclusive, uma figura metafórica que denominou de invisiblehands, a atuar 

imperceptivelmente para coordenar as forças entre trabalho e produção (SMITH, 2008). 

O liberalismo econômico funda-se, dessa forma, no estabelecimento 

de comportamentos positivos (fazer) para a classe produtora e operária e na fixação de 

comportamentos negativos (não fazer) para o Estado, que deveria ser um mero 

observador do sinalagma que envolve capital e trabalho. 

O liberalismo econômico foi o fundamento último das relações de 

trabalho que se observavam na Europa insular durante os anos de mil e setecentos. 

Essas relações possibilitaram que a Inglaterra inaugurasse o processo produtivo de 

massa pela sua revolução industrial (BOBBIO, 2000). 

As relações entre capital e trabalho eram, contudo, extremamente 

nefastas para os que vendiam sua força de trabalho, pois se viam despidos de direitos 

fixados em leis, uma vez que o Estado, detentor do monopólio normativo, era mero 

observador dos vínculos que se firmavam entre industriais (detentores dos meios de 

produção mecanizados) e trabalhadores (detentores unicamente do seu labor). 

  O liberalismo econômico dá origem ao primeiro sistema econômico, 

denominado de capitalismo, que floresceu fortemente na principal colônia inglesa: os 

Estados Unidos da América. 
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3. O socialismo como reação ao liberalismo 

 

Os acontecimentos históricos anteriormente assinalados e descritos, 

que possibilitaram a revolução industrial inglesa, feita com base na exploração da classe 

trabalhadora, a envolver grávidas, velhos e crianças sem jornada tipificada em lei, não 

passou in albis por alguns sociólogos, entre os quais se destacou Ferdinand Lassale. 

Lassale fixa suas conclusões sobre sociedade e poder a partir dos 

escritos de Karl Marx e Friedrich Engels (SIMEÃO, 2008). Trata-se, contudo, de um 

socialismo político, ao pregar que as normas que não refletissem, de forma equilibrada, 

os fatores reais de poder presentes na sociedade, seriam mera folha de papel e, portanto, 

deveriam ser ignoradas pelos que se sentissem prejudicados com essa “fantasia 

normativa” que só serviria para legitimar as classes  dirigentes e economicamente fortes 

presentes no Estado e na sociedade. 

Para a teoria material de Lassale, primeira reação ao liberalismo 

positivista, os problemas dos trabalhadores não consistem em problemas de direito, mas 

de poder, estando assim ligados à sociologia. Na busca por sua resposta, Lassale parte 

da premissa de que a ordenação jurídica e a realidade devem ser consideradas como 

mutuamente condicionadas, uma vez que a análise isolada das políticas públicas é algo 

parcial (HABERMAS, 2003).  

É que a pretensão de eficácia de uma norma está ligada 

necessariamente às condições naturais, técnicas, econômicas e sociais, bem como ao 

que o autor chama de substrato espiritual de determinado povo –os valores que 

influenciam a conformação, o entendimento e a autoridade das proposições estatais 

(GADAMER, 2002).  

De tal modo, a mudança nas relações fáticas deve provocar mudanças 

nas políticas públicas estatais.  

O socialismo político evolui para o economicismo de Karl Marx, que 

adota a ideia de Estado presente, a partir de programas e metas que deveriam ser 

efetivados por esse ente com vistas a trazer maior isonomia material entre as pessoas 

(normas programáticas).  
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A metáfora das invisiblehandsdá lugar ao Robin Hood State, de 

maneira que se torna missão crucial do Estado atuar para tratar os cidadãos de forma 

distinta, na medida das suas naturais desigualdades (MARX, 2011). 

É que para Marx o poder pressupõe uma relação desigual entre as 

pessoas, seja por coação, quando alguém submete outrem à sua vontade, seja por 

outorga pacífica de competência, quando alguém transfere voluntariamente parcela de 

sua liberdade a outro alguém, que passa a decidir por ambos (MARX, 2011). 

Um olhar sobre a obra de Max Weber nos indica que a sociedade é um 

sistema de poder que perpassa todos os níveis organizacionais, desde as interações de 

classe até governantes e governados, como demonstram as próprias relações cotidianas 

que são identificadas na família, no trabalho ou entre administradores públicos e 

administrados (WEBER, 2010). 

De todo modo, é imperioso ao Estado promover a igualdade entre as 

pessoas, pois elas, ao contrário do que pregava o liberalismo, estão naturalmente 

sujeitas ao desequilíbrio entre o capital e o trabalho. 

Assim, o principal papel normativo do Estado é o de criar um campo 

protetor para os trabalhadores nas suas relações com o capital para que não haja uma 

diferença cada vez maior e não razoável entre o valor real do trabalho e o que é de fato 

pago por ele (mais-valia), a privilegiar unicamente os detentores dos meios de produção. 

A perseguição da igualdade pelo Estado redundaria, finalmente, numa 

situação em que todos seriam absolutamente iguais, de modo a não se possibilitar falar 

em poder de uma pessoa sobre a outra: o comunismo.  

Assim, em um sistema político que pressuponha a igualdade plena e, 

portanto, plena liberdade, nega-se a própria existência do poder, ou pelo menos o seu 

exercício (MARX, 2011). Esse sistema idealizado por Karl Marx nunca se efetivou. O 

comunismo e, em última análise, a negação estatal pelo anarquismoé, ainda hoje, 

projeção teórica, ou sonhos de blackblocks. 

As ideias de Marx também sustentaram revoluções, conhecidas não 

como revoluções liberais, mas socialistas. A primeira foi a revolução mexicana de 1910, 

que não redundou na implantação de um regime socialista duradouro. 

As mais conhecidas, e com resultados práticos mais pungentes e 

duradouros, foram a revolução socialista russa, de 1917, a chinesa, ocorrida durante 
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toda a primeira metade do século XX, e a cubana de 1959, que marcou o ápice da 

dicotomia político-ideológica entre liberalismo capitalista e socialismo, conflito também 

conhecido como “guerra fria”. 

 

4. À direita ou à esquerda: o aparente fim da dicotomia entre liberalismo e 

socialismo. 

 

A “guerra fria” é o conflito bipolar entre o liberalismo capitalista e o 

socialismo, projetado no plano fenomenológico pelas agressões e ameaças mútuas entre 

as duas potências econômicas e bélicas que existiram durante o século XX: Estados 

Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Quando a União Soviética desapareceu, processo iniciado pela 

abertura política conhecida como perestroyka, o mundo passou de bipolar a unipolar em 

termos de hegemonia econômica e bélica. Os Estados Unidos da América se tornaram o 

único protagonista hegemônico das relações internacionais
2
. 

Contudo, a hegemonia econômica dos EUA sofreu um choque com a 

chamada crise de especulação imobiliária pelo sistema bancário (crise dos subprimes). 

Essa crise trouxe como consequências o aumento do desemprego e a 

desestabilização do sistema bancário norte-americano, o que tem forçado o governo a 

adotar políticas que tipicamente eram vistas em nações socialistas. 

Entre essas medidas podemos citar a socialização dos prejuízos 

sofridos pelas instituições financeiras e uma política de resgate assistencialista aos 

atingidos pela crise, seja pela reformulação do auxílio-desemprego e do sistema de 

saúde, seja pelas propostas de reformulação do sistema tributário no que diz respeito à 

correta proporcionalidade na cobrança de impostos, de modo a penalizar de maneira 

mais efetiva as grandes fortunas norte-americanas (essa medida dificilmente passará de 

proposta “Obamesca”, assim como o fechamento de Guantânamo). 

Mas de toda forma essas são medidas que nos revelam uma típica 

atuação intervencionista do Estado que em nada se aproximam das concepções do 

liberalismo econômico tanto defendido, ao longo dos últimos duzentos anos, nas terras 

                                                           
2
 Ainda que hoje já se fale em multipolarização pelo comunitarismo europeu e ascensão econômica dos 

BRICS. 
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do grande Irmão do norte. Esse pensamento, como já se disse, tinha por sustentação a 

não interferência do Estado em desequilíbrios sociais (aos Winners tudo, aos Loosers 

nada). 

Isso comprova a pulverização da dicotomia entre o liberalismo 

capitalista e o socialismo nos dias atuais, a gerar reflexos nas relações de trabalho 

internas e nas relações internacionais. Em outras palavras, parece-nos que essa diferença 

entre liberalismo e socialismo, na atualidade, é meramente histórica e acadêmica. 

Contudo, a grande pergunta se refere à permanência dessas medidas 

políticas e econômicas nos EUA, ou à sua iminente e paulatina extinção.  

A julgar pela fuga de dólares estrangeiros da Bovespa, em junho de 

2013, para serem aplicados nos EUA, parece-nos que o quadro de “socialismo 

temporário” a la Tio Sam está com os dias contados. 

O que virá? Difícil responder. 

Isso tudo mostra o caráter cíclico dos fenômenos políticos, 

econômicos, e da própria humanidade, mas também mostra que entre uma era e outra 

podem surgir novas forças internacionais (BRICS, Global Bukovinas). A matéria tende 

a preencher os vácuos. 

E o melhor, ou pior, é que muitos miseráveis do Hemisfério Sul 

viram, por esse portal histórico transdimensional, ou janela histórica do fim das 

diferenças entre esquerda e direita, os jardins do WelfareState.  

Com o retorno da hegemonia unipolar econômica, cessada 

temporariamente por subprimes, aqueles sulistas voltarão para o curral pacificamente, 

com o fim do crescimento próximo, ou mesmo acima dos dois dígitos? 

O povo em frente ao Congresso brasileiro, em junho de 2013, mostra 

que ninguém quer ficar sem proteína diária mais uma vez. As primaveras e os invernos 

árabes mostram que tem gente querendo convite para a festa, enquanto mulheres de 

olhos puxados aprovam o wayoflife dos Campos Elíseos. 

Também é difícil responder se haverá paz nesse processo que agora se 

inicia, mas as primeiras respostas, com certeza, virão da China. 
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