
Capitalismo de livre mercado é um mito 
(Parte II) 

Aécio Alves de Oliveira 

aecioeco@ufc.br 

Fone-Zap (85)999940444 

De fato, as palavras têm significados reais que ajudam a entender as várias crises de um sistema 

econômico e social que causa rupturas ecológicas dramáticas para a humanidade. As palavras 

importam, nem sempre pelo que está grafado, mas pelo que escamoteiam. A economia de livre 

mercado transmuta-se para o livre mercado da corrupção explícita e dilapidação da “coisa pública”. 

Em tal mercado, o parlamento tende a se transformar em uma arena de disputas em que a profissão de 

lobista (ou picaretas?) se torna promissora. 

A mundialização do capital (anteriormente conhecida como “imperialismo”) e a financeirização da 

economia (bem conhecida como “capital especulativo”) atualizam as formas de um neocolonialismo 

dos países do centro do sistema contra os países que ainda possuem alguma base de produtos 

primários (minérios, petróleo e outras commodities). Ao lado da diplomacia clássica da imposição de 

condicionalidades (protagonizadas pelos “assassinos econômicos”) e das invasões e atrocidades 

cometidas sob o pretexto de evitar ataques terroristas contra as grandes potências, os circuitos das 

trocas se organizam em torno de uma divisão internacional do trabalho favorável às economias 

capitalistas avançadas. Uma teia em que a Natureza se vê duplamente dilapidada: pelas guerras e pela 

volúpia da acumulação e do crescimento econômico a qualquer custo. Afirmam-se as injustiças 

ambientais. 

O Norte depara-se com processos de esgotamento de suas fontes naturais; uma parte do Sul, que ainda 

dispõe de uma rica biodiversidade, na visão dos países imperialistas do outro hemisfério precisa ser 

controlada. Os “assassinos econômicos” entram em ação pela via dos acordos transnacionais, 

coordenados pelas chamadas instituições multilaterais. Os acordos são antecedidos pelo artifício do 

“grau de investimento” (investment grade) de cada país, aplicado pelas agências financeiras que 

funcionam como protetoras dos rentistas. 

Ao longo de seis séculos foi construída uma ‘nomenclatura’ cuja marca é a manutenção da supremacia 

branca, masculina e ocidental (europeia e norte-americana). A reafirmação dessa supremacia ocorre 

desde o colonialismo grosseiro, passando pela escravidão e vários genocídios, até chegar ao 

‘colonialismo’ perpetrado pelas ações dos “assassinos econômicos” respaldados pelas instituições 

multilaterais de fomento ao desenvolvimento(!). 

A nomenclatura construída aparece sob a forma de pares que dissimulam as desigualdades 

desigualmente distribuídas no mundo. O “neoliberalismo” se veste de “políticas de austeridade”; o 

“imperialismo”, de “globalização”; a “periferia capitalista” ou “países subdesenvolvidos”, agora são 

“países em desenvolvimento”; os “neoliberais”, aparecem como “moderados”; o “capital 

especulativo”, recebe a alcunha de “mercado”; e assim por diante. 

As desigualdades mundiais são a marca indelével do fracasso da economia capitalista de livre 

mercado. O crescimento econômico orientado pelo livre mercado não funciona porque o objetivo do 

business as usual é acumular o máximo possível de riqueza privada. É um ‘jogo’ que contribui para a 

insustentabilidade ecológica, iniquidade econômica e enfraquecimento da liberdade e da democracia. 

As economias capitalistas de comando central radicalizam no controle de uma abertura lenta e gradual 

voltada para ampliar o quadro de candidatos a capitalistas e seus negócios voltados para o mercado 

mundial. A China, em particular, tem por objetivo assumir a condição de principal potência econômica 

nesse jogo de apostas elevadas. As emissões de GEE se aceleram e as mudanças climáticas ganham 

repercussão planetária mais nítidas. Para quem não participa do cassino global, as consequências 

nefastas: o que estava (ou está) ruim piora a cada ano. 
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#Vaidarcerto ou #Estadandoerrado? 

Robert Heilbroner1, ao visitar sociedade !Kung – bosquímanos do deserto Kalahari na África do Sul – 

observou a singularidade da economia praticada por este povo. As questões o quê, como e para quem 

produzir eram respondidas pela tradição cultural: seus costumes e crenças e as relações sociais 

familiares praticadas. Nem livre mercado nem comando central: economia da tradição. Heilbroner 

levou, em sua imaginação, um líder !Kung para visitar Nova Iorque. Diante da exuberância da 

sociedade moderna, o líder perguntou se existe alguma maneira de copiar todas aquelas maravilhas 

para seu povo. A resposta de um suposto economista foi afirmativa. Para isso vocês têm que criar uma 

economia de mercado e esquecer essa economia baseada na tradição, e deixar cada indivíduo fazer o 

que quiser. É preciso que cada um tenha plena liberdade para escolher fazer o que lhe for mais 

interessante, verbalizou o economista. Mas, será que cada um vai fazer precisamente o que o povo 

precisa para atender suas necessidades, como fazemos tradicionalmente? Indagou o líder !Kung. A 

resposta do suposto economista foi sim, pois o mercado cuidará para que isso aconteça com a 

orientação dos preços, enfatizou o economista. Mas, o que é mesmo esse mercado que faz tantas coisas 

maravilhosas? Indagou o líder. A resposta foi: não existe essa coisa chamada mercado; ninguém toma 

conta dele; é apenas uma maneira de as pessoas se comportarem. O líder desconfiado saiu dizendo 

para si que era uma perda de tempo continuar ouvindo a narrativa do douto economista. 

A conclusão é que, sendo o mercado um modo de comportamento, seu dinamismo opera uma profunda 

mudança na sociedade e na economia, e no ambiente natural. É uma dominação sem sujeito, insidiosa, 

impessoal e abstrata que, ao longo da história, tem levado a inseguranças e incertezas a expressivos 

segmentos das sociedades. O futuro de um “mundo cheio” se torna repleto de imprevisibilidades. Daí, 

a crença exacerbada no progresso material e nas inovações tecnológicas. 

A humanidade encontra-se por isso diante de uma encruzilhada. Continuar avançando orientada pelas 

forças cegas do livre mercado ou buscar regras racionais e conscientes que estabeleçam um convívio 

de equilíbrio entre a Natureza, o que fazemos e como fazemos? Não mais se trata de um ‘jogo’, mas 

de atividades em que prevaleçam regras transparentes, fundamentadas em princípios de justiça social 

e ecologicamente sustentáveis. Assim, seria possível pensar em bem-estar mais abrangente possível a 

ser proporcionado a todas as pessoas, no contexto de um ambiente social e natural adequado a todas 

as formas de vida. Particularmente, um contexto favorável ao aprimoramento das qualidades do 

“indivíduo social”. 

Evidentemente, essas condições são próprias de uma sociedade autorregulada por princípios 

ecopolíticos que resgatam os significados simbólicos de “valor”, “artesão”, “manufaturado”, “feito à 

mão”, “alimentos frescos”, “andar à pé”, dentre outros. A Natureza é um valor objetivo em si; as artes 

(em geral) como expressão da autoconsciência humana; o prazer de manufaturar como resgate da 

unidade entre concepção e realização; a colheita como símbolo da redução da distância entre a cozinha, 

a mesa e os locais de cultivo... 

É óbvio que as coisas não simples assim. Mas, diante das atuais circunstâncias, é preciso encontrar 

formas que enriqueçam os significados da produção material e das necessidades humanas, segundo 

critérios de essencialidade, democraticamente definidos. O tempo dedicado à produção deixaria de ser 

a medida do valor das coisas, e sua diminuição a possibilidade do livre desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das individualidades em termos da formação artística, ecológica e científica, e da 

educação física, como direito da sociedade em geral e de cada indivíduo. Seria um contexto rico em 

qualidades e em diversidade de relações sociais e individuais. 

O desenvolvimento das individualidades aparece aqui como a expressão da desalienação geral do ato 

de produzir as condições materiais, dos modos de vida cultural da existência humana, em sua 

interação societal e com a Natureza. Informa o devir como desfrute do tempo livre: “tempo para o 

ócio e tempo para atividades superiores”. Uma noção em direta oposição à coerção inerente aos 

ditames do livre mercado. 

 
1  HEILBRONER, Robert. O capitalismo do Século XXI, tradução de Sérgio Góes de Paula. Jorge Zahar Editor, Rio de 

Janeiro, 1994, p. 13-26. 
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Os chamados neoliberais de raiz (também conhecidos como “moderados”), que são adoradores do 

dinheiro como divindade visível, sempre farão oposição direta à noção de bem-estar disseminado. 

Pregam que desigualdades são necessárias, não importa em que grau, para aguçar os instintos de 

acumulação e exigir que cada indivíduo introjete a noção de que o capitalismo de livre mercado é a 
melhor criação da humanidade para alcançar este objetivo. A liberdade pregada por esses apologistas 

da economia capitalista de livre mercado é uma forma estranha de liberdade. Isso porque o acesso à 

propriedade é negada a muitos, seja como um lugar de moradia ou uma área para a produção de 

alimentos saudáveis. Proliferam os sem-teto e os sem-terra. Os resultados dessa forma estranha de 

liberdade sugerem fortemente que a economia capitalista de livre mercado fracassou. 

As economias do chamado “mundo socialista”, por sua vez, se expandem à base de uma gestão 

ditatorial de forte regulação do mercado por uma autoridade econômica central. As decisões sobre o 

quê, como e para quem produzir são tomadas sem o crivo dos mecanismos da oferta e da demanda, 

com base em formas de planejamento que supostamente acertariam no atendimento das necessidades 

e desejos (contidos) da sociedade. 

Nas economias capitalistas de livre mercado, no entanto, prevalece a ditadura das corporações 

(monopolistas) que se apropriam ‘legalmente’ da coisa pública – vide as privatizações de setores 

econômicos estratégicos – e mercantilizam todos os aspectos da vida em sociedade. A direita liberal 

neofascista quer que a vida seja governada por corporações privadas; os demais proprietários privados 

também assim o desejam. Nos países capitalistas com economia de comando central não existe a coisa 

pública a ser apropriada, mas a vida em sociedade é governada por valores privados ditados pelo humor 

dos dirigentes de plantão. Em ambas as circunstâncias históricas não há as condições necessárias ao 

livre desenvolvimento das individualidades, com as quais cada indivíduo pudesse desenvolver suas 

habilidades e criatividade, e que para cada um e cada uma fosse garantido o atendimento de suas reais 

necessidades. 

Nas economias capitalistas de livre mercado as oportunidades de investimentos produtivos rentáveis 

tendem a se tornar cada vez mais seletivas. Daí a tendência a fusões e aquisições e à ampliação da 

esfera financeira em geral. A privatização de setores estratégicos, por sua vez, sugere a necessidade de 

retorno dos ativos dos setores estratégicos para o Estado. A privatização contribui para a consolidação 

de monopólios e de práticas monopolistas de fixação de preços que se repercutem na elevação da 

relação preço-custo e da consequente redução da parcela dos salários no valor agregado (Ver Teoria 

da Dinâmica Econômica de Michael Kalecki). Além de elevar o custo de vida da maioria da população. 

Atualmente, a completa privatização do Estado se completará com a transferência – já em processo – 

dos serviços públicos para as mãos visíveis do setor privado. As pressões de interessados é crescente 

e funcionam como estímulos a governos de verniz fascista e militarizado para que exerça seus poderes 

de maneira autoritária, inclusive ameaçando o chamado Estado democrático de direito. 

Nas economias capitalistas de comando central a liberdade para o livre desenvolvimento das 

habilidades e criatividade individual é uma questão mais ainda crucial. Lá, no lugar da privatização da 

coisa pública, a socialização da coisa pública no sentido de que se trata de um bem comum tal como a 

Natureza. Nessas economias os governos também agem de maneira autoritária, mesmo que os serviços 

públicos de saúde, educação e outros sejam universalizados. 

Em quaisquer circunstâncias, os serviços públicos que deveriam ser direito de todos e de todas, e dever 

do Estado. Mas, nas sociedades em que prevalece o livre mercado tendem a ser ou já estão privatizados. 

São produzidos como mercadoria. Onde prevalece a autoridade central são fornecidos com regras que 

determinam o comportamento social de todos e de todas. Ambas as circunstâncias históricas 

restringem o direito para o livre desenvolvimento das individualidades – criatividade, habilidades e 

competências. 

Que outro modo de vida está disponível? 

A busca de condições culturais que contribuam para enriquecer os significados da produção e das 

necessidades, orientada segundo critérios democráticos de essencialidade, está para além do mercado 

e do Estado. Caminhar nessa direção é construir um contexto rico em qualidades e diversidade das 

relações sociais e individuais. O tempo livre seria a medida da possibilidade do desenvolvimento das 
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individualidades, em que a formação artística, ecológica e científica, e a educação física, ganhariam 

expressão cultural máxima da vida em sociedade. 

As mudanças climáticas, com eventos climáticos intensos e frequentes, parecem demonstrar que a 

degradação ecológica caminha “com todo vapor ao colapso” (Robert Kurz). O ponto de retorno está 
cada vez mais próximo, como também o desfiladeiro da cova comum da humanidade. A repercussão 

dos impactos negativos, sociais e econômicos, será dramática para os segmentos mais vulneráveis da 

população mundial. A destruição de espaços de vida  é iminente: hordas errantes e repressão 

generalizada. Crescem as inseguranças que ameaçam a existência humana na Terra. 

Aqueles que fazem apologia do capitalismo de livre mercado e ao crescimento econômico ilimitado 

se julgam imunes à degradação. Com seu costumeiro otimismo admitem, tal e qual um ato de fé, que 

a tecnologia irá salvar a humanidade e o Planeta. É uma posição negacionista típica de quem ocupa ou 

pretende ocupar um lugar de posição supremacista na pirâmide social. Não admitem que a economia 

global precisa de regras. E que a ecologia estabelece os princípios de sustentabilidade, e a justiça social 

os necessários balizamentos da democracia. Esta é a tecitura da emancipação humana. 

Se as ideias do livre mercado fossem realmente grandiosas, por que na prática não proporcionam 

condições dignas de vida a todos os quase oito bilhões de habitantes da Terra? 

Os “moderados” – também conhecidos como neoliberais – se julgam iluminados como se fossem 

ditadores benevolentes. Sempre se consideram superiores aos demais mortais. Claramente, não cabe 

no pensamento neoliberal a preocupação com a exploração degradante dos trabalhadores e a espoliação 

criminosa da Natureza. Se assim fosse, seus apologistas teriam menos poder e riqueza. Como não têm 

tais preocupações, não admitem perder o naco da riqueza acumulada a custa das pessoas e de colapsos 

ecológicos que se distribuem no Planeta. 

A conclusão geral é que o livre mercado é um mito e que o ‘invisível’ da “mão invisível” é o 

reconhecimento de sua inexistência. É apenas um modo de comportamento humano. A orientação que 

fornece leva a uma ineficiência alocativa descomunal. Seu principal combustível é o dinheiro como 

finalidade. Mantém-se em funcionamento porque bilhões de pessoas foram transformados em 

buscadores de dinheiro, mesmo que alguns pouquíssimos acumulem riqueza na escala dos bilhão de 

dólares. Todos e todas, inclusive esses bilionários, entregam seus ‘destinos’ a forças privadas 

poderosas que contribuem para dilapidar o Planeta. 

Certamente, a democracia direta não é perfeita, mas sim uma chance para o erro coletivo. Contudo, é 

mais provável que as decisões coletivas levem a situações menos desastrosas do que aquelas balizadas 

pelos interesses privados de poucos. Um sistema econômico em que prevalece a competição genocida, 

com as regras ditadas pelos mais fortes, em busca de ganhos privados crescentes, só levará ao caos 

social e a colapsos ecológicos. 

O livre mercado é um modo de comportamento humano, social e historicamente estabelecido, diga-

se. Pode ser superado. As motivações para tal são muitas. Mas, o grau de alienação, de desinformação 

e de negacionismos, que escondem muitos interesses privados, impedem que caminhemos na direção 

de outro comportamento. 

Outro comportamento é possível motivado pelo reconhecimento de que a Terra é nossa casa comum. 

Que estamos ‘condenados’ a depender da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos fornecidos 

gratuitamente pela Pachamama nas culturas andinas. Outro comportamento é possível a partir da 

percepção de que crescimento econômico ilimitado em um Planeta finito é insustentável e que beira à 

insanidade. 

Em resumo, impõe-se a necessidade de desmistificar o inconsciente social pertinente à “mão 

invisível” – desmistificar o culto ao livre mercado capitalista mundial – e fazer emergir uma 

consciência social que se materialize com um processo decisório consciente, organizado por pessoas 

e instituições autodeterminadas (não estabelecidas a priori), para além do mercado e do Estado. A 

condição de moradores e moradoras da casa global comum sugere a necessidade de compartilhamento 

de um planeta finito como nossa capa protetora, nosso corpo inorgânico, com o qual estamos 

‘condenados’ a viver se não quisermos extinguir precocemente nossa raça. O ecocídio ora praticado 

pela raça humana findará em suicídio. 


