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Prefácio 

Um dos erros mais comuns do ser humano é formar opiniões for-

tes sobre aquilo que ele não conhece. Trata-se de um tipo de desonesti-

dade intelectual e provavelmente todo indivíduo já cometeu. Eu não me 

excluo disso. Embora me esforce diariamente para não agir dessa ma-

neira tosca, vez ou outra percebo que formei alguma opinião forte sobre 

um tema que não estudei profundamente. 

O fato de eu ser um cristão adventista do sétimo dia, por certo, 

me ajudou a tornar esse pecado menos frequente. Afinal, faz parte do 

cotidiano de todo adventista ver suas crenças analisadas de modo super-

ficial e distorcido por um grande número de cristãos não adventistas. 

Sim, o adventismo é considerado uma seita herética por muitos cristãos 

de outras denominações. O incômodo que isso gera me ensinou que eu 

devo estudar mais antes de avaliar as crenças das outras pessoas. Ainda 

assim, não sou isento de cometer injustiças.  

Uma das injustiças que cometi ao longo dos últimos anos e da 

qual só comecei a me dar conta em novembro de 2021 foi em relação ao 

chamado anarcocapitalismo ou libertarianismo.1 A avaliação que até en-

tão eu fazia desta filosofia ética, social e econômica não possuía o mí-

nimo de precisão e cuidado. Minhas críticas à cosmovisão libertária ca-

reciam de conhecimento mais profundo daquilo que os próprios libertá-

rios defendiam, além de possuir falhas metodológicas bastante graves. 

Eu nunca havia lido os principais autores libertários, nem refletido o su-

ficiente sobre seus escritos. Tudo o que eu conhecia era de “orelhada”, 

isto é, de ouvir falar, de segunda e terceira mão. Em suma, não era uma 

avaliação justa.  

Quando me dei conta disso, comecei a estudar de modo mais 

apropriado o anarcocapitalismo, despindo-me dos antigos preconceitos 

e buscando entender os argumentos. Na sequência, passei a rebater os 

meus próprios argumentos antigos contra o anarcocapitalismo, perce-

bendo que eles eram frágeis. Por fim, acabei sendo convencido de que o 

                                                           
1 Há uma diferença entre os dois termos, embora eles possam ser usados de modo 
intercambiável em muitos contextos. Explicarei isso em nosso primeiro capítulo, onde 
detalharei as principais definições que serão usadas no livro.  
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anarcocapitalismo faz sentido e pode ser defendido por um genuíno cris-

tão. De fato, eu passei a me considerar libertário. Este e-book é o resul-

tado de minhas novas avaliações, bem como uma forma de reparar meu 

erro. Além disso, é uma oportunidade de iniciar um diálogo sobre um 

tema que pode ser interessante para o leitor. 

Minha ideia inicial era escrever um texto longo. Mas na medida 

em que eu escrevia, o que era para ser um texto longo tornou-se um livro. 

O ponto positivo disso é que partindo da análise do anarcocapitalismo é 

possível traçar toda uma discussão a respeito do Estado, da natureza do 

homem, da ética, da moral, do direito, dos sistemas políticos e da econo-

mia – tudo à luz de uma perspectiva cristã. Portanto, este e-book trans-

cende a mera discussão sobre o anarcocapitalismo, fazendo uma análise 

mais ampla sobre todos os temas supracitados. 

É importante destacar logo de início que meu intuito não é criar 

uma espécie de evangelho libertário, nem de imputar aos autores bíblicos 

ou ao próprio Jesus a defesa de uma sociedade anarcocapitalista. Quanto 

ao primeiro ponto, estou certo de que o evangelho verdadeiro não é um 

sistema econômico, social ou político, mas sim a mensagem poderosa de 

que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade (que é um com o Pai 

e o Espírito Santo), fez-se homem, morreu pelos pecados da humanidade 

numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu, assentou-se à 

destra do Pai, vive para interceder por nós e voltará a esta terra para bus-

car aqueles que crerem nele. Essa é a grande mensagem bíblica e nada 

pode ser tão ou mais importante que isso para um cristão. 

Quanto ao segundo ponto, também me parece óbvio que nem Je-

sus nem os autores bíblicos tinham como alvo pregarem um ideal terreno 

de sociedade. Seria, portanto, anacrônico e teologicamente equivocado 

assumir que Cristo e os autores bíblicos foram libertários, ou socialistas, 

ou socialdemocratas. Eles eram apenas pregadores do Deus verdadeiro. 

Por outro lado, estou certo de que a Bíblia, na posição de única 

regra de fé, prática e doutrina do cristão, pode e deve nos ajudar a avaliar 

se há alguma contradição entre o libertarianismo e a fé cristã. Meu intuito 

aqui, portanto, é discutir se a filosofia anarcocapitalista tem uma boa 

base ética, se faz algum sentido lógico e se pode ser defendido por um 

cristão.  
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Enfatizo que esse e-book deve ser encarado pelo leitor como uma 

tentativa honesta de avaliar o anarcocapitalismo à luz da fé cristã e não 

como uma tentativa de condenar como herege quem tem uma opinião e 

uma posição diferente da minha. Cada um seja livre para ser contra ou a 

favor do anarcocapitalismo sem ser desqualificado por isso. O impor-

tante é que acima de tudo a caridade seja exercida com quem pensa di-

ferente. 

       

      Davi Caldas 

      Ananindeua, PA 

      Abril de 2022 
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1. Definições 

Qualquer discussão que pretenda ser séria deve se iniciar com 

uma definição clara dos termos que serão utilizados no decorrer da 

mesma. Do contrário, não é possível compreender corretamente os argu-

mentos do outro, o que impede a viabilidade da discussão. Se, por exem-

plo, duas pessoas discutem se manga é algo bom ou ruim, mas um tem 

em mente a manga como fruta e o outro a manga como um pedaço de 

camisa, a discussão não irá a lugar nenhum. Assim sendo, vamos definir 

claramente os termos com os quais trabalharemos ao longo do livro. 

Poderíamos iniciar nossas definições com o termo que dá nome 

ao objeto de estudo dessa obra: anarcocapitalismo. Mas acredito ser 

mais interessante dar alguns passos atrás e definir primeiro as palavras 

libertarianismo, Estado e impostos. O leitor entenderá essa escolha mais 

adiante. Prossigamos. 

Libertarianismo é primeiramente uma posição ética, mas que se 

estende ao âmbito jurídico e social. Sua característica basilar é a rejeição 

absoluta da violação da propriedade privada de indivíduos pacíficos. Por 

propriedade privada, nós devemos entender aqui não apenas terras, imó-

veis, objetos, automóveis, utensílios, ferramentas e máquinas em geral, 

mas também – na verdade, primariamente – a mente e o corpo de cada 

indivíduo. Essa propriedade primária que todos possuem é chamada pe-

los libertários de autopropriedade. E a violação, tanto da autoproprie-

dade quanto de propriedades externas do indivíduo pode ser denominada 

como iniciação de agressão.  

Dentro desta definição, qualquer pessoa só possui o direito ético 

e legal de violar a integridade física, a liberdade e a propriedade de outro 

indivíduo se estiver defendendo a si mesma (e/ou a outras pessoas) de 

uma agressão ou coerção iniciada por esse próprio indivíduo. Isso é o 

que todos conhecem como legítima defesa. Ora, a partir dessa base, o 

libertarianismo se opõe à legitimidade do Estado, já que este seria uma 

instituição baseada em iniciação de agressão – isto é, em violação da 

propriedade legítima de indivíduos pacíficos. 

Aqui é importante salientar que Estado não é a mesma coisa que 

governo ou governança. Embora todo Estado possua governo, nem todo 

governo faz parte de um Estado. Por exemplo, famílias, igrejas, condo-

mínios, associações de moradores, clubes, empresas, fazendas, escolas, 
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faculdades, hospitais e instituições de caridade possuem seus governos 

internos. Contudo, esses governos não são estatais. Portanto, não deve-

mos cair no erro de pensar que Estado e governo são sinônimos ou que 

para existir governança é preciso haver Estado. 

Mas o que é o Estado, afinal? O Estado pode ser definido como 

uma instituição político-jurídica que se sustenta a partir da cobrança de 

impostos e que detém, em determinado território, o monopólio da criação 

de leis, da força militar coercitiva e da aplicação da justiça. Os impostos, 

por sua vez, são valores cobrados de modo coercitivo e sem qualquer 

obrigação de contrapartida da instituição ou pessoa que cobra.  

O problema do Estado, para o libertarianismo, é que como essa 

instituição não é dona realmente do território que administra, não tem o 

direito de criar regras sobre todos, de obrigar qualquer um a financiar 

seus serviços e de proibir concorrência. A criação de regras sobre todos 

é considerada ilegítima pelo libertarianismo porque as únicas regras que 

podem ser impostas a todas as pessoas são aquelas derivadas do direito 

natural, que nada mais é que o direito à propriedade. É do direito de pro-

priedade que decorre que é crime assassinar, roubar, sequestrar, privar 

indivíduos pacíficos de suas liberdades, escravizar, estuprar, etc. Assim, 

quaisquer outras regras que não sejam derivadas do direito natural só 

podem ser impostas sobre aqueles que concordarem com as mesmas, o 

que é realizado por meio de contratos. Ao se arrogar, portanto, a um ente 

que pode criar leis sobre todos (isto é, regras além do direito natural), o 

Estado fere a liberdade individual de indivíduos pacíficos e, portanto, o 

próprio direito natural.  

A imposição a que todos financiem seus serviços e a proibição da 

concorrência também são considerados ilegítimos pela mesma razão. Se 

o Estado não é proprietário dos territórios que administra, ele não pode 

retirar do cidadão a liberdade de escolher serviços de outros prestadores 

e pagar apenas por eles. Em termos práticos, isso quer dizer que o cida-

dão deveria ter garantido o seu direito de, ao escolher serviços privados 

de justiça e segurança, por exemplo, pagar só por eles e não mais pelos 

do Estado. Aliás, essa é a grande diferença entre a cobrança de impostos 

e a cobrança de atividades prestadas a alguém que voluntariamente as 
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contratou e recebeu o serviço acordado. A primeira é coercitiva e base-

ada no poder assimétrico do Estado em relação ao indivíduo. A segunda 

é voluntária e baseada em um contrato legítimo.   

Uma vez que o libertarianismo defende o respeito absoluto à pro-

priedade privada (incluindo a autopropriedade de cada indivíduo), ele 

conclui que o único sistema econômico ético e justo é o da livre troca, 

sem coerção e agressão. Neste sistema, cada indivíduo tem o direito de 

produzir, comprar, vender, alugar, trocar, legar ou doar qualquer bem ou 

serviço. Podemos chamar esse arranjo socioeconômico de livre mercado, 

liberalismo econômico ou mesmo capitalismo – palavra que nós vamos 

definir com maior precisão logo mais.  

É aqui que entra o termo anarcocapitalismo. Essa palavra foi cu-

nhada para designar um sistema socioeconômico onde não há Estado e 

vigora um livre mercado puro. Em suma, enquanto o libertarianismo é 

uma posição ética que se opõe à existência do Estado, o anarcocapita-

lismo é o sistema que resulta logicamente do libertarianismo. Dada essa 

íntima conexão entre os termos, é comum que os libertários utilizem as 

duas palavras de maneira intercambiável, como se fossem sinônimas per-

feitas. E também faremos assim neste livro. Entretanto, é importante que 

o leitor saiba que existe uma distinção original entre os dois termos. Isso 

pode ser algo relevante em alguns contextos de discussão. 

Uma das implicações básicas do anarcocapitalismo é que todos 

os bens e serviços de uma sociedade seriam produzidos por empresas 

privadas e indivíduos autônomos. Estes atores sociais poderiam cobrar 

pelos seus bens e serviços, bem como competir livremente entre si pela 

preferência dos clientes. Mesmo serviços considerados por muitos como 

um dever principal ou exclusivo do Estado seriam prestados, de igual 

forma, apenas pela iniciativa privada – tais como educação, saúde, pre-

vidência, infraestrutura, assistência social, proteção ambiental, justiça e 

segurança. 

 O anarcocapitalismo não deve ser confundido com o anarquismo 

clássico, defendido por autores como Pierre-Joseph Proudhon (1809-

1865) e Mikhail Bakunin (1814-1876). No anarquismo clássico, todas as 

estruturas sociais que possuem hierarquia e figuras de autoridade são 

consideradas ilegítimas, o que inclui não só o Estado, mas as empresas 
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privadas, a religião, as igrejas, o patriarcado, a família tradicional, a po-

lícia, os exércitos nacionais, etc. Ademais, a propriedade privada é con-

siderada um mal para o anarquismo clássico, devendo ser substituída por 

uma visão comunitária de propriedade. Em suma, uma sociedade anar-

quista clássica ideal se caracterizaria pela ausência de Estado, mas tam-

bém de propriedade privada, de lideranças e de religião. 

Em contrapartida, o anarcocapitalismo não tem nenhum pro-

blema com hierarquias, figuras de autoridade, governanças, religião, etc. 

Tudo isso é legítimo desde que não seja estatal, nem fira os direitos na-

turais de cada um. Neste aspecto, o anarcocapitalismo é anarquista ape-

nas em relação ao Estado e a lideranças que violam ou ameaçam violar 

os direitos naturais de indivíduos pacíficos. Este ponto ficará mais claro 

no decorrer do livro. Os autores mais relevantes dentro da escola anar-

cocapitalista de pensamento são Murray N. Rothbard (1926-1995), Wal-

ter E. Block (1941), David Friedman (1945), Hans Hermann Hoppe 

(1949-) e Stephan Kinsella (1965-). 

Tendo definido brevemente o que são o libertarianismo e o anar-

cocapitalismo, julgo importante apresentar as definições de outros siste-

mas que utilizaremos no decorrer do livro. Podemos começar pelo cha-

mado minarquismo. Esta posição defende que o Estado deve ser mínimo 

em sua estrutura e funções, mantendo apenas polícia interna, forças ar-

madas externas, tribunais e um limitado sistema político. Todo o restante 

dos serviços e produtos seria fornecido por empresas privadas. Econo-

mistas como Adam Smith (1723-1790), Fréderic Bastiat (1801-1850), 

Ludwig von Mises (1881-1973) e Friedrich Hayek (1899-1992) defen-

diam essa posição.  

Dentro do minarquismo, existe uma posição que podemos deno-

minar gradualista. O gradualismo, neste contexto, sustenta que Estados 

grandes devem ser reduzidos de maneira gradual e estratégica, a fim de 

que as pessoas muito pobres que hoje dependem de serviços e auxílios 

estatais não sejam deixadas na miséria e na total falta de assistência no 

decorrer do processo. Essa era mais ou menos a posição do economista 

Milton Friedman (1912-2006), que defendia, por exemplo, os vouchers 

escolares para pessoas mais pobres. Muitos minarquistas adotam o gra-

dualismo. 



Página 13 de 350 
 

Se imaginássemos o espectro econômico como uma linha reta 

que vai do sistema de mercado menos livre até o mais livre, o anarcoca-

pitalismo poderia ser colocado na ponta de maior liberdade do mercado. 

O minarquismo viria um pouco antes nessa reta. Aproximando-se do 

centro do espectro, estariam várias posições razoavelmente liberais na 

economia, porém que aceitam níveis maiores de intervenção e participa-

ção do Estado, incluindo a manutenção de empresas estatais e serviços 

públicos.  

No centro da reta, poderíamos incluir sistemas de terceira via, 

como o keynesianismo americano, o Welfare State europeu (Estado de 

bem-estar social), a socialdemocracia escandinava e alguns tipos de na-

cionalismo. A terceira via pode ser definida como abarcando qualquer 

sistema que proponha fazer um uso controlado do liberalismo econô-

mico. Via de regra, há pouca distinção prática entre os diferentes siste-

mas da terceira via. Todos eles se baseiam na ideia de que o Estado deve 

intervir o suficiente para resolver crises, reduzir desigualdades sociais, 

distribuir renda aos mais pobres, proteger trabalhadores de abusos em-

presariais, manter alguns direitos trabalhistas e garantir o bem-estar geral 

da nação. Em sistemas de terceira via, é comum que algumas empresas 

estatais sejam vistas como estratégicas e alguns serviços públicos como 

essenciais. 

Ainda na parte central do espectro, porém afastando-se mais do 

liberalismo econômico, talvez pudéssemos incluir o corporativismo. 

Esse sistema se caracteriza por um Estado fortemente interventor e que 

faz uso de seu poder para proteger, auxiliar ou até financiar certas em-

presas privadas e setores da economia. No corporativismo, a participação 

do Estado é vista como fundamental para que grandes empresas privadas 

e setores da economia funcionem bem. O sistema corporativista é o pre-

ferido de basicamente dois grupos: (a) grandes empresários que não que-

rem mais correr o risco de perder para os concorrentes que surgem a todo 

o momento e (b) políticos que desejam maior poder econômico por parte 

do Estado. O nacional-desenvolvimentismo é uma das formas possíveis 

de corporativismo e atende bem aos interesses dos dois grupos. 

Saindo do centro e afastando-se mais ainda do liberalismo eco-

nômico, poderíamos colocar o fascismo. O sistema fascista é bem defi-

nido pela conhecida frase do ditador italiano Benito Mussolini (1883-
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1945): “Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado”. 

Nesse sistema, o Estado é visto como o motor da economia e de toda a 

vida social. Apenas a partir dele as coisas podem ter eficiência e segui-

rem um plano geral benéfico para a nação. As empresas privadas ainda 

são entendidas como importantes, devendo existir. Contudo, precisam 

seguir pesadas regulações estatais e servir aos interesses do Estado. Ao 

mesmo tempo, podem contar com o auxílio e a proteção do Estado caso 

sejam consideradas estratégicas. 

A um passo do sistema fascista no que tange o nível de interven-

ção econômica e a participação do Estado na vida social estariam os di-

ferentes tipos de socialismo. Os socialismos se caracterizam por enxer-

gar com antipatia as empresas privadas e o liberalismo econômico. En-

tendem que o capitalismo é o maior causador dos problemas sociais e 

das injustiças. Por conseguinte, sustentam que o Estado deve ser o pro-

tagonista do desenvolvimento econômico e da distribuição de renda. No 

geral, os socialismos pregam estatização de certas empresas privadas e 

setores, taxação de grandes fortunas, aumento de impostos, forte regula-

ção do setor privado e manutenção de vastos sistemas públicos de saúde, 

educação e previdência. 

Dentre os socialismos, o mais extremado no espectro seria o so-

cialismo marxista. Este sistema, formulado por Karl Marx (1818-1883) 

e Friedrich Engels (1820-1895) se define por entender que a propriedade 

privada dos meios de produção é imoral e injusta, devendo ser totalmente 

abolida. Nessa perspectiva, ela é o fator responsável por existir a explo-

ração da classe operária pela classe burguesa, o que gera miséria, discri-

minação, corrupção, criminalidade violenta e diversos outros problemas. 

Para mudar esse quadro, o socialismo marxista propõe que o proletariado 

tome o governo e estatize todas as fábricas, empresas e fazendas priva-

das. A partir daí o Estado se tornaria proletário e dono de todos os setores 

da economia, podendo distribuir a renda equitativamente. Quando, por 

fim, toda a sociedade estivesse bem abastada, o Estado se faria desne-

cessário e uma sociedade anarquista emergiria. Este estágio derradeiro é 

o que Marx e Engels entendiam por comunismo – a ausência de Estado 

e a existência de um sistema social comunitário. 

Tanto o socialismo marxista como o anarquismo clássico podem 

ser entendidos como sendo o extremo oposto do anarcocapitalismo no 
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espectro econômico. Os dois sistemas se opõem à propriedade privada e 

ao capitalismo. A diferença básica entre o marxismo e o anarquismo 

clássico é que o primeiro propõe um Estado proletário gigante como via 

para o fim do capitalismo. Já o anarquismo clássico entende que o Es-

tado, independente de quem o opere, não é uma solução, mas parte do 

problema.  

Saindo da discussão dos sistemas, devemos definir com clareza 

outros três termos que serão bastante utilizados no decorrer deste livro, 

a saber: moral, ética e capitalismo.  

Os termos moral e ética são, talvez, os que possuem mais sentidos 

distintos. Por isso também precisam ser bem definidos antes de qualquer 

discussão. Para os propósitos deste livro, moral será entendida como o 

conjunto de regras, valores e princípios objetivos que regem as relações 

pessoais no universo. Dito de outra forma, é o que nos permite dizer que 

algo é objetivamente bom ou mal, justo ou injusto, certo ou errado. Ética, 

por sua vez, será compreendida como o estudo sistemático da moral ou 

o sistema explicativo da moral. Em outras palavras, a ética é a explicação 

racional e lógica da moral. Um sistema ético válido, portanto, precisa 

explicar de modo satisfatório porque a moral é objetiva e, a partir daí, 

porque alguns comportamentos ou pensamentos são objetivamente cer-

tos ou errados, bons ou maus, justos ou injustos. 

As duas palavras podem ser intercambiáveis na medida em que a 

moral reflete a ética que a explica. Logo, se alguém age de modo moral 

também está agindo de acordo com a ética que explica a moralidade 

desse comportamento. Em suma, embora moral e ética sejam distintas, 

elas possuem uma correlação íntima de modo que aquilo que é moral 

também é ético. 

Outro sentido muito comumente proposto, mas que não usaremos 

neste livro, é o de que a moral estaria ligada a costumes de pessoas e 

grupos (não sendo necessariamente certos ou errados), enquanto que a 

ética estaria ligada às regras, valores e princípios gerais para todos os 

seres humanos.2 Mas esta definição me parece ser menos interessante, 

                                                           
2 Até onde já estudei, a maioria dos autores libertários que trabalham a ética usam 
essa segunda definição. Por isso, sugiro que o leitor se atente para ela quando estiver 
lendo outras obras libertárias.  
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haja vista que com frequência a palavra moral é usada num sentido bas-

tante geral e ética em esferas menores de regras (os chamados “códigos 

de ética”).  

Assim, me parece mais apropriado entender moral como geral, 

ainda que a percepção dela possa diferir de pessoa para pessoa e grupo 

para grupo; e ética como explicação de qualquer conjunto de regras, prin-

cípios e valores, podendo se aplicar tanto a conjuntos maiores (envol-

vendo todos os seres humanos) quanto a menores (envolvendo apenas 

um grupo, classe ou setor).  

Um ponto importante de ressaltar aqui é que mesmo trabalhando 

com a noção de moral e ética objetivas, há realmente uma dimensão pes-

soal das duas. Não no sentido de abarcarem meros costumes, mas no 

sentido de abarcarem verdades que não podem ser impostas por um ci-

dadão a outro. Por exemplo, se o cristianismo está correto, é uma verdade 

absoluta que as pessoas devem se manter virgens até o casarem. No en-

tanto, a não ser que todos os indivíduos de uma comunidade se subme-

tam a essa regra voluntariamente por contrato, não se pode impor a vir-

gindade pré-marital a ninguém. Assim, poderíamos afirmar que fazer 

sexo antes do casamento é objetivamente imoral, mas que faz parte da 

dimensão pessoal da moral. 

A outra dimensão da moral e da ética pode ser chamada de civil. 

Ela vai lidar com as regras que podem e devem ser impostas a todos. São 

os princípios que regulam a nossa vida em sociedade e que, portanto, nos 

tornam civilizados. Assim, a proibição de cometer homicídio, por exem-

plo, faz parte da dimensão civil da moral e da ética. Entender essas di-

mensões é importante, pois em algumas discussões surgem dúvidas so-

bre que parte da moral e da ética devem ser refletidas nas leis sobre todos 

e que parte não deve.  

Finalmente, precisamos definir o termo “capitalismo”. Há duas 

definições principais de capitalismo, as quais são distintas e opostas uma 

à outra: a marxista e a liberal. Na visão marxista, grosso modo, capita-

lismo é um sistema político, econômico e social que consiste na explo-

ração sistemática da classe proletária pela burguesa, tendo como objetivo 

o lucro. Essa exploração é possibilitada e auxiliada pelo Estado (que é 

um aparato burguês) e leva inevitavelmente o proletariado à miséria, en-

quanto enriquece a burguesia. Portanto, nesta definição, capitalismo tem 
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tudo a ver com Estado (ao menos, antes do proletariado tomar o poder e 

instaurar o socialismo). É essa concepção que permite aos marxistas 

olharem para o regime fascista, que pregava um Estado gigantesco e ex-

tremamente interventor, e chamá-lo de capitalista. 

Na visão liberal, capitalismo é um sistema econômico que se ba-

seia no respeito à propriedade privada, nas trocas livres entre indivíduos 

e/ou empresas (livre mercado) e na possibilidade de poupar capital. Dito 

de outra forma, no sistema capitalista qualquer indivíduo pode adquirir 

e manter propriedades (incluindo a propriedade dos meios de produção), 

fazer e desfazer contratos, prestar serviços, produzir bens e trocar rique-

zas livremente.  

Vale salientar que a característica do livre mercado é tão chama-

tiva para os liberais econômicos e tão dependente do respeito à proprie-

dade privada e da possibilidade do acúmulo de capital para existir que 

frequentemente as expressões “livre mercado” e “liberalismo econô-

mico” são usadas como sinônimos de capitalismo pelos liberais.  

Em suma, na definição liberal, capitalismo nada tem a ver com 

Estado. Na verdade, quanto menos o Estado de uma nação cresce e in-

tervém na economia, mais próxima a nação estará do capitalismo em sua 

forma mais pura. Inversamente, quanto mais Estado cresce e intervém 

na economia, mais a nação se afasta do capitalismo. A forma mais pura 

de capitalismo, por conseguinte, só poderia ocorrer em uma sociedade 

que não possuísse Estado. Neste caso, a intervenção estatal seria zero.  

Evidentemente, essas diferenças de definição levam a avaliações 

distintas sobre quais países são capitalistas ou mesmo o quanto cada pais 

é capitalista. Para o marxismo, países com um baixo índice de liberdade 

econômica e um Estado grandemente interventor ainda são capitalistas 

se, de alguma forma, governo e grandes empresários se protegem mutu-

amente e prejudicam os pobres. Nesta perspectiva, capitalismo tem mais 

a ver com o nível de exploração do trabalhador do que com o nível de 

intervenção estatal e livre mercado.  

Já para o liberalismo econômico, países com baixo índice de li-

berdade econômica e um Estado grandemente interventor não são capi-

talistas. Eles podem ser classificados como corporativistas, fascistas ou 

até socialistas, mas nunca como capitalistas ou liberais. Capitalismo, 

nesta perspectiva, tem mais a ver com nível de liberalismo econômico. 
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Portanto, apenas sistemas com alto grau de liberdade econômica e pouca 

(ou nenhuma) intervenção estatal se enquadram como capitalistas. Isto, 

evidentemente, exclui sistemas caracterizados sobretudo pela proteção 

mútua entre governo e grandes empresários.  

Neste ponto, pode-se dizer que há algo em comum entre socialis-

tas marxistas e liberais econômicos: ambos creem que o Estado não de-

veria intervir para beneficiar grandes empresas e prejudicar pequenos 

empreendedores e funcionários. Contudo, as semelhanças cessam aí. 

Para medir o nível de capitalismo de cada país, os adeptos do 

liberalismo econômico geralmente usam rankings internacionais como o 

Economic Freedom3, da Heritage Foundation, e o Doing Business4, do 

Banco Mundial, nos quais a liberdade econômica e a facilidade de fazer 

negócios em cada país são quantificadas a partir de vários critérios de 

pontuação. No Economic Freedom são avaliados os seguintes critérios: 

direitos de propriedade, eficácia judicial, integridade do governo, carga 

tributária, gastos públicos, saúde fiscal, liberdade de negócios, liberdade 

de trabalho, liberdade monetária, liberdade de comércio, liberdade de in-

vestimento e liberdade financeira.  

Já no Doing Business analisa-se o nível de facilidade ou dificul-

dade do setor privado em relação às seguintes atividades ou situações:  

abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, obtenção de 

eletricidade, registro de propriedades, obtenção de crédito, proteção dos 

investidores minoritários, pagamento de impostos, comércio internacio-

nal, execução de contratos e resolução de insolvência.  

Esses rankings são muito úteis para estudar o impacto do livre 

mercado e das intervenções estatais nas economias, o que nos permite 

dizer objetivamente se um país é de fato capitalista e liberal economica-

mente ou não. No momento em que redijo esse parágrafo, o Brasil se 

encontra na posição 143 (de 178) da lista de países do Economic Free-

dom, e na posição 124 (de 190) da lista de países do Doing Business. 

                                                           
3 Acesso neste link: <https://www.heritage.org/index/>. 
4 Acesso neste link: <https://archive.doingbusiness.org/pt/rankings>. Este ranking, in-
felizmente, foi descontinuado no fim de 2021. Há planos do Banco Mundial de substi-
tui-lo por um relatório com uma metodologia mais apurada. O relatório, no entanto, 
foi bastante útil ao longo dos anos e seus resultados sempre foram semelhantes ao 
relatório da Heritage Foundation. 

https://www.heritage.org/index/
https://archive.doingbusiness.org/pt/rankings
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Essa localização abaixo do centésimo colocado tem sido a situação bra-

sileira governo após governo, sem nenhuma variação positiva conside-

rável. Por esse motivo, o Brasil não é considerado um país capitalista 

pelos liberais, mas sim corporativista.  

Um dado que talvez seja curioso para muitos é que os EUA não 

figuram, nestas listas, como o primeiro colocado, o que joga por terra o 

mito de que ele é o país mais capitalista e liberal do mundo. Em geral, 

os primeiros colocados dos últimos anos tem sido Singapura, Nova Ze-

lândia, Austrália e Suíça. Outro dado interessante é que os países escan-

dinavos, geralmente apontados como socialdemocratas, aparecem sem-

pre entre os dez ou vinte primeiros colocados. Isso significa que mesmo 

com algumas características socialdemocratas, os escandinavos possuem 

níveis mais altos de capitalismo do que países como o Brasil, e estão bem 

próximos dos EUA em termos de livre mercado.  

É importante destacar, no entanto, que mesmo os cinco primeiros 

colocados desses rankings não são países minarquistas, isto é, com Es-

tado mínimo. Muito menos possuem uma economia absolutamente livre, 

o que exigiria a ausência do Estado. Entre os vinte primeiros, ademais, é 

possível encontrar a mescla de muitos elementos de livre mercado com 

elementos intervencionistas, o que significa que nenhum dos países atu-

ais é capitalista em um sentido máximo. O que ainda assim os faz alta-

mente capitalistas é que os elementos de livre mercado têm tido maior 

impacto na economia do que os elementos intervencionistas. Contudo, 

todos esses Estados intervêm muito mais que o mínimo proposto pelos 

minarquistas; e suas economias são muito menos livres do que o pro-

posto pelos anarcocapitalistas. Os rankings, portanto, não nos servem 

para determinar como seria um país com grau máximo de capitalismo, 

mas apenas para traçar comparações entre nações mais livres e menos 

livres no cenário atual. 

Há um último destaque relevante que podemos fazer por aqui. 

Embora a maioria dos autores interprete que o capitalismo surge apenas 

depois das grandes navegações (séculos 15 a 17) ou mesmo no período 

da revolução industrial (século 18), a definição liberal de capitalismo 

permite que pensemos nesse sistema como algo muito mais antigo. Onde 

tenha havido propriedade privada e um nível razoável de liberdade para 

trocas comerciais e reserva de capital, houve, no mínimo, um capitalismo 
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primitivo. É certo que a revolução industrial, os avanços tecnológicos e 

a abertura de muitos países para uma economia mais livre da intervenção 

do Estado deram ao capitalismo moderno uma proeminência muito 

maior. Mas é interessante pensar que pequenas regiões ao longo dos mi-

lênios podem ter experimentado formas capitalismo, ainda que limitadas 

e pouco desenvolvidas. 

Que definição de capitalismo usaremos neste livro? Bom, uma 

vez que o anarcocapitalismo é uma filosofia essencialmente liberal em 

termos econômicos, usaremos a definição liberal da palavra. Isso signi-

fica que ao mencionar capitalismo não teremos em mente um sistema 

necessariamente explorador, como entende o marxismo. 

Essas são as definições básicas que usaremos ao longo de todo o 

livro. O leitor pode não concordar com elas. Contudo, para entender os 

argumentos que serão aqui utilizados, deve levá-las em consideração.  
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2. Um retrospecto pessoal 

Para o leitor entender minha antiga relação com o anarcocapita-

lismo e a atual, preciso fazer um breve retrospecto de como minhas con-

vicções político-econômicas surgiram e se desenvolveram. Desde 2011, 

período em que comecei a estudar política e economia, quase sempre 

raciocinei e me identifiquei como um minarquista gradualista. A adesão 

a este posicionamento foi fruto de reflexões teológicas e racionais acerca 

da natureza do homem e do Estado.  

Do ponto de vista teológico, meu ponto de partida foi a Bíblia. A 

Escritura judaico-cristã ensina que o homem é inclinado à imperfeição 

desde sua queda, descrita nos primeiros capítulos de Gênesis (Gn 2:15-

17, 3:1-24, 4:1-24 e 6:1-6). Dali em diante, toda a Bíblia descreve o ho-

mem como imperfeito, pecador e, por isso, não confiável em um sentido 

absoluto. A conclusão lógica a que cheguei a partir deste fato é que não 

é sensato colocar muito poder nas mãos do Estado. A chance desse poder 

ser mal utilizado é enorme, já que quem opera o Estado são pecadores. 

Diversas passagens bíblicas suportam esse raciocínio da imper-

feição humana. Em Jeremias 17:5-10, lemos que maldito é o homem que 

confia no homem e que o coração humano é desesperadamente corrupto. 

No Salmo 146, há uma exortação contra a confiança em príncipes, já que 

eles são apenas homens. Em Eclesiastes 7:20, o autor nos diz que não 

existe ninguém que seja totalmente justo e que nunca peque.  

Em João 2:23-25, o evangelista comenta que Jesus não confiava 

nos homens, mesmo quando eles criam nos seus sinais, porque lhes co-

nhecia o coração. Em Romanos 3:9-12, Paulo diz à igreja que todos pe-

caram e não há um justo sequer. Na mesma epístola, o apóstolo comenta 

que todo o mundo se tornou pecador desde Adão (Rm 5:12-21) e que o 

pecado é como uma lei que nos impulsiona a fazer o mal e evitar o bem 

(Rm 7:14-25). Já em I João 1:8-10, o discípulo é taxativo ao chamar de 

mentiroso quem afirma não ter pecado. Em suma, na perspectiva bíblica, 

o homem não é capaz de ser perfeito. Por essa razão, todos são instados 

por Deus a não depositarem confiança plena nos outros nem em si mes-

mos.  

Do ponto de vista puramente racional, a conclusão bíblica parece 

encontrar apoio na realidade. Basta olhar à volta. Até as crianças revelam 

algum nível de inclinação à imperfeição moral desde a mais tenra idade. 
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Muitas delas aprendem sozinhas a mentir, querer o que é do outro, não 

dividir suas coisas, cometer agressões e responder mal aos pais. Ade-

mais, são fatos observáveis que todos a nossa volta são imperfeitos, que 

todos tem pontos fracos, que é mais fácil ser imperfeito do que absolu-

tamente correto e que nós raramente conseguimos acertar em tudo. Os 

resultados disso também são muito visíveis. A humanidade vive em 

guerras, agressões, traições, mentiras, injustiças e todo o tipo de mal-

dade. Parece mesmo haver uma força que nos puxa para isso, ainda que 

a maioria das pessoas deseje ser boa. 

Mesmo de um ponto de vista materialista e evolucionista, não há 

razão para encarar o homem como confiável. Dentro dessa perspectiva, 

o ser humano é apenas um animal. O fato de ele possuir razão não muda 

os seus instintos. A razão, na verdade, torna o homem um animal muito 

mais perigoso, já que ele pode usá-la para maquinar o mal. A noção hu-

manista e iluminista de que quanto mais racional o homem for, mais mo-

ral ele se tornará é um engano. A razão, por si só, não garante à repressão 

aos maus instintos e a evolução da moralidade. É por isso que existem 

tantos homens empregando grande inteligência e esforço intelectual para 

as mais terríveis atrocidades. A razão, nestes casos, se põe à serviço dos 

desejos mais sórdidos. O filósofo ateu John N. Gray (1948-) é um dos 

que trabalha com essa perspectiva negativa do homem a partir do próprio 

pensamento naturalista. 

À exemplo da perspectiva bíblica, a perspectiva racional também 

nos leva à conclusão de que uma confiança plena no ser humano não é 

algo sensato.   

Dessas duas bases, a teológica e a racional, surgiu o meu ceti-

cismo em relação a todo e qualquer projeto de sociedade que pretendesse 

transformar a terra num paraíso através da ação do homem e que depen-

desse de uma forte concentração de poder nas mãos de algumas pessoas. 

As duas crenças me pareciam ilógicas e perigosas. Se o homem é incli-

nado à imperfeição, não faz sentido confiar que ele será capaz de resolver 

todos os problemas do mundo. Não só pela maldade que em maior ou 

menor grau todos possuem, mas pelas limitações de competência e inte-

lecto, os conflitos de interesse, as divergências de opinião, a imperfeição 

das culturas, etc. De igual maneira, se o homem é inclinado à imperfei-

ção, colocar muito poder nas mãos de quem quer que seja é certeza de 
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corrupção, má gestão de recursos, incompetência, opressão, perseguição, 

ditadura e genocídio. O que confirmava essas minhas visões eram os re-

sultados históricos dos diferentes tipos de socialismo pelo mundo, do 

fascismo e do nazismo.  

Foi assim que passei a entender o conceito de um Estado mínimo 

como um ideal ético para este mundo de pecado. Já que Estados grandes 

requerem grande fé no homem e geram terríveis males, assumi que a 

melhor maneira de se proteger seria mantendo o Estado mínimo ou o 

menor quanto possível. Juntamente com essa concepção, passei a ver o 

capitalismo de uma maneira positiva. Se até então eu fora ensinado que 

o capitalismo era um sistema explorador, agora eu percebia que uma 

maior liberdade de mercado exigia menos fé no homem e gerava resul-

tados mais eficazes para o bem-estar das pessoas.  

Em sistemas econômicos baseados em forte intervenção e pre-

sença do Estado na economia, o bem-estar do povo depende de burocra-

tas que não precisam entregar algo realmente bom para manterem o po-

der. Em sistemas com alto grau de capitalismo, o bem-estar das pessoas 

depende de indivíduos que precisam entregar algo que agrade os clientes. 

Esse acaba sendo um incentivo muito grande a melhorias nos produtos e 

serviços, produção de novas tecnologias, redução de preços e criação de 

empresas.  

Com mais empresas surgindo e disputando, não só os preços 

caem, mas os salários tendem a se elevar, uma vez que o número de tra-

balhadores se reduz e a complexidade dos negócios começa a exigir pes-

soas mais qualificadas. Em outras palavras, funcionários também passam 

a ser disputados. E com uma economia melhor, as empresas ganham con-

dições de pagar mais alto para terem os funcionários que precisam. Todo 

esse raciocínio lógico seria empiricamente confirmado para mim ao des-

cobrir os rankings de liberdade econômica e facilidade de fazer negócios, 

mencionados no capítulo anterior. Ali eu pude constatar que os maiores 

IDHs são justamente dos países com maiores índices de livre mercado.  

Minha opção pelo gradualismo na redução do Estado encontrou 

base na preocupação com aqueles que hoje dependem totalmente de es-

truturas estatais como a saúde e a educação públicas ou de programas de 

assistência a pessoas abaixo da linha da pobreza. A meu ver, com o de-

senvolvimento da economia de mercado, as pessoas teriam condições de 
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se sustentarem sozinhas. Mas como isso não ocorreria do dia para a noite, 

a redução do Estado deveria ser gradual e estratégica.  

Aqui podemos começar a falar de minha relação com o anarco-

capitalismo. Dentro da perspectiva minarquista, eu passei anos vendo o 

anarcocapitalismo como uma filosofia utópica e utilitarista. Utópica por 

pregar algo que, segundo me parecia, não poderia ser implantado sem 

levar a sociedade ao caos. Guiado pelo senso comum, sempre julguei 

inquestionável que o Estado é necessário ao menos para prover justiça e 

segurança. Utilitarista porque, em minha interpretação preconceituosa, o 

motivo pelo qual todo libertário se opunha ao Estado era utilitário: “Já 

que o livre mercado é tão eficiente, ao contrário do Estado, extingamos 

o Estado”. Em suma, uma defesa do que parece ser mais útil. E o pro-

blema disso é que nem tudo o que parece ser mais útil é certo ou verda-

deiro.  

Para mim, os bordões “Imposto é roubo” e “Estado é uma gan-

gue”, tão usados pelos libertários, estavam baseados apenas em uma in-

dignação muito forte contra os excessos do Estado, em especial o brasi-

leiro. Seria como o indivíduo que teve um péssimo pai sair por aí ensi-

nando que ter pai é uma maldição. O problema, por certo, não está na 

existência da figura paterna, mas em pais ruins. E se o argumento liber-

tário era baseado em mera indignação contra os excessos do Estado, en-

tão não necessariamente o Estado deveria ser extinto. Bastaria haver con-

troles para que excessos fossem evitados. Em minha análise, um Estado 

mínimo seria a melhor ferramenta para controlar e reduzir esses abusos.  

Apesar dessa minha avaliação, nunca olhei o anarcocapitalismo 

com antipatia. Pelo contrário, a postura libertária sempre me soou atra-

ente em alguns aspectos: a facilidade de criticar qualquer político, o ce-

ticismo em relação a soluções estatais, as explicações econômicas bas-

tante lógicas e a defesa da criatividade do setor privado. Por isso, eu cos-

tumava a brincar dizendo que a única coisa que me impedia de ser anar-

cocapitalista era não ser mais criança. Em suma, eu achava a visão inte-

ressante em muitos pontos, mas infantil em seu todo.  

Essa era a minha avaliação geral do anarcocapitalismo até no-

vembro de 2021, quando resolvi passar a acompanhar um canal libertário 

no Youtube, que eu já conhecia anteriormente, mas não seguia. Como eu 

tenho o costume de ouvir vídeos de teologia ou de entrevistas diversas 
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enquanto trabalho, julguei que seria interessante ouvir este libertário, já 

que sempre apreciei as explicações anarcocapitalistas sobre economia. 

Foi neste momento que comecei a pensar com calma em um tema ao qual 

eu nunca havia devotado muita atenção: a base ética do anarcocapita-

lismo.  

Como disse anteriormente, eu pensava que o fundamento do 

anarcocapitalismo era, em essência, utilitarista. Descobri que não. É ver-

dade que há alguns anarcocapitalistas de uma linha mais utilitarista. Da-

vid Friedman, filho do conhecido economista Milton Friedman, é um 

desses.5 Contudo, a vertente principal e mais bem elaborada do anarco-

capitalismo é construída a partir de uma argumentação lógico-dedutiva 

de caráter ético. Isso me chamou a atenção porque se realmente a filoso-

fia anarcocapitalista tiver uma base ética e deduzida pela lógica, o foco 

do debate muda completamente. Já não se trata, à priori, do que funciona 

melhor, do que parece mais útil, mas sim do que é ético. Foi neste ponto 

que minha “chave” começou a virar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Para ser exato, ele nega ser utilitarista. No entanto, faz uso do utilitarismo para cons-
truir seus argumentos pró-anarcocapitalismo. Para Friedman, o utilitarismo não é su-
ficiente para resolver todos os problemas, mas tem a sua serventia. Em suas palavras: 
“Embora eu rejeite o utilitarismo como o padrão supremo para o que deveria ou não 
deveria acontecer, acredito que os argumentos utilitaristas quase sempre são a me-
lhor forma de se defender as ideias libertárias” (FRIEDMAN, David. As Engrenagens da 
Liberdade: guia para um capitalismo radical. O trecho se encontra no capítulo “Minha 
posição”).  
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3. Os argumentos éticos 

Neste capítulo, vamos trabalhar os argumentos éticos que susten-

tam o anarcocapitalismo. Com a intenção de ser sucinto e simples, não 

vou me ater a uma discussão ampla sobre as diferentes contribuições de 

cada autor libertário que se debruçou sobre essa questão. Também não 

me preocuparei em citar, ipsis literis, o que cada um deles escreveu. Vale 

a pena, contudo, informar ao leitor que a base ética do anarcocapitalismo 

começou a ser desenvolvida por Murray Rothbard e passou por um 

grande refino nos trabalhos de Hans Herman Hoppe. Este último é o res-

ponsável pela formulação da chamada “ética argumentativa”, na qual o 

autor demonstra que o mero ato de argumentar já pressupõe a validade 

da autopropriedade, o que conduz necessariamente a uma ética que res-

peita a propriedade privada.  

O que será dito no decorrer do capítulo é, em grande medida, 

fundamentado nas ideias de Hoppe. Alerto, no entanto, que minha visão 

possui algumas diferenças em relação a este autor, já que ele trabalha 

sem postular (nem negar) a existência de Deus, enquanto que eu trabalho 

aderindo à noção de uma moral objetiva cuja fonte só pode ser um ente 

pessoal transcendente (vulgo, Deus).6 Aconselho ao leitor que não deixe 

de ler o que o próprio Hoppe escreveu, a fim de não correr o risco de 

confundir minhas ideias com as dele.7 

Optei por organizar a argumentação ética libertária em quatro si-

logismos básicos. Silogismo é uma estrutura formal de argumentação 

onde geralmente existem duas premissas e uma conclusão. Para que o 

                                                           
6 Explicarei melhor essa diferença no capítulo 12. 
7 Ler: HOPPE, Hans Hermann. Sobre a Justificação Última da Ética da Propriedade Pri-
vada. In: A economia e a Ética da Propriedade Privada. Disponível em: https://roth-
bardbrasil.com/xiii-sobre-a-justificacao-ultima-da-etica-da-propriedade-privada/; 
HOPPE, Hans Hermann. A Justificativa Ética do Capitalismo e Por Que o Socialismo é 
Moralmente Indefensável. In: Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Disponível 
em: https://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/arquivos/teoria.pdf; KINSELLA, 
Stephan. Ética Argumentativa e Liberdade: um guia conciso. Disponível em: 
https://rothbardbrasil.com/etica-argumentativa-e-liberdade-um-guia-conciso/. Su-
giro ainda ouvir: SCHEFFEL, Vinícius. A Derivação Completa da Ética Argumentativa 
Hoppeana. YouTube: Canal Scheffel, 2020. Disponível em: https://www.you-
tube.com/watch?v=Y7LELzLdH1w  

https://rothbardbrasil.com/xiii-sobre-a-justificacao-ultima-da-etica-da-propriedade-privada/
https://rothbardbrasil.com/xiii-sobre-a-justificacao-ultima-da-etica-da-propriedade-privada/
https://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/arquivos/teoria.pdf
https://rothbardbrasil.com/etica-argumentativa-e-liberdade-um-guia-conciso/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7LELzLdH1w
https://www.youtube.com/watch?v=Y7LELzLdH1w
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argumento tenha sentido em sua estrutura (o que chamamos de argu-

mento válido), a conclusão precisa ser derivada das premissas. E para 

que este mesmo argumento esteja correto, as duas premissas precisam 

ser verdadeiras, de modo que a conclusão também o será. Vejamos al-

guns exemplos de silogismos antes de prosseguir. 

(a) Todos os moradores da casa de João são gordos; 

(b) Pedro mora na casa de João; 

(c) Logo, Pedro é gordo. 

Como o leitor pode ver, o silogismo possui duas premissas e uma 

conclusão. O argumento tem estrutura válida porque a conclusão se de-

riva das premissas. Não há como existir outra conclusão a partir dessas 

duas premissas. Por outro lado, o argumento só pode estar correto se 

provarmos que as duas premissas estão corretas. Será que realmente to-

dos os que moram na casa de João são gordos? Será que realmente Pedro 

mora na casa de João? Se a resposta for positiva para as duas perguntas, 

então o argumento é verdadeiro. Para ficar ainda mais claro, vejamos um 

exemplo de argumento inválido em sua estrutura: 

(a) Maria só sai de bicicleta quando faz sol; 

(b) Hoje Maria saiu de bicicleta; 

(c) Logo, hoje é domingo. 

Note que neste caso, o argumento é inválido. A conclusão não se 

deriva das premissas. A conclusão esperada seria que hoje fez sol. O lei-

tor deve perceber que é possível que as duas premissas sejam verdadei-

ras. Maria pode realmente só sair de bicicleta quando faz sol. E hoje ela 

pode ter saído de bicicleta. Contudo, a conclusão alegada não tem nada 

a ver com o argumento.  

Um terceiro exemplo é o de um argumento válido em sua estru-

tura, mas falso. Vejamos: 

(a) Sempre que um copo de vidro cai no chão, quebra; 

(b) Um copo de vidro caiu no chão; 

(c) Logo, um copo de vidro quebrou. 

Aqui a conclusão se deriva das premissas. A estrutura não tem 

nenhum problema. Mas pelo menos uma das premissas está incorreta: a 

primeira. Não é verdade que sempre que um copo de vidro cai no chão, 

ele quebra. A depender da altura da qual ele caiu, da grossura do vidro 
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do copo e de outros fatores, o copo pode não quebrar. Eis então um ar-

gumento falso, ainda que com estrutura válida. 

Se o leitor entendeu bem essa explicação, podemos agora prosse-

guir para a exposição dos silogismos que sustentam a ética libertária. 

Tecerei uma breve análise de cada silogismo e, por fim, uma avaliação 

das implicações gerais dos mesmos. 

 

Silogismo 1 

a) Para argumentar em prol de uma ética é necessário usar seu próprio corpo 

e sua própria mente para tecer os argumentos; 

b) O uso do próprio corpo e da própria mente para tecer argumentos implica a 

existência de autopropriedade; 

c) Logo, é impossível argumentar em prol de uma posição ética sem validar a 

existência da autopropriedade. 

Vamos avaliar o argumento. A estrutura é válida, pois a conclu-

são se segue das premissas. A premissa (a) é verdadeira, já que não é 

possível argumentar sem usar nosso corpo e mente. A premissa (b) é 

verdadeira porque se estamos usando nosso corpo e mente, não podemos 

negar que o usamos. Portanto, a conclusão também é verdadeira e o ar-

gumento é válido. 

 

Silogismo 2 

a) Toda argumentação requer que os interlocutores respeitem cada um a auto-

propriedade do outro;  

b) O desrespeito à autopropriedade do outro anula a argumentação; 

c) Logo, enquanto houver argumentação, há reconhecimento mútuo da auto-

propriedade. 

Aqui também a conclusão se segue das premissas. Quanto à pre-

missa (a), o sentido de argumentação neste caso tem a ver com a tentativa 

de justificar racionalmente uma ideia, a fim de obter e repassar aos outros 

a certeza de que esta ideia é verdadeira dentro do que se está discutindo. 

Em suma, a argumentação é uma busca racional pelo que é verdadeiro, 

certo, justo e bom. Ora, se esse é o sentido da argumentação, é óbvio que 

os interlocutores só podem argumentar respeitando o corpo do outro. Se 

não há disposição para o respeito, não há razão para argumentação e tudo 
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pode ser resolvido na base da força. Isso claramente é falso se duas pes-

soas decidem argumentar. Assim sendo, a premissa (a) é verdadeira. 

A premissa (b) é uma dedução lógica da premissa (a). Se os in-

terlocutores desrespeitam o corpo um do outro, o que determina o resul-

tado da discussão não é o argumento, mas quem tem mais força para 

agredir. Por outro lado, se o argumento é visto como fundamental para 

se chegar a uma conclusão, a agressão já não pode ter lugar na discussão. 

Uma coisa anula a outra. Então, a premissa (b) também é verdadeira. 

Como resultado, a conclusão aqui também é verdadeira. 

 

Silogismo 3 

a) A autopropriedade implica necessariamente que cada um é dono apenas de 

si e não do outro; 

b) Se há uma moral objetiva, ser dono de si e não do outro implica que não 

temos direito de iniciar agressão contra o outro; 

c) Logo, se há uma moral objetiva, a autopropriedade implica a proibição da 

agressão ao outro. 

 Mais uma vez, a conclusão se segue das premissas. A premissa 

(a) é verdadeira porque se cada um é dono de si mesmo, não é possível 

ser dono do outro, pois o outro também terá sua autopropriedade. A pre-

missa (b) é verdadeira na medida em que se reconhece que só temos di-

reitos sobre aquilo que é nosso, de modo que agredir ao outro seria um 

erro. Como resultado, a conclusão é verdadeira.  

 

Silogismo 4 

a) Qualquer riqueza que um indivíduo produz ou conquista a partir do seu 

corpo e mente pertence a esse indivíduo, de modo que a apropriação forçada 

desta riqueza por outrem é roubo; 

b) O imposto é uma apropriação forçada, por parte do Estado, da riqueza pro-

duzida ou conquistada a partir do corpo e da mente de outros indivíduos; 

c) Logo, imposto é roubo. 

A conclusão aqui também segue das premissas. Quanto à pre-

missa (a), o raciocínio é que se existe autopropriedade, os atos de cada 

indivíduo pertencem a ele mesmo. Logo, aquilo que ele mesmo produz 

é uma extensão de seus atos, sendo também a sua propriedade. É por isso 

que existe a noção de roubo. Para se negar essa premissa, é preciso negar 
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que aquilo que produzimos com nosso corpo e mente nos pertence. As-

sim, todos os indivíduos não teriam absolutamente coisa alguma. Daí 

decorreria que ou tudo seria roubo ou nada seria roubo. Creio que qual-

quer leitor concordará que isso é um absurdo. Parece claro, portanto, que 

a premissa (a) não pode ser negada. 

A premissa (b) também é verdadeira. Imposto não é uma opção 

voluntária. Imposto é um percentual ou valor fixo que o Estado impõe 

aos cidadãos, que não gera nenhuma obrigação de contrapartida e cuja 

sonegação implica sanções. Assim, trata-se de roubo daquilo que o indi-

víduo produziu. Consequentemente, a conclusão do argumento está cor-

reta: imposto é roubo.  

*** 

A implicação geral que o anarcocapitalismo retira desses argu-

mentos é que o Estado é uma instituição que viola necessária e sistema-

ticamente a propriedade privada dos indivíduos, o que é iniciação de 

agressão.8 Logo, por definição, o Estado seria uma instituição antiética.  

Antes de continuar, é importante destacar que o axioma da auto-

propriedade não torna ilegítimo qualquer tipo de agressão, mas apenas a 

agressão inicial, isto é, iniciada sem que antes tenha havido uma agres-

são (ou uma ameaça de agressão) do outro. Em outras palavras, agredir 

a um indivíduo para defender a si próprio ou a terceiros de violência ou 

ameaça de violência iniciada por ele é uma ação válida.  

Voltando ao Estado, uma das maneiras de perceber que o ele é 

uma instituição inerentemente antiética é comparar a relação Indivíduo-

Estado com a relação Indivíduo-Empresas (no caso aqui, empresas pri-

vadas em um mercado aberto). Suponha, por exemplo, que eu contrato o 

serviço de internet e telefonia de uma empresa. O contrato é fechado vo-

luntariamente, a empresa se prontifica a prestar o serviço e eu me pron-

tifico a pagar por aquilo que contratei. Se, porventura, eu me desagradar 

do serviço, posso rescindir o contrato (dentro das cláusulas acordadas), 

findando assim a relação. A empresa fica livre de me fornecer o serviço 

                                                           
8 Rothbard chamava a proibição de violar propriedade alheia de Princípio da Não 
Agressão (PNA). A rigor, o PNA não pode ser um princípio, no sentido de um axioma 
primário, mas uma consequência da noção de autopropriedade. A autopropriedade 
sim é um princípio ou axioma. Isso fica mais claro nos trabalhos de Hoppe.  
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e eu fico livre de pagar por ele. E então eu estou livre para fechar contrato 

com outra empresa. 

Agora, como é a relação do indivíduo com o Estado? Bem dife-

rente. O indivíduo que nasce dentro de uma sociedade com Estado não 

escolhe se deseja fechar um contrato com ele ou se prefere contratar ser-

viços de outras empresas. Desde cedo, todos são obrigados a dar parte 

de sua riqueza a essa instituição para mantê-la. Caso uma pessoa não 

queira mais pagar pelos serviços estatais e o bem-estar de políticos, o 

resultado será uma ou mais das seguintes opções – a depender das leis 

do país: (a) o Estado espoliará os bens do indivíduo; (b) o Estado cance-

lará vários dos documentos do indivíduo, privando-o de ir para outro 

país, abrir empresas e talvez até trabalhar formalmente; (c) o Estado 

mandará a polícia prender o indivíduo. É notável que no terceiro caso, se 

o indivíduo resistir, os policiais atirarão para matar. Já no segundo caso, 

se o indivíduo insistir em fazer algo que o Estado proíbe fazer sem do-

cumentos, também a polícia irá atrás dele, o que pode resultar em con-

fronto da mesma forma. Ou seja, em última instancia, o preço de não 

pagar imposto pode ser até a pena de morte. E isso vale para tudo o mais 

que o Estado ordena, independentemente de ser justo ou não. Diante 

disso, o autor Murray Rothbard sintetiza a posição básica do libertário:  

[...] o libertário se recusa a conceder ao estado a sanção moral para cometer 

atos que quase todos concordam que seriam imorais, ilegais e criminosos, se 

fossem cometidos por qualquer pessoa ou grupo na sociedade. O libertário, 

em suma, insiste em aplicar a lei moral geral a todos, e não permite isenções 

especiais a nenhuma pessoa ou grupo. Porém se examinarmos o estado nu, por 

assim dizer, veremos que ele recebe permissão universal, e é até mesmo enco-

rajado, a cometer todos os atos que até mesmo os não-libertários admitem ser 

crimes repreensíveis.9  

Para além da ilegitimidade do Estado, outra implicação que o li-

bertarianismo retira dos silogismos que trabalhamos é a ideia de que o 

capitalismo é o sistema econômico mais ético que existe neste mundo. 

Para entender isso, precisamos lembrar que a definição de capitalismo 

que usamos neste livro é a liberal. Nela, capitalismo é um sistema base-

ado em propriedade privada, livres trocas e possibilidade de acúmulo de 

capital. Isso é ético? Sem dúvida. Se é verdade que cada indivíduo é dono 

                                                           
9 ROTHBARD, Murray. Por uma nova liberdade: o manifesto libertário. São Paulo: Ins-
tituto Ludwig von Mises Brasil, 2013, p. 38.  
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de seu próprio corpo e do fruto do seu trabalho, isso implica que ele pode 

vender bens que produza, comprar bens que deseje e fazer acordos com 

quem queira. E se todas essas relações forem voluntárias, não há nada 

que as torne ilegítimas do ponto de vista civil.  

Por outro lado, qualquer sistema econômico que se baseie em co-

erção e roubo de propriedades não pode ser ético. Como todo sistema 

econômico que possui Estado dá a essa instituição a prerrogativa de rou-

bar parte da riqueza dos indivíduos (imposto) e criar leis que proíbam ou 

dificultam diversas trocas econômicas voluntárias, então sistemas esta-

tistas necessariamente não podem se adequar à ética. Isso vale tanto para 

sistemas fortemente interventores e ditatoriais quanto para Estados de-

mocráticos e que permitem um alto grau de liberdade econômica. Na 

perspectiva dos libertários, roubo e coerção não deixam de ser roubo e 

coerção apenas porque são cometidos em níveis pequenos.  

Ao me deparar com esses argumentos e pensar neles com cui-

dado, percebi que eu nunca havia rebatido o libertarianismo pela via 

ética. E essa é uma constatação muito importante. Note: se um libertário 

argumenta que a existência do Estado é eticamente inválida, e eu quero 

rebatê-lo, eu preciso provar que a existência do Estado é eticamente vá-

lida. Não basta argumentar que o Estado é indispensável para algum tipo 

de atividade que eu ache que o capitalismo, os indivíduos e as associa-

ções livres não conseguem dar conta sozinhos. Isso seria utilitarismo. 

Para exemplificar: suponha que um antiescravagista está discu-

tindo com um escravagista. O primeiro faz um argumento em prol da 

igualdade entre os seres humanos, concluindo que a escravidão é imoral 

e, portanto, não deveria existir. O segundo rebate dizendo que se a es-

cravidão acabar, não vai haver quem plante e colha café. Como resul-

tado, isso destruirá a economia do país e levará todos à miséria. Logo, a 

escravidão é imprescindível e não pode acabar.  

Diante desse exemplo, é fácil perceber que não faz sentido reba-

ter um argumento ético com um argumento utilitarista. E é aqui que a 

maioria dos antilibertários cai. O debate pula para o utilitarismo sem que 

a questão ética seja devidamente avaliada. 
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Um antigo debate 

Pensando sobre os argumentos éticos do libertarianismo, me lem-

brei de um debate que tive com um colega anarcocapitalista no Facebook 

sobre se o Estado deveria existir ou não. Como guardo alguns debates 

em meu e-mail, resolvi procurá-lo e o encontrei. A discussão data de 

2017. Ao relê-la, percebi que nas réplicas e tréplicas do meu colega lá 

estavam os argumentos éticos da autopropriedade, do PNA e da imora-

lidade do imposto. Ou seja, eu passei por eles e não percebi a sua pro-

fundidade. 

Revisitei meus argumentos usados no debate e constatei dois gra-

ves erros, os quais me impediram de dar razão ao meu colega. Primeiro: 

eu definia Estado como “uma estrutura de organização comunitária que 

contém leis gerais e autoridades constituídas”. O problema dessa defini-

ção, como bem apontou meu colega à época, é que ela não possuía res-

paldo em nenhum autor especialista em ciência política. O que fiz foi 

presumir que qualquer agrupamento de pessoas que tenha ordem e algum 

tipo de governança já é um Estado. A consequência lógica disso é que 

até famílias grandes, ruas fechadas e condomínios seriam Estados, o que 

não faz sentido. Além disso, minha definição “free style” não levava em 

conta características essenciais de um Estado, como o monopólio da 

força e a cobrança de impostos. Portanto, minha definição estava errada. 

Segundo: eu pressupunha que autoridades constituídas necessa-

riamente devem ser estatais. No entanto, de onde tirei essa pressuposi-

ção? Não há nenhuma razão lógica para restringir autoridades constituí-

das ao Estado. Em uma família, rua fechada, tribo indígena, vilarejo, 

condomínio, associação de moradores, igreja, empresa privada, univer-

sidade, escola ou hospital é perfeitamente possível que algumas pessoas 

sejam informalmente reconhecidas ou formalmente escolhidas como au-

toridades para resolver conflitos e/ou tomar decisões. Nem por isso te-

mos aí uma autoridade estatal e um Estado.  

Na realidade, é impossível a qualquer conjunto de pessoas con-

viver de maneira sustentável e pacífica sem regras, o que implica que 

juízes precisam existir. Mas isso, por si só, não é um Estado. Um pai que 

aparta uma briga tola entre dois filhos pequenos e lhes aplica uma puni-

ção está agindo como juiz. Um árbitro de futebol que pune uma falta e 

expulsa um jogador está agindo como juiz. Um síndico que multa um 
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morador por ouvir som alto depois das dez da noite está agindo como 

juiz. E, de igual forma, se duas pessoas possuem um conflito e apelam 

para uma câmara de arbitragem (isto é, um tribunal privado)10, também 

temos aí um juiz. Em todos esses casos, os juízes não são estatais. 

Alguém pode argumentar, como eu o fiz à época, que essas pe-

quenas estruturas de autoridades constituídas são análogas a Estados. 

Mas a não ser que essas autoridades ganhem o direito de criar regras 

arbitrárias para todos os indivíduos, independente de contrato, de usar a 

força contra quem não aceitou participar desse conjunto de regras e de 

cobrar impostos, não temos aqui Estados, mas apenas autoridades e go-

vernanças privadas. Essas lideranças têm poder apenas em suas jurisdi-

ções, das quais fazem parte apenas aqueles que aceitaram participar.   

Portanto, eu reconheço que meus argumentos de outrora não 

eram razoáveis. Meu colega foi, do ponto de vista lógico, mais eficiente 

que eu em provar os seus pontos. E aqui podemos tecer uma reflexão: se 

é possível existir autoridades não estatais para a aplicação de leis, a pro-

posta anarcocapitalista não é uma sociedade sem ordem. Qual seria, en-

tão, a justificativa ética para preferir autoridades estatais? É trágico, mas 

apenas quatro anos depois da discussão com meu colega, consegui mer-

gulhar nessa reflexão. Antes tarde do que nunca. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Câmaras de arbitragem são basicamente tribunais privados. Historicamente, a arbi-

tragem existe há milênios, embora o crescimento dos Estados tenha reduzido sua rele-

vância e frequentemente proibido sua existência. Apesar disso, em vários países hoje 

existe previsão legal para que a justiça arbitral opere em alguns ramos do direito. No 

Brasil, a lei que regulamenta a arbitragem é a 9307/96. Um ótimo artigo sobre isso é o 

Arbitragem e Libertarianismo no Brasil, escrito pelo advogado Mario César Farias 

Chaves. Dr. Chaves é árbitro, mediador e sócio da Câmara Libertária de Acordos e 

Arbitragens (CLAA), uma das várias câmaras de arbitragem do Brasil. Seu artigo pode 

ser lido aqui: https://medium.com/camaralibertaria/arbitragem-e-libertarianismo-no-

brasil-por-m%C3%A1rio-c%C3%A9sar-revis%C3%A3o-fhoer-abaf78ddc39. 

https://medium.com/camaralibertaria/arbitragem-e-libertarianismo-no-brasil-por-m%C3%A1rio-c%C3%A9sar-revis%C3%A3o-fhoer-abaf78ddc39
https://medium.com/camaralibertaria/arbitragem-e-libertarianismo-no-brasil-por-m%C3%A1rio-c%C3%A9sar-revis%C3%A3o-fhoer-abaf78ddc39
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4. Uma possível refutação ética 

Sigamos na discussão ética para a legitimidade ou não do Estado. 

O maior desafio de quem discorda do anarcocapitalismo é justamente 

formular um argumento de caráter ético que legitime esta instituição. 

Quase sempre as tentativas de refutação da filosofia libertária por parte 

de quem se opõe a ela são baseadas em utilitarismo. 

Embora existam tipos diferentes de utilitarismo, grosso modo 

essa visão de mundo entende que o certo se define como o máximo de 

bem possível ao maior número de pessoas – ou ao que muitos chamam 

de bem comum. O exemplo clássico da problemática desse pensamento 

é a do barco à deriva no oceano com cinco pessoas. Em dado momento 

a comida acaba e todos começam a passar fome. Do ponto de vista utili-

tário, matar um dos integrantes do barco para que os outros o comam e 

vivam por mais tempo é o certo a se fazer. No entanto, isso se assemelha 

muito mais à conveniência da maioria do que propriamente a uma regra 

objetiva.  

Algum tipo de utilitarista poderia argumentar que essa solução 

envolvendo homicídio não seria realmente o bem comum, pois não é boa 

para todos. Mas para isso o utilitarista precisaria assumir que maioria 

não define o que é certo. Ademais, se todos no barco concordassem com 

a ideia, inclusive a pessoa a ser sacrificada, com que base poderíamos 

dizer que a solução não foi boa para o sacrificado também? A única 

forma de afirmar isso é achando outra base para o que é certo. Neste 

caso, a concordância do sacrificado seria irrelevante, pois haveria uma 

regra que a transcende. Mas o quê ou quem define essa regra? De onde 

ela vem? Por que ela é imutável? São perguntas que estão além do sis-

tema utilitário, o que mostra que ele, por si só, não produz uma moral 

objetiva, sendo assim inadequada para um sistema ético. 

De maneira semelhante, não basta dizer que o Estado é necessário 

para o bem comum ou para o bem do máximo possível de pessoas. O que 

precisa ser tratado é se é ético e moral uma instituição obrigar todas as 

pessoas a financiá-la, criar regras que proíbem ou limitam atividades le-

gítimas e punir todos os que não desejam participar disso. Se isso não é 

provado, a questão passa a ser: por que agimos e pensamos como se fosse 

correto o Estado existir? 
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Note-se que o utilitarismo aqui não deve ser confundido com a 

noção de que entre dois erros, não havendo como eximir-se da escolha, 

o erro menor deve ser preferido. Isso não é utilitarismo, mas senso das 

proporções. A própria Bíblia traz exemplos disso. Tanto Raabe quanto 

as parteiras hebreias do Egito precisaram escolher se mentiriam para pro-

teger pessoas inocentes da morte ou se não mentiriam, consentindo com 

a morte de tais indivíduos (Js 2:1-8; Êx 1:15-22). A escolha foi pela men-

tira. E não há uma condenação moral de Deus a elas por conta disso. A 

mentira é um erro, mas são as vidas salvas que Deus, neste caso, leva em 

conta. 

Talvez aqui resida o que de mais próximo um argumento antili-

bertário pode chegar de um argumento ético: em nosso mundo mau, uma 

sociedade com Estado é um erro, porém uma sociedade sem Estado tam-

bém é. Isso nos obrigaria, por conta do senso das proporções, a escolher 

o erro menor. Daí a ideia de que o Estado seria um “mal necessário”. Ele 

seria como a mentira de Raabe e das parteiras hebreias, as quais salvaram 

vidas. É este o caso? Vamos tentar trabalhar essa argumentação.  

Para seguir com o argumento de que o Estado é “um mal neces-

sário”, é preciso apontar por que uma sociedade sem Estado seria um 

erro e por que uma sociedade com Estado seria um erro menor. Creio 

que a resposta antilibertária é: uma sociedade ancap tornaria a proprie-

dade privada e o PNA inexistentes, de modo que apenas o Estado poderia 

preservar as duas coisas, ainda que não perfeitamente. Se assim for, se-

gue-se que o Estado tem uma razão legítima para existir. Portanto, im-

posto não seria roubo, mas o preço do serviço estatal de proteger o má-

ximo quanto possível os direitos naturais. Colocando em silogismo: 

a) O direito de propriedade e o princípio da não agressão devem ser mantidos; 

b) Esses princípios não podem ser mantidos em uma sociedade sem Estado; 

c) Logo, para esses princípios serem mantidos é preciso haver Estado. 

O ponto central do argumento é a premissa (b), já que a premissa 

(a) é aceita pelos libertários. Provando-se (b), portanto, a conclusão é 

inevitável. Esse era mais ou menos o argumento de Thomas Hobbes 

(1588-1679) em sua obra Leviatã. Hobbes argumentava que o homem, 

em seu estado natural, está sempre em guerra, pois sua natureza é incli-

nada ao mal. Por isso, era preciso um rei absolutista para impedir esse 

estado de natureza.  
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O argumento de Hobbes falha, evidentemente, ao defender um 

monarca absoluto, já que se todos os homens são inclinados ao mal e o 

monarca é homem, logo ele também é inclinado ao mal. Por conseguinte, 

dar poder absoluto a um homem que tende ao mal gera um enorme risco 

de tirania. E exemplos disso não faltam na história.  

Não obstante, a observação de Hobbes a respeito da natureza hu-

mana poderia nos levar à conclusão de que o Estado deve ser mínimo e 

contar com mecanismos que o impeçam de crescer. Assim, o risco de 

tirania estaria contido, ao mesmo tempo em que a barbárie de uma soci-

edade sem Estado seria impedida.  

A estrutura do argumento é essa. Mas é possível provar a pre-

missa de que sem o Estado, a propriedade privada e o princípio da não 

agressão não poderiam ser mantidos? Em minha opinião, não. Vejamos. 

A ideia de que sem o Estado a sociedade seria uma barbárie parece pres-

supor que a razão pela qual a maioria dos indivíduos não comete todo o 

tipo de crimes contra os outros é a presença do Estado. O argumento 

parece ser o seguinte: uma vez que o Estado investiga, julga e pune quem 

quebra as leis, as pessoas têm medo do Estado. E, assim, evitam agredir 

umas às outras para não receberem punições. Daí decorreria a ideia de 

que sem Estado, não haveria mais esse medo, o que levaria as pessoas, 

que são imperfeitas, a se agredirem com enorme frequência. Como a fi-

losofia libertária responde a esse argumento? Há vários pontos que pre-

cisam ser abordados. Vejamos.  

 

Expectativas de Prejuízos  

Se as pessoas evitam cometer crimes contra os outros por medo 

de punição, então o que garante a segurança aqui não é o Estado em si, 

mas a expectativa de que cometer crimes contra outros gerará um grande 

prejuízo para o criminoso. E não necessariamente o Estado é o único 

capaz de gerar essa expectativa de prejuízo. Basta, portanto, que uma 

sociedade libertária possua mecanismos que gerem expectativa de pre-

juízo a criminosos e a maioria das pessoas preferirá viver sem lesar o 

outro. 

Não é difícil imaginar alguns desses mecanismos em uma socie-

dade libertária. Uma rua onde todos os moradores possuem armas gera 
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expectativa de prejuízo para invasores. Um bairro onde duas ou três em-

presas de segurança fazem patrulhamento gera expectativa de prejuízo 

para batedores de carteira. O risco de não garantir o máximo de proteção 

possível aos seus segurados gera expectativa de prejuízo a uma segura-

dora na área de proteção pessoal, já que ela cobre as agressões das quais 

seus segurados são vítimas. O risco de perder consumidores por insatis-

fação gera expectativa de prejuízo para empresas de qualquer ramo, in-

cluindo o de arbitragem (tribunais privados). Um juiz ou tribunal que foi 

contratado por uma comunidade para julgar crimes de um bairro gera 

uma expectativa de prejuízo para qualquer criminoso da região. Empre-

sas privadas que prestam serviço de certificação de produtos de outras 

empresas geram expectativa de prejuízo para aquelas que desejam ven-

der produtos de má qualidade. O risco de um produto que foi certificado 

causar problemas a muitos consumidores gera expectativa de prejuízo à 

empresa que emitiu certificado para aquele produto. O risco de uma ci-

dade privada perder moradores e empresas por não garantir um bom am-

biente para morar e trabalhar gera expectativa de prejuízo aos donos da 

cidade. Os exemplos são inúmeros. 

Uma maneira de visualizar essa dinâmica da expectativa de pre-

juízos em nosso mundo atual é pensando na própria relação entre os go-

vernantes estatais. Por que todos os governos estatais democráticos que 

existem não se tornam ditaduras do dia para a noite? Por que todos os 

países do mundo não vivem em guerra contra todos e o tempo todo? Por 

que todos os países do mundo não têm os mesmos altos níveis de cor-

rupção? Dado que o ser humano é inclinado à imperfeição, os governan-

tes, que detém enorme poder, não deveriam viver em estado amplo e 

permanente de guerra? Por que esse não é o cenário que vemos? Uma 

das razões é a tal da expectativa de prejuízo, o que também podemos 

chamar de custo x benefício.  

Toda a decisão política possui um custo. E o ser humano tende 

sempre a buscar o melhor custo x benefício. Qual seria o custo, por 

exemplo, de manter uma guerra eterna com um, alguns ou todos os paí-

ses? Qual seria o custo de um político criar um esquema de corrupção 

em um país com baixos índices de criminalidade, leis rígidas e pouca 

tolerância a desvios éticos? Qual seria o custo de um governante tentar 

dar um golpe de Estado em uma democracia bem consolidada e cuja po-

pulação tem muitas armas, elevado nível de instrução e baixo índice de 
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miséria? Em cada um desses casos, há algum benefício possível? O be-

nefício almejado vale o custo? O benefício é garantido? Qual a expecta-

tiva de prejuízo se tudo der errado?  

Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para responder à se-

guinte questão: por que todos os exércitos de todos os países não estão 

constantemente dando golpes no governo ou em algum tipo de conflito 

interno? São eles que detém as armas. E eles são homens pecadores. O 

que os impede? Daqui podemos depreender que mesmo homens imper-

feitos em cargos de poder podem buscar não lesar os outros simples-

mente porque o custo x benefício não compensa. Isso é uma regra? Não. 

Há sujeitos que são muito imorais e pouco racionais. Estes farão o mal 

mesmo que a possibilidade de prejuízo seja enorme. Mas a tendência da 

maioria dos homens é calcular o custo x benefício. Se, portanto, as cir-

cunstâncias tornarem a corrupção, a tirania e a guerra muito custosas e 

com pouca garantia de benefício, mesmo os governantes mais inescru-

pulosos tenderão a procurar outros caminhos. E isso também acontece 

com as pessoas comuns. 

De uma perspectiva mais positiva, muitas vezes o melhor custo x 

benefício para um indivíduo está em agir de modo honesto e pacífico, 

ainda que ele não tenha um ótimo caráter. Um comerciante pode, por 

exemplo, contratar assaltantes ou ele mesmo assaltar semanalmente em-

presas diversas, a fim de compor seu estoque e vender os produtos rou-

bados. Ou pode simplesmente comprar dessas empresas, como a maioria 

das pessoas faz, criando uma relação mais amistosa e menos arriscada. 

Portanto, parece perfeitamente possível que uma sociedade sem Estado 

poderia prover meios para tornar a barbárie algo pouco convidativo para 

a maioria das pessoas. Isso parece ser verdadeiro sobretudo se pensarmos 

em sociedades pequenas, onde soluções conjuntas seriam mais fáceis de 

implementar.  

 

Moralidade e Cultura 

Não é verdade que a expectativa de prejuízo é a única razão pela 

qual a maioria das pessoas não comete crime umas contra as outras de 

modo sistemático. Há pelo menos outros dois motivos: moralidade e cul-

tura. Pensemos na moralidade. Embora seja verdade que o homem é in-

clinado à imperfeição, isso não quer dizer que todos os indivíduos sejam 
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plenamente maus em todas as áreas da vida e o tempo todo. As pessoas 

têm pontos fracos diferentes e níveis distintos de imperfeição (tanto em 

áreas específicas como no caráter geral). Isso quer dizer que há também 

pontos fortes e morais na maioria dos indivíduos, ainda que essa morali-

dade não seja perfeita. É essa moralidade que leva muitas pessoas a aju-

darem o próximo, serem honestas, evitarem a agressão e passarem para 

os filhos tais valores. 

A moralidade pode levar pessoas que têm incentivos para causar 

mal aos outros optarem por não fazê-lo. Por exemplo, em comunidades 

pobres e dominadas pela criminalidade violenta, as pessoas têm incenti-

vos para entrar no mundo do crime, já que conseguirão dinheiro fácil. 

Apesar disso, não é a totalidade, nem a maioria das pessoas que opta por 

essa vida. Em grande medida, isso se dá pela moralidade. Poucos são 

aqueles que desejam viver para roubar, ferir e matar. 

Agora, pensemos na cultura. Podemos definir cultura como todo 

o conjunto de costumes, hábitos, tradições, crenças e ritos de uma comu-

nidade ou sociedade. Dentro da cultura podem estar princípios religio-

sos, tradições éticas, noções de hospitalidade, regras de etiqueta e toda 

uma série de fatores que podem contribuir para a formação de pessoas 

com um bom caráter e uma sociedade mais harmoniosa.  

A cultura pode ter dois tipos de influência. O primeiro é o de 

convencimento real do indivíduo. Ele segue a cultura porque crê nela. O 

segundo é o de constrangimento do indivíduo. Ele opta por seguir (ou 

não ferir) a cultura para não ser mal visto ou não arrumar problemas com 

ninguém. Assim, uma boa cultura pode servir para demover alguém de 

agredir a outros, enquanto uma má cultura pode servir de incentivo para 

uma agressão. 

Essas constatações apenas reforçam que o Estado não é a única 

fonte que pode gerar expectativa de prejuízo em criminosos. Mais que 

isso, essas constatações chamam nossa atenção para a importância da 

família, das igrejas e das pequenas comunidades. É a moralidade e a cul-

tura desses núcleos que vão definir, em grande medida, se a sociedade 

terá um nível maior ou menor de respeito mútuo. Portanto, o Estado não 

figura aqui como uma instituição fundamental e indispensável.  
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Exemplos na História 

Sistemas não estatais de justiça, polícia e exército não são fenô-

menos inéditos na história da humanidade. Para nos atermos apenas ao 

exemplo da justiça, a Islândia e a Irlanda do período medieval, bem como 

a República de Cospaia, na Itália, o antigo Israel, em seu sistema pré-

monárquico, e o Velho Oeste nos EUA, possuíam estruturas de justiça 

que não eram estatais. Vamos falar um pouco desses sistemas.  

Na Islândia medieval11, existiam vários chefes que possuíam 

certo poder jurídico. Eles eram chamados de Gooi e possuíam influência 

na escolha de juízes em sua região. Os indivíduos eram livres para esco-

lher o chefe que preferissem (desde que o chefe os aceitasse) e isso de-

terminava onde cada um seria julgado. Não havia, na Islândia desse pe-

ríodo, um rei ou líder executivo. Os chefes, por sua vez, não detinham 

poder sobre as terras dos seus liderados. Além disso, suas posições de 

chefe podiam ser vendidas para outros se eles assim o quisessem. 

Um dos vários pontos interessantes do sistema islandês medieval 

é que aqueles que recebiam determinada pena em um julgamento e se 

recusavam a cumpri-la, eram considerados fora da lei. Neste caso, ne-

nhum tribunal se responsabilizava mais pelo que outras pessoas fizessem 

ao indivíduo. Outro ponto interessante era que se alguém muito poderoso 

lesasse a outrem com pouco poder, fosse condenado a ressarci-lo e se 

recusasse a pagar, a vítima poderia vender parcial ou totalmente o seu 

direito para quem tivesse mais poder. Isso tornava mais difícil que pode-

rosos descumprissem decisões de juízes. 

Na Irlanda medieval12, o sistema jurídico era baseado nos acor-

dos mútuos de compensação por possíveis lesões e do apelo aos chama-

dos Brehons para arbitrar conflitos. Os Brehons eram homens conheci-

dos nas comunidades por serem sábios, conhecedores das leis e justos. 

Eles eram entes privados e não tinham nenhuma relação com uma comu-

nidade em específico, podendo ser procurados por qualquer uma delas. 

                                                           
11 O leitor pode ler mais sobre o sistema da Islândia medieval em FRIEDMAN, David. 
As Engrenagens da Liberdade: guia para um capitalismo radical. Capítulo “Aplicação 
da lei privada, Islândia e libertarianismo”). 
12 O leitor pode ler mais sobre o sistema da Islândia medieval em ROTHBARD, Murray. 
Por uma nova liberdade: o manifesto libertário. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises 
Brasil, 2013, p. 272-276. 
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As comunidades, chamadas Tuath, também adotavam o princípio de 

considerar “fora da lei” os que se recusavam a compensar lesões que 

haviam causado e a acatar a decisão de um Brehon. Assim, o sujeito per-

dia o direito de poder levar qualquer causa a um tribunal, além de ser 

desprezado por toda a Tuath.  

Dois pontos importantes devem ser destacados. Primeiro: as 

Tuath eram comunidades formadas por associação livre e ninguém era 

obrigado a permanecer em uma delas para sempre, podendo se unir a 

outra Tuath quando desejasse. Segundo: as leis aplicadas pelos Brehons 

era baseada em um conjunto de costumes e regras antigas que fazia parte 

do senso comum e que foram sendo compiladas por escrito. Não havia 

um parlamento ou um rei criando e impondo novas leis a todos. 

A República de Cospaia13 foi uma pequena sociedade no norte da 

Itália que conseguiu sua independência entre os anos de 1440 e 1826. A 

independência ocorreu de maneira muito inusitada. Os fiscais dos Esta-

dos Papais e da República de Florença, ao definirem que determinado 

rio seria a fronteira entre as duas regiões, não se deram conta de que o 

rio se dividia em dois em determinado ponto. Assim, os fiscais de cada 

lado se basearam num rio diferente. Isso resultou numa área sem dono 

entre os dois rios. É justamente onde está localizada Cospaia.  

Cientes de que a região ficou sem dono, os habitantes do pequeno 

lugarejo declararam-se território autônomo. Como os Estados Papais e a 

República de Florença não fizeram questão de brigar pelo território, Cos-

paia permaneceu independente pelos próximos 385 anos. Durante este 

período, a população de algumas centenas de pessoas não criou nenhum 

Estado. Não havia impostos, nem exército permanente. Os conflitos 

eram resolvidos pelas famílias e pelo padre. 

O antigo Israel14, antes de haver rei, também possuía um sistema 

judicial que não era estatal. Seus juízes eram escolhidos pelo povo, den-

tre os homens mais sábios e justos, e julgavam a partir das leis estabele-

cidas na Torah. Não havia legisladores, nem um poder executivo central. 

Além disso, Israel estava dividido em doze tribos, de modo que não havia 

                                                           
13 Sobre a República de Cospaia há um artigo neste link: https://dailyanar-
chist.com/2015/03/11/the-anarchist-republic-of-cospaia/.  
14 A respeito do Israel pré-monárquico, as principais fontes são os livros bíblicos de 
Êxodo, Deuteronômio, Josué e Juízes. 

https://dailyanarchist.com/2015/03/11/the-anarchist-republic-of-cospaia/
https://dailyanarchist.com/2015/03/11/the-anarchist-republic-of-cospaia/


Página 43 de 350 
 

um poder centralizado. No capítulo 13, falaremos mais detalhadamente 

sobre o antigo sistema israelita. 

Finalmente, o Velho Oeste Americano15 possuía sistemas bas-

tante descentralizados de justiça. Como suas cidades eram afastadas dos 

governos, as resoluções de conflito acabavam por ser organizadas dire-

tamente pelos cidadãos. E ao contrário do que os filmes apresentam, tais 

cidades eram bastante civilizadas e pacíficas, o que pode ser constatado 

em livros de autores especialistas na história do Velho Oeste. 

Ora, todos esses sistemas funcionaram relativamente bem por 

muitos anos. Portanto, não parece ser uma impossibilidade que mesmo 

o serviço de justiça seja prestado por meio de estruturas não estatais. Ob-

viamente, é preciso discutir quais as melhores ferramentas para que esse 

tipo de sistema se mostre o mais eficiente quanto possível. Mas esta já 

não é uma discussão sobre se é possível ou não, mas sobre quais as me-

lhores maneiras de implementar.  

 

Anatomia do Estado 

Finalmente, a defesa da necessidade do Estado como garantidor 

da propriedade privada e do consequente princípio da não agressão es-

barra em dois problemas que fazem parte de sua anatomia, sendo assim 

instransponíveis. Primeiro: o Estado é e precisa ser, por definição, uma 

instituição que viola, ainda que minimamente, a propriedade privada e o 

princípio da não agressão. Então, defendê-lo como garantidor desses 

dois fatores é contraditório. É como dizer que um ditador pode agir como 

garantidor de um Estado democrático de direito. Não pode. Um ditador 

é, por definição, alguém que viola os direitos naturais.   

Segundo: a história mostra que a tendência de qualquer Estado, 

incluindo os menores, sempre foi crescer e exceder os limites de suas 

funções originais. Uma das razões para isso é que o Estado faz as leis, 

                                                           
15 Sobre o Velho Oeste Americano, a melhor leitura é: HILL, Peter J.; Anderson, Terry 
L. The Not So Wild, Wild West: Property Rights on the Frontier. Stanford, Califórnia, 
Stanford Economics and Finance, 2004. Disponível para compra neste link: 
https://www.amazon.com.br/Not-So-Wild-West-Property/dp/0804748543. O liber-
tário Rafael Lima, do Canal Ideias Radicais, possui uma série de vídeos comentando 
este livro. Pode ser acessada aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Li7ttjMj0-
k&list=PL7pj_7ge6iqulRxNWPIEfXmKcTEBUoa9O.    

https://www.amazon.com.br/Not-So-Wild-West-Property/dp/0804748543
https://www.youtube.com/watch?v=Li7ttjMj0-k&list=PL7pj_7ge6iqulRxNWPIEfXmKcTEBUoa9O
https://www.youtube.com/watch?v=Li7ttjMj0-k&list=PL7pj_7ge6iqulRxNWPIEfXmKcTEBUoa9O
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através de seu poder legislativo, e o próprio Estado julga a constitucio-

nalidade dessas leis, através de sua suprema corte. Logo, o Estado não 

tem limites impostos por entidades fora dele mesmo. Por conseguinte, 

não tem limites para eventualmente crescer além de suas limitações ori-

ginais.16 Isso é especialmente verdade quando surgem guerras ou catás-

trofes naturais. Estas servem para o Estado aumentar todas as suas fun-

ções e autoridade. E depois disso, dificilmente o Estado torna a se redu-

zir. Assim, mesmo um Estado que agrida minimamente a propriedade 

privada e os cidadãos tende a agredir cada vez mais, o que torna o próprio 

minarquismo ineficiente para garantir os direitos naturais no longo 

prazo. 

 

Réplicas e tréplicas 

Que respostas poderiam ser dadas por um minarquista neste 

ponto? Penso em duas respostas principais. Primeira: hoje nem todos os 

países e regiões possuem populações muito armadas. Além disso, em 

muitos desses lugares existe o domínio de facções criminosas. Com to-

dos esses grupos em disputa, o fim do Estado representaria apenas a pas-

sagem de poder para diferentes máfias, as quais dominariam ainda mais 

fortemente o povo. Logo, a manutenção do Estado é menos danosa. 

Segunda: assim como no minarquismo há sempre o risco de o 

Estado crescer, no anarcocapitalismo também há o risco do Estado res-

surgir. Os anarcocapitalistas, em geral, reconhecem isso. Eles sempre di-

zem que o preço de uma sociedade libertária é a eterna vigilância. Há 

sempre a possiblidade de grupos quererem se impor sobre toda a socie-

dade, ou sobre parte dela, buscando domínio. Se isso acontece, o Estado 

ressurge, pois o grupo dominante usará sistematicamente a coação, a 

força e a cobrança de impostos. Portanto, seria inútil abolir o Estado.  

Apesar dessas respostas terem algum fundamento, ainda assim eu 

penso que elas possuem falhas. Em relação à primeira, de fato, muitos 

lugares não poderiam ficar sem Estado do dia para a noite. No entanto, 

nenhum libertário sério defende que o Estado pode ou deve ser derru-

bado em algum lugar sem que uma cultura libertária se forme antes e a 

                                                           
16 Ler ROTHBARD, Murray. A Anatomia do Estado. São Paulo : Instituto Ludwig von 
Mises. Brasil, 2012.  
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maioria da população se torne adepta desse pensamento. E se essa cultura 

fosse formada, obviamente o povo acabaria conseguindo armas e enfren-

tando as facções que existissem.  

Em relação à segunda, se o constante risco do ressurgimento de 

Estados em uma sociedade anarcocapitalista é um problema, não faz sen-

tido que a solução seja manter o Estado. Isso é contraditório. Se o Estado 

é um problema, mantê-lo nunca pode ser a solução. Claro, o argumento 

aqui talvez seja que numa sociedade sem Estado, o Estado que ressurgir 

será ditatorial. Assim, valeria a pena manter um Estado não ditatorial que 

impedisse esse cenário e trouxesse estabilidade social. No entanto, para 

esse argumento lograr êxito, ele precisaria provar que há mais chances 

de surgir Estados ditatoriais em sociedades libertárias do que em socie-

dades com Estado. E penso que para fazer essa análise seria necessário 

um conjunto astronômico de dados, o que torna tal discussão impossível. 

Em todo o caso, tentar argumentar com possíveis riscos parece 

ser uma fuga da argumentação ética. Quando pensamos mais em riscos 

do que em princípios, estamos mais próximos do utilitarismo. Portanto, 

parece-me que o minarquismo, por mais sensato que possa parecer à pri-

meira vista, falha em formular uma justificativa ética para o Estado. E se 

este é o caso, o libertarianismo permanece sendo o caminho correto, 

ainda que se possa considerar sua realização difícil ou improvável. 
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5. Utopia, imperfeição e ideal ético 

Embora a tentativa de argumento ético por parte de um minar-

quista me pareça falhar nos principais pontos, creio que ainda podemos 

trabalhar alguns aspectos “conservadores” dessa tentativa de argumento. 

Basicamente, a argumentação teria maior foco na imperfeição humana e 

no caráter aparentemente utópico, ideológico e revolucionário da filoso-

fia libertária. Vamos entender essa linha de argumentação. 

Para o tipo de conservadorismo que defende a existência do Es-

tado como mal menor, o anarcocapitalismo seria utópico por duas razões. 

Primeira: é muito improvável que uma nação se torne majoritariamente 

libertária, derrube o Estado e construa uma sociedade anarcocapitalista. 

Logo, ser anarcocapitalista seria algo por demais idealista, o que cria 

uma desconexão com o mundo real.  

Segundo: a filosofia libertária estaria baseada em uma minimiza-

ção ou desconsideração da imperfeição humana, tal como o marxismo 

ortodoxo faz. O marxismo estabeleceu a crença de que a ditadura do pro-

letariado seria um governo realmente virtuoso, eficaz, benéfico para o 

povo e uma transição para a sociedade sem Estado e coletivista, onde 

não haveria mais exploração e injustiça sistêmica. Para se crer nisso é 

preciso desconsiderar ou minimizar a imperfeição humana dos revoluci-

onários, dos dirigentes da ditadura, de todos os que são colocados em 

algum cargo de liderança na estrutura estatal e de todo o povo no geral. 

A imperfeição humana torna inviável que o passo a passo comunista gere 

um governo e uma sociedade realmente justos e harmônicos. De modo 

semelhante, o anarcocapitalismo precisaria desconsiderar ou minimizar 

a imperfeição humana para sustentar que uma sociedade sem Estado não 

geraria uma barbárie.  

Para além de uma utopia, o anarcocapitalismo também seria, 

neste tipo de pensamento conservador, um exemplo de “mentalidade re-

volucionária”. Essa expressão é usada por muitos conservadores para se 

referirem à mentalidade de pessoas que propõem algum projeto terreno 

de sociedade ideal, creem que o ser humano pode colocar esse projeto 

em prática a partir de razão e boa vontade, e defendem que pilares sociais 

que resistiram ao teste do tempo sejam derrubados para que o projeto 

seja posto em prática. Nesse tipo de mentalidade, a sociedade ideal sem-

pre é algo inteiramente novo, da qual nada sabemos na prática. E quase 
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sempre o processo de implantação do projeto está ligado à imposição do 

ideal sobre os demais.  

Esse tipo de mentalidade é combatido pelos conservadores por-

que contraria a prudência, o bom senso e, muitas vezes, a própria reali-

dade. É essa mentalidade que estaria por trás do que os conservadores 

entendem como “ideologias” e “religiões seculares (ou “religiões politi-

cas”). Esses termos são geralmente usados para designar sistemas de 

pensamento que se apropriam de noções da religião tradicional, mas mo-

dificando-as para se adaptarem a uma cosmovisão antropocêntrica, se-

cular, terrena e política. Assim, as ideologias ou religiões seculares te-

riam suas noções próprias materialistas de pecado original, ímpios, jus-

tos, plano de redenção, evangelho, juízo final, punição dos maus e para-

íso. Marxismo, positivismo, fascismo e nacional socialismo são exem-

plos de religiões seculares. Conservadorismo e liberalismo econômico, 

por sua vez, também podem ser ideologizados, transformando-se em no-

vos evangelhos. E esse seria o caso do anarcocapitalismo em essência. 

Para esse tipo de conservador, ainda que o Estado seja um mal, 

ele é um mal que já conhecemos. Sabemos bem como ele funciona e 

quais são os riscos. O anarcocapitalismo seria uma completa inovação e 

com indícios de que não daria certo. Assim, seria preferível “um diabo 

velho a um diabo desconhecido”. Há certo pragmatismo aqui. Um prag-

matismo típico de algumas alas conservadoras. Ora, eu subscrevia toda 

essa linha de raciocínio no passado. Porém, mais uma vez, ao reavaliar 

os meus argumentos, percebi que eles não faziam sentido. Pelo menos 

não no que tange à avaliação do anarcocapitalismo. E aqui vão minhas 

atuais respostas a esses pontos.   

Primeiro: não necessariamente um libertário precisa crer que um 

dia haverá uma sociedade anarcocapitalista no mundo. É perfeitamente 

possível defender essa posição apenas como ideal ético, mas não como 

uma realidade inevitável ou mesmo provável de se concretizar. Por 

exemplo, eu creio que o assassinato é algo errado, mau, injusto e peca-

minoso. A maioria das pessoas crê da mesma forma. No entanto, eu não 

acho que, nessa terra de pecado, o assassinato deixará de existir um dia. 

Como cristão, entendo que isso só ocorrerá depois que Jesus Cristo voltar 

e o pecado for exterminado.  
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Agora, note: apesar de eu não crer que o assassinato vai ser ex-

tinto nesta terra de pecado, eu continuo crendo assassinar alguém é er-

rado. E eu não só posso como devo fazer tudo o que estiver ao meu al-

cance para reduzir o tanto quanto for possível o número de assassinatos 

no mundo. A inexistência de assassinatos é um ideal ético. Este ideal 

pode não ser possível ou provável nesta terra de pecado, mas ninguém 

deve defender algo como um “número mínimo” ou “necessário” de as-

sassinatos. De igual forma, libertários podem ver suas opiniões sobre o 

Estado apenas como ideais éticos, mas estarem cientes de que esses ide-

ais provavelmente não serão alcançados. Isso não muda nada. O ideal 

ético continuará sendo a inexistência de Estado.  

De fato, muitos libertários possuem uma visão pessimista a res-

peito do futuro dos Estados. E esse é o meu caso. Eu acho extremamente 

improvável que um dia diversos Estados deixarão de existir ou mesmo 

se tornarão mínimos. Não é o interesse da classe política, nem da classe 

jurídica, nem dos empresários apadrinhados pelo Estado, nem de quem 

vive da estrutura estatal (funcionários públicos). E a maioria da popula-

ção ou não entende essas discussões e conceitos, ou não se importa com 

isso, ou não concorda. Para além disso, como creio na Bíblia, sei que 

haverá uma grande perseguição final aos cristãos bíblicos. E isso se dará 

por meio de Estados – muito bem representados na Bíblia como bestas 

(ver Apocalipse 13 e Daniel 7 e 8). Portanto, não nutro esperança em um 

futuro repleto de “Ancapistões” ou de Estados mínimos. Ainda assim, o 

pessimismo não me impede de defender qualquer tipo de redução no Es-

tado e liberdade econômica.  

Segundo: a definição de utopia não se encaixa bem no anarcoca-

pitalismo. Explico. A palavra utopia significa “não lugar” ou “lugar ne-

nhum”. O termo foi cunhado pelo filósofo inglês Thomas Morus (1478-

1535) para nomear uma ilha fictícia em um romance publicado em 1516. 

O romance conta a história do viajante Rafael Hitlodeu, que conhece 

uma ilha onde há uma sociedade totalmente justa. O livro, então, se pro-

põe a relatar o funcionamento da ilha de Utopia. Dentre as características 

da ilha podemos destacar a inexistência de propriedade privada, a limi-

tação do número de famílias por cidade (no máximo 6 mil), a existência 

de escravos e a proibição da participação feminina na política. Algumas 

leis são dignas de atenção aqui: para um cidadão da ilha viajar é preciso 
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autorização do príncipe; adultério é punido com escravidão; o sexo antes 

do casamento é crime. 

Notemos, portanto, que o termo utopia surge ligado à noção de 

uma sociedade ideal alcançada por meio de um governo centralizador, 

um planejamento estatal detalhado da vida dos cidadãos e a ausência de 

propriedade privada. Além disso, cabe lembrar que grande parte das ca-

racterísticas "ideais" da ilha refletem as opiniões de Morus, o autor do 

livro, e não uma argumentação lógico-dedutiva. Em outras palavras, a 

ilha de Utopia nada mais é do que uma projeção arbitrária de como um 

governo deveria planejar toda uma sociedade em seus mínimos detalhes. 

Por mais que, em Utopia, Morus descreva a existência de liberdade reli-

giosa, de um sistema de votos e da possibilidade de depor um príncipe 

que se torna tirano, no fim das contas o que temos na ilha é um governo 

extremamente interventor e de pretensão redentora. 

Baseado nesse histórico, parece mais razoável definir utopia 

como sendo qualquer pretensão de transformar a sociedade em um lugar 

"ideal" através do planejamento central e detalhado de autoridades esta-

tais "iluminadas". Ora, isso é exatamente o que os diferentes socialismos 

tentaram fazer ao longo da história. E qualquer governo atual que solapa 

a liberdade econômica com uma forte intervenção na propriedade pri-

vada dos cidadãos se mostra muito mais próximo de um pensamento utó-

pico do que governos que intervém menos. Dentro dessa perspectiva, por 

exemplo, a crença de que o Estado brasileiro (extremamente interventor 

e destruidor da liberdade econômica) mudará nossa sociedade para me-

lhor é utopia pura. 

Ora, o anarcocapitalismo está muito distante desse tipo de visão 

utópica. A filosofia libertária entende que é impossível planejar central 

e detalhadamente toda a sociedade de modo eficaz, já que cada indivíduo 

tem seus próprios gostos, demandas e prioridades. Além disso, é impos-

sível criar, via imposição central, uma sociedade perfeita, visto que o ser 

humano não é inclinado à perfeição, mas à imperfeição e ao egoísmo. 

Por conseguinte, o pensamento libertário seria o exato oposto de utopia. 

O anarcocapitalismo é a negação completa de que uma instituição que 

solapa a propriedade privada e intenta planejar centralmente a vida dos 

cidadãos pode criar uma sociedade ideal para todos. 
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De igual forma, é difícil enquadrar o anarcocapitalismo na defi-

nição de ideologia ou de religião secular. A filosofia libertária nada diz 

sobre a existência ou não de Deus, a validade ou não das religiões, a 

veracidade ou não da Bíblia. Ela também não nega, nem afirma realida-

des como a queda do homem, o pecado, a necessidade de redenção e o 

paraíso construído por Deus. Tampouco institui a sociedade sem Estado 

como um ideal escatológico que precisa ser e será alcançado pelos ho-

mens. Ademais, a ética libertária trabalha com perspectivas que se coa-

dunam com a ética bíblica, como veremos melhor em outros capítulos. 

A afirmação do direito natural de todos à vida, à liberdade e à proprie-

dade privada daquilo que foi conquistado sem agressão ao outro são prin-

cípios que fluem da Bíblia.  

Por fim, no libertarianismo, nenhum grupo iluminado de pessoas 

é colocado acima dos outros para impor regras arbitrárias. As únicas re-

gras impostas são aquelas derivadas dos direitos naturais, o que ninguém 

honesto e mentalmente saudável nega. Ou seja, não há, no projeto liber-

tário, uma ditadura do proletariado, uma tecnocracia que conduz a soci-

edade ao estado positivo, um terceiro reich ou um Estado do qual nada 

escapa. É questionável, aliás, se o anarcocapitalismo pode ser entendido 

como um projeto de sociedade. Ele está mais para uma proposta de como 

as sociedades não devem ser. Isso parece escapar bastante ao que comu-

mente o conservadorismo encara como ideologia. 

Sim, é claro que libertários podem cair no erro de fazerem dessa 

filosofia uma religião pessoal, depositando todas as forças e esperanças 

no reino vindouro do Ancapistão. Sim, também é claro que um libertário 

pode anular ou diminuir totalmente os conceitos de Deus, pecado, neces-

sidade de salvação espiritual, morte vicária e ressurreição de Cristo, es-

perança no retorno de Jesus, Bíblia como única regra de fé e prática, 

senso de que o evangelho precisa ser pregado, etc. Há muitos libertários 

ateus, agnósticos e de outras religiões. E não tenho dúvida que há liber-

tários cristãos que são mais libertários do que cristãos. No entanto, esse 

tipo de ideologização pessoal de uma filosofia não prova que a filosofia 

em si é uma religião secular. 

Terceiro: há uma falsa simetria na comparação entre comunismo 

e anarcocapitalismo. Se o comunismo propõe que um poder central or-

ganize a vida de toda uma sociedade, dando conta de todos os produtos, 
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serviços, demandas, conflitos e problemas, ele necessita de uma estrutura 

com níveis absurdos de poder e de responsabilidades. Logo, se todos os 

administradores dessa estrutura não forem santos, incorruptíveis e extre-

mamente competentes, o plano falha.17 E nem estamos considerando o 

fato de que é impossível, em termos práticos, uma economia totalmente 

planificada funcionar – fato que independe da bondade e da competência 

dos governantes.18 

Por outro lado, o anarcocapitalismo propõe que cada indivíduo 

seja livre para organizar sua própria vida, ensina o princípio da não 

agressão e crê que outros mecanismos, que não o Estado, podem servir 

para desestimular e punir crimes (como veremos em outros capítulos). 

Ora, nada disso requer perfeição. Indivíduos imperfeitos podem, em 

maior ou menor grau, conquistar seus objetivos individuais e construir 

relações amistosas na comunidade em que vivem. É claro que isso não 

vai garantir uma sociedade isenta de problemas e conflitos, já que sempre 

alguns indivíduos vão preferir a agressão. Contudo, o anarcocapitalismo 

não tem por objetivo uma sociedade isenta de problemas, mas sim uma 

sociedade sem o Estado, que é uma instituição antiética. 

Quarto: devemos considerar que muitos anarcocapitalistas se 

classificam como conservadores e entendem o libertarianismo como uma 

posição conservadora. Um libertário conservador, por exemplo, enfatiza 

que a sociedade precede o Estado e que ele a distorce. Em suma, o Estado 

seria, por definição, uma instituição revolucionária. Derrubá-la, por-

tanto, constituiria um retorno à estrutura mais natural, moral e eficiente 

                                                           
17 Ver ROTHBARD, Murray. Por uma nova liberdade: o manifesto libertário. São Paulo: 
Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2013, p. 356-357. O autor fala claramente sobre 
porque o comunismo é utópico, citando justamente essa necessidade de que o ho-
mem tenha a sua natureza moral transformada para que o sistema funcione. Em con-
traponto, o libertarianismo não precisa disso, mas “leva em conta os valores e atitudes 
existentes do ser humano”. 
18 O economista Ludwig von Mises trata desse assunto em um ensaio publicado na 
década de 1920. Comumente chamada de “o problema do cálculo econômico”, a tese 
de Mises defende que sem um sistema de preços real, derivado de um mercado com 
liberdade de concorrência, os recursos não podem ser bem alocados, o que gera pro-
blemas de escassez em alguns setores, superprodução em outros e uma péssima res-
posta às demandas dos consumidores. O ensaio, em forma de livro, pode ser baixado 
e lido aqui: https://www.mises.org.br/Ebook.aspx?id=66.  

https://www.mises.org.br/Ebook.aspx?id=66
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da sociedade. Hoppe, um dos autores libertários mais importantes da atu-

alidade – se não o mais importante – explica em seu livro Democracia, 

o deus que falhou, que “conservadores da atualidade devem ser libertá-

rios antiestatistas” e que, da mesma forma, “os libertários devem ser con-

servadores”.19 

A definição que Hoppe apresenta de conservadorismo é bastante 

interessante. Para ele, o termo conservador “se refere a alguém que acre-

dita na existência de uma ordem natural, de um estado de coisas natural, 

que corresponde à natureza das coisas; que se harmoniza com a natureza 

e o homem”.20 O autor observa ainda que a ordem natural pode ser per-

turbada por acidentes e anomalias, mas que é fácil distinguir o normal 

do anormal, o essencial do acidental. Ele continua dizendo que o natural 

“é o estado de coisas mais duradouro”. E salienta: “A ordem natural das 

coisas é antiga e sempre a mesma (apenas anomalias e acidentes sofrem 

mudanças); portanto, ela pode ser reconhecida por nós em todos os lu-

gares e em todos os tempos”.21 

Detalhando um pouco mais a definição, Hoppe toca em pontos 

caros a todos os conservadores: 

“Conservador” refere-se a alguém que reconhece aquilo que é antigo e natural 

através do “ruído” das anomalias e dos acidentes; refere-se a alguém que o 

defende, o apoia e ajuda a preservá-lo contra aquilo que é temporário e o anô-

malo. No âmbito das ciências humanas – incluindo as ciências sociais –, o 

conservador reconhece as famílias (pais, mães, filhos, netos) e os lares famili-

ares com base na propriedade privada e em cooperação com uma comunidade 

de outros lares familiares como as unidades sociais mais fundamentais, mais 

naturais, mais essenciais, mais antigas e mais indispensáveis. Adicionalmente, 

a família (o lar familiar) também representa o modelo da ordem social em 

geral.22 

Hoppe observa em seguida que há hierarquias dentro da família 

e que isso se reflete dentro de uma comunidade de famílias e de todos os 

demais núcleos. No topo da hierarquia estaria Deus. Assim, os conser-

vadores “apoiam e desejam preservar a família, as hierarquias sociais e 

                                                           
19 HOPPE, Hans Hermann. Democracia, o deus que falhou. São Paulo: Instituto Ludwig 
von Mises Brasil, 2014, p. 225. 
20 Ibdem, p. 223.  
21 Ibdem, p. 224. 
22 Ibdem. 
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as camadas de autoridade material e espiritual/intelectual baseadas em – 

e decorrentes de – laços familiares e em relações de parentesco”.23 

Baseado nessas definições, Hoppe passa a demonstrar como o 

Estado perverte toda a estrutura de famílias e hierarquias sociais, fomen-

tando degeneração moral e podridão cultural. Ele menciona, por exem-

plo, como o Estado interfere na educação das crianças (um assunto que 

compete à família); como que a segurança, a saúde e a educação públicas 

desincentivam os pais e os casais de proverem assistência a si mesmos e 

seus filhos; como que as leis estatais de seguridade social desestimulam 

a preocupação e a responsabilidade dos filhos pelos pais mais velhos; de 

como o financiamento estatal de mães solteiras ou de desempregados 

aumenta o número dessa classe de pessoas; etc.  

Com um raciocínio arguto, Hoppe vai demonstrando que diver-

sos problemas tais como divórcios, família monoparental, abortos, irres-

ponsabilidade pessoal, maus tratos dos filhos pelos pais e dos pais pelos 

filhos, desvalorização do casamento e da formação de famílias são em 

grande parte fomentados por medidas estatais que enfraquecem a res-

ponsabilidade individual e os vínculos familiares. Assim, Hoppe conclui 

que os conservadores devem ser libertários, opondo-se à instituição que 

mais tem degenerado a ordem natural da sociedade. 

Concordo com Hoppe. E podemos pensar nas implicações disso 

para a restauração do senso de comunidade. Uma sociedade sem Estado 

muito provavelmente seria um grande estímulo para que as pessoas vol-

tassem a se relacionar melhor com os pequenos núcleos sociais (família, 

vizinhos, conjuntos de ruas, bairro e pequenas comunidades no geral). 

Afinal, sem o Estado, muitas decisões precisariam ser tomadas por esses 

pequenos núcleos. Por exemplo, eu moro numa vila com 28 casas. Os 

vizinhos têm uma relação amistosa, mas a maioria não é muito próxima. 

Se o Estado acabasse hoje, no entanto, todos nós precisaríamos nos reu-

nir para decidir várias questões. 

Precisaríamos discutir questões como: qual empresa de coleta de 

lixo e qual empresa de segurança armada contrataremos para nossa vila? 

Vamos contratar alguma empresa de justiça para resolver conflitos ou se 

                                                           
23 Ibdem. 
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trabalharemos com uma estrutura mais informal de árbitros? Como po-

demos nos aproximar dos vizinhos das ruas próximas e travar acordos? 

Negociaremos com alguma seguradora de planos de saúde a adesão de 

toda a vila em troca de um preço melhor? Vamos investir em algum tipo 

de escola comunitária não estatal para nossos filhos? Não seria interes-

sante fazermos aulas de legítima defesa agora que o Estado foi extinto e 

precisamos cuidar de nossa segurança?  

O Estado, portanto, reduz (ou tende a reduzir) esse senso de pro-

ximidade comunitária. Ao tomar para si a prerrogativa de resolver a mai-

oria das questões da vida comum, pouca coisa resta para ser discutida 

com os núcleos mais próximos. E, assim, cada indivíduo se torna isolado 

dos restantes. Isso afeta, inclusive, o próprio senso de caridade. Se o Es-

tado é responsável por ajudar quem necessita, eu não preciso fazer muito. 

A responsabilidade não é mais minha. O governo é quem tem que fazer. 

E assim nós terceirizamos a caridade. 

Voltando ao Hoppe, o autor passa a explicar, ainda no mesmo 

capítulo, porque libertários devem ser conservadores. Em resumo, ele 

entende que a defesa da propriedade privada e de uma economia livre 

favorecem a ordem natural. Em outras palavras, estilos de vida que se 

distanciam, por exemplo, da noção de família tradicional tendem a ser 

enfraquecidos, bem como rechaçados pela opinião conservadora. De 

igual maneira, a defesa desses estilos de vida tende a auxiliar o fortale-

cimento do Estado, pois erodem as estruturas mais naturais e primárias 

de defesa da propriedade privada, das relações voluntárias e da respon-

sabilidade individual, familiar e comunitária. 

Hoppe também demonstra que historicamente os primeiros pro-

ponentes do libertarianismo eram conservadores (no sentido trabalhado 

por ele), mas que o movimento acabou por ser infectado por libertários 

com pensamento culturalmente progressista durante o período da Guerra 

no Vietnã. Isso, segundo o autor, foi extremamente danoso para o liber-

tarianismo, que passou a conter adeptos que fortalecem, sem perceber, o 

estatismo.  

Talvez valha a pena fazer um complemento aqui ao que Hoppe 

está dizendo. Dado que o libertarianismo é, em essência, individualista 

(no sentido de defender os direitos do indivíduo, bem a responsabilidade 

por seus próprios atos) e antiestatista, os movimentos revolucionários 
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acabam por ser incompatíveis com a posição libertária. Isso inclui o fe-

minismo, o movimento LGBT, a maioria dos movimentos negros, 

grande parte dos grupos que se dizem pró-direitos humanos, os vários 

tipos de socialismo, qualquer tipo de supremacismo branco, o fascismo 

e o nazismo originais, o neonazismo, etc. Todos esses movimentos são 

coletivistas, estatistas e revolucionários. E parece que há uma ligação 

íntima entre essas três características. Vejamos. 

Os movimentos supracitados dividem a sociedade por classes, de 

modo que algumas classes passam a carregar todas as virtudes, enquanto 

outras, todos os vícios. Neste esquema, não há espaço para avaliar e jul-

gar o indivíduo. O inimigo não pode ser o indivíduo que é mal. O inimigo 

precisa ser a classe. De igual forma, a vítima ou o herói não pode ser o 

indivíduo que é bom. É a classe quem sofre ou quem salva. Uma variação 

dessa posição envolve a própria “sociedade” como uma entidade viva 

que pode ser culpada ou que pode exigir direitos. Rothbard explica bem 

essa posição e como ela é absurda: 

A visão individualista da “sociedade” foi resumida na frase: “Sociedade” é 

todo mundo exceto você. Colocada desta maneira crua, esta análise pode ser 

usada para considerar todos aqueles casos em que a “sociedade” é tratada não 

só como um super-herói com super-direitos, mas também como um super-vi-

lão, sobre cujos ombros se deposita uma culpa colossal. Consideremos a visão 

típica de que o indivíduo que comete um crime não é responsável pelo seu 

crime, e sim a “sociedade”. Peguemos, por exemplo, o caso no qual Smith 

assalta ou assassina Jones. A visão “antiquada” é a de que Smith é responsável 

por seu ato. O progressista moderno contesta, afirmando que a “sociedade” é 

responsável. Isto soa tanto sofisticado quanto humanitário, até que apliquemos 

a perspectiva individualista. Então percebemos que o que os progressistas es-

tão realmente dizendo é que todos, exceto Smith, incluindo, é claro, a vítima, 

Jones, são responsáveis pelo crime. Quando isto é descrito desta maneira, sem 

rodeios, quase todos reconheceriam o absurdo deste ponto de vista. Porém 

evocar a “sociedade”, essa entidade fictícia, ofusca o processo.24 

O resultado dessa visão coletivista é o desaparecimento da noção 

de direitos e responsabilidades individuais. Sem tal noção, não só está 

justificado que a “classe oprimida” ou “a sociedade” destrua, se vingue 

ou crie problemas para a “classe opressora”, como está justificado que 

                                                           
24 ROTHBARD, Murray. Por uma nova liberdade: o manifesto libertário. São Paulo: Ins-
tituto Ludwig von Mises Brasil, 2013, p. 54. 
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as classes e “a sociedade” estejam acima do indivíduo. E esses dois pon-

tos levam inevitavelmente à necessidade e à justificativa do Estado. Afi-

nal, se uma classe deve agredir a outra e se direitos individuais podem 

ser violados pelo bem da classe, o Estado é a instituição perfeita para 

realizar essas tarefas. Por essa razão, o coletivismo sempre acaba se li-

gando ao estatismo. E tanto um como o outro não são compatíveis com 

o libertarianismo. 

O estatismo alimentado pelo coletivismo, por sua vez, é revolu-

cionário porque busca colocar em prática, através da força, visões detur-

padas de mundo. Essas visões deturpadas não apenas negam pilares da 

sociedade e fatos da natureza, como pretendem criar uma ordem total-

mente nova e sem se importar com aqueles que não desejam tomar parte 

no processo.  

Não é por acaso que tais movimentos geralmente não são simpá-

ticos à família e à religião, pretendendo ou destruir esses pilares sociais, 

ou desfigurá-los, ou controlá-los. Aqui, mais uma vez, o coletivismo, o 

estatismo e o pensamento revolucionário se mantém de mãos dadas. E é 

por isso que é o libertário que deseja ser coerente deve ser conservador. 

Ao defender a importância da família, da religião, da educação domici-

liar, do papel social das igrejas e da responsabilidade individual, o liber-

tário está atacando frontalmente o poder do Estado, do coletivismo e das 

revoluções progressistas. Afinal, enquanto o indivíduo preferir aprender 

de Deus, dos familiares, dos líderes religiosos e dos irmãos da Igreja, e 

manter um juízo personalista de si e dos outros, essa tríade não logrará 

êxito total em fazer do povo massa de manobra. Hoppe, portanto, acerta 

o alvo: o libertarianismo é conservador. Essa é a sua essência.  

Voltemos ao livro do Hoppe. Mais para o fim do capítulo, o autor 

discute sobre como uma sociedade libertária seria estimulada a manter 

vínculos fortes entre famílias, o que faria emergir comunidades com re-

gras específicas. Tais comunidades, sendo fortemente libertárias, não to-

lerariam contratualmente estilos de vida que erodissem a ordem natural. 

Assim, haveria comunidades privadas onde certos estilos de vida não se-

riam aceitos, de modo que os desviantes teriam de se retirar. O autor 

conclui:  

Deve estar bem claro, então, o motivo pelo qual os libertários devem ser con-

servadores morais e culturais da mais intransigente natureza. O estado atual 
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de degradação moral, de desintegração social e de podridão cultural é precisa-

mente o resultado de uma tolerância demasiada e, acima de tudo, errônea e 

equivocada. Ao invés de todos os habituais democratas, comunistas e adeptos 

de estilos de vida alternativos serem rapidamente isolados, excluídos e expul-

sos da civilização (de acordo com os princípios dos contratos), eles são tole-

rados pela sociedade. No entanto, essa tolerância apenas incentivou e promo-

veu ainda mais sentimentos e atitudes igualitaristas e relativistas – até que, 

finalmente, atingiu-se o ponto em que o direito (a autoridade) de excluir al-

guém de alguma coisa foi efetivamente extinto (ao passo que o poder do es-

tado, que se manifesta nas políticas estatais de integração forçada, aumentou 

proporcionalmente).25 

Em resumo, para Hoppe, o verdadeiro conservadorismo deve ser 

libertário e o verdadeiro libertarianismo deve ser conservador. A cisão 

entre as duas posturas e visões de mundo acaba por fortalecer o Estado e 

avançar com a destruição da ordem natural das coisas, o que é essencial-

mente revolucionário. O autor sintetiza:   

Os conservadores estão convencidos de que o “natural” e o “normal” é antigo 

e generalizado (e assim podem ser discernidos em todos os tempos e em todos 

os lugares). Do mesmo modo, os libertários estão convencidos de que os prin-

cípios da justiça são eterna e universalmente válidos (e, portanto, devem ter 

sido essencialmente conhecidos pela humanidade desde os seus primórdios). 

Ou seja, a ética libertária não é nova nem revolucionária; ela é antiga e con-

servadora.26 

Portanto, podemos dizer que para longe da caricatura que muitos 

conservadores estatistas fazem do libertarianismo, esta posição ética, so-

cial e filosófica não está fincada na mentalidade revolucionária e no pen-

samento utopista. Dentro da perspectiva de libertários conservadores 

como Hoppe, o anarcocapitalismo pode ser visto como a filosofia mais 

conservadora do espectro político. Ela propõe uma sociedade na qual o 

estímulo para retornar às relações mais próximas dentro dos pequenos 

núcleos é muito forte. Uma vez que os pequenos núcleos são fundamen-

tais para o bom funcionamento de toda a sociedade, temos aqui uma fi-

losofia que torna mais viável a manutenção dos pilares sociais.    

Considerando esses quatro pontos, não parece que os termos uto-

pia, ideologia, religião secular e mentalidade revolucionária sejam ade-

                                                           
25 HOPPE, Hans Hermann. Democracia, o deus que falhou. São Paulo: Instituto 
Ludwig von Mises Brasil, 2014, p.255. 
26 Ibdem, p. 239. 
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quados para classificar a natureza da filosofia anarcocapitalista. No má-

ximo, pode-se dizer que a probabilidade de sociedades sem Estado sur-

girem é remota e que, ademais, o cristão deve se dedicar mais à pregação 

do evangelho do que à pregação do libertarianismo. Contudo, eu não 

vejo de que modo seria contrário ao libertarianismo concordar com isso.  
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6. Primeira Apropriação 

 Uma curiosa tentativa de refutação do libertarianismo a que tive 

acesso logo que comecei a estudar o tema foi um questionamento sobre 

o conceito de “primeira apropriação”. Embora eu ache difícil questionar 

este conceito, resolvi incluir um capítulo a respeito porque, de fato, essa 

é uma das bases do pensamento anarcocapitalista. Libertários denomi-

nam como primeira apropriação o processo em que uma pessoa se torna 

proprietária de algo que antes não tinha dono. O processo é composto 

por dois fatores: um bem que não pertence a ninguém e o indivíduo que 

primeiro realiza modificações neste bem. John Locke, talvez a primeira 

pessoa a formalizar esse conceito27, entendia essas modificações como 

uma mistura do trabalho do indivíduo ao bem. A partir dessa mistura, o 

indivíduo se tornaria dono do bem.  

O questionamento que se faz a esse conceito é que da mera mo-

dificação de um objeto não se seguiria a apropriação do mesmo, mas 

apenas a adição de um maior valor a ele. Colocando um exemplo em 

silogismo: 

1) Certo tronco de árvore possuía formato natural de tronco; 

2) Alguém fez dele uma cadeira;  

3) Logo, o tronco deixou de ter formato natural de tronco.  

Segundo o questionamento, seria um erro que a conclusão fosse 

“Logo, o tronco passou a ser do indivíduo que fez dele uma cadeira”. De 

fato, de maneira direta, uma ideia não leva à outra. Mas isso não significa 

que não haja alguns raciocínios no meio do caminho que fazem essa li-

gação. É o que vamos ver.  

O ponto de partida aqui é a autopropriedade. É a partir daqui que 

podemos afirmar que cada indivíduo possui seus próprios atos. Por 

exemplo, se um homem deliberadamente atira uma pedra em outro e o 

fere, ele será julgado como dono deste ato. Não é possível ele se defender 

dizendo que o fato da pedra ter saído de sua mão não implica que a ação 

foi dele. Em suma, toda a atribuição de responsabilidade pressupõe que 

existem indivíduos, que eles são donos de si mesmos e, por conseguinte, 

                                                           
27 LOCKE, John. Um Ensaio Referente à Verdadeira Origem, Extensão e Objetivo do 
Governo Civil, V. In: Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998, 
p. 409–410. 
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são donos de suas ações. Como dito em outro capítulo, as ações de indi-

víduo são a extensão de sua autopropriedade. Se sou dono de minha 

mente e meu corpo, sou dono daquilo que faço com minha mente e meu 

corpo.  

Dito isso, chegamos à questão dos bens que não tem dono. Se 

eles não têm dono e alguém os modifica, há a mistura do trabalho do 

indivíduo ao objeto. Pensemos no exemplo do tronco. Seu formato ori-

ginal é resultado da trajetória natural de crescimento das árvores. Não há 

ação humana envolvida ali. Mas a partir do momento em que um indiví-

duo corta o tronco e faz dele uma cadeira, o trabalho do homem modifica 

toda a forma do objeto. Este trabalho, que pertence ao homem que o fez, 

pois ele é dono de suas ações, agora é indissociável do tronco. Houve 

uma mistura das ações do homem ao objeto.  

Isso gera o questionamento: de quem passa a ser o objeto? Bom, 

sabemos que o trabalho é do homem. Se o seu trabalho agora é indisso-

ciável do objeto, qualquer pessoa que se aposse desse objeto, estará se 

apossando também do seu trabalho. Logo, é razoável dizer que o objeto 

se tornou seu por causa do trabalho ali contido.  

  Resta saber se o homem tinha o direito de misturar o seu trabalho 

ao objeto. Esse é o ponto. Se havia esse direito, nada desabona a sua 

posse. Se não havia, então mesmo trabalhando objeto, ele não se torna 

seu.  

Pois bem, o objeto não tinha dono. Se não tinha dono, ou era de 

todos ou de ninguém. Se era de todos, podemos imaginar dois cenários: 

(1) o indivíduo teria de pedir a todas as pessoas do mundo a permissão 

para usar o objeto; (2) não seria necessário pedir a todos, no entanto, 

todos teriam o direito de usar aquilo que foi modificado pelo indivíduo.  

O primeiro cenário é inviável. Se tudo o que cada um fosse fazer 

dependesse de validação de todas as pessoas do mundo, nada seria feito. 

Na verdade, mesmo que essa solicitação de permissão fosse restrita a 

uma região especifica, isso tornaria a produção de qualquer coisa muito 

vagarosa, além de sempre contar com o risco de que não fosse realizada 

porque alguém não concordou. Ademais, seria impossível vender aquilo 

que se produziu, já que todos são donos.  
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O segundo cenário também não parece ser viável. Se todos po-

dem usar aquilo que outros trabalharam, não há propriedade privada. As-

sim sendo, não há privacidade, não há bens pessoais, não há roubo. Isso 

não parece se coadunar com o fato de que existem indivíduos, o que im-

plica que haverá algum nível de necessidade de coisas individuais, já que 

indivíduos são diferentes. Não se coaduna também com o fato de que os 

recursos são finitos. A finitude dos recursos exige que a propriedade seja 

restrita a quem primeiro se apropria. Do contrário, haverá conflito. Fi-

nalmente, esse cenário não se coaduna com o fato de que o trabalho que 

um indivíduo tem necessariamente é dele. Não faria sentido que todos 

pudessem usufruir do trabalho de outro, a não ser, claro, que o outro 

consentisse com isso. Destaca-se que também aqui compra e venda se-

riam atividades impossíveis.  

Descartando-se a hipótese de que tudo é de todos, resta a de que 

nada é de ninguém. Aqui, mais uma vez, temos dois cenários: (1) ne-

nhum indivíduo pode se apropriar de algo; (2) todos os indivíduos podem 

se apropriar daquilo que não tem dono. 

O primeiro cenário também é inviável. Se ninguém pode se apro-

priar de nada, ninguém pode produzir nenhum bem ou serviço. Por con-

seguinte, todos devem esperar pela morte. Este esquema também torna 

o comércio impossível, é claro.  

O segundo cenário é o único, no fim das contas, que tem viabili-

dade e faz sentido. Se nada é de ninguém, o trabalho realizado pela pri-

meira apropriação dá ao bem um dono. E a partir daí, este dono pode 

fazer o que quiser do bem. Este esquema valoriza o trabalho e preserva 

os conceitos de privacidade, individualidade e bens próprios. Ademais, 

permite uma produção mais acelerada, as trocas voluntárias (comércio), 

a proteção dos bens próprios, a especialização nas produções e o uso 

mais racional dos recursos.  

O cenário formado pelo conceito de primeira apropriação tam-

bém resolve possíveis conflitos. Por exemplo, sem primeira apropriação, 

um indivíduo poderia fazer uma casa em determinado terreno sem nin-

guém e um dia, ao chegar de alguma tarefa, dar de cara com alguém 

morando em sua casa. Ou ainda: um indivíduo poderia colher maçãs no 

seu quintal e depois perceber que alguém entrou em sua casa e pegou as 

maçãs.  
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Sem primeira apropriação, o trabalho para conseguir recursos fi-

nitos se torna sem garantia. Assim, o conceito é bastante razoável. Em 

silogismo, poderíamos colocar assim:  

1) Quando trabalhamos um bem, nosso trabalho se mistura ao bem; 

2) Se um bem não tem dono, pode ser trabalhado por quem primeiro adquiri-

lo;  

3) Logo, um bem sem dono torna-se misturado ao trabalho de quem primeiro 

o adquire e trabalha.  

Ora, se antes não tinha dono e agora está misturado ao trabalho 

de alguém, este agora é o dono. Mas aqui a crítica se desdobra questio-

nando o que exatamente seria misturar o trabalho ao bem. Para mostrar 

que o conceito não é claro, alguns lançam mão da seguinte analogia: su-

ponha que eu faço um suco de laranja e o derramo no mar. Ao fazer isso, 

estou misturando meu trabalho ao mar? Se sim, tornei-me dono de todo 

o mar? Vamos responder essas questões.  

De fato, é importante definir de modo mais claro o que seria “tra-

balhar um bem”. Do contrário, não é possível responder a analogias 

como essa. Embora o conceito seja mais fácil de entender pelo bom senso 

do que definir com exatidão, podemos fazer um esforço nesse sentido. A 

meu ver, o conceito de trabalhar um bem envolve modificações que dão 

ao objeto uma nova função ou que otimizem sua função anterior. Por 

conseguinte, essas modificações tendem a ser substanciais, facilmente 

observáveis e claramente funcionais. Alguns exemplos são: plantar uma 

horta e cercá-la, criar um sistema de irrigação, construir uma casa, fazer 

vestes de lã, retirar mel da colmeia e engarrafá-los, colher fruta e arma-

zenar em uma cesta, cortar uma árvore e fabricar prateleiras com sua 

madeira, etc. 

Aplicando essa definição ao caso do suco de laranja jogado ao 

mar, não encontramos nenhum desses elementos. A mudança provocada 

no mar não é substancial. Uma vez que a mistura seja feita, ninguém 

percebe que ela existiu. Nenhuma função nova naquele local é criada. 

Nenhuma função antiga é otimizada. E não há qualquer evidência de que 

ao jogar suco no mar havia alguma intenção além de simplesmente se 

livrar do suco. Portanto, não há neste exemplo qualquer elemento que 

nos permita dizer que o mar foi trabalhado. 
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Pode-se ressaltar ainda que o único objeto trabalhado da analogia 

foi a laranja que o indivíduo usou para fazer o suco. Ele a cortou, a es-

premeu, possivelmente a adoçou e depois a armazenou em uma garrafa. 

Se a laranja não foi furtada de ninguém, mas comprada de alguém ou 

colhida em seu quintal, podemos concluir que o suco se tornou do indi-

víduo que trabalhou essa laranja. O mar não.  

Qual é a importância de que a primeira apropriação tenha a ver 

com a mistura do trabalho ao bem? É justamente a noção de que se não 

há modificação substancial, otimização ou nova utilidade no objeto, ele 

permanece muito próximo de seu estado natural, não tendo assim um 

dono. Do ponto de vista da resolução de conflitos, a definição ganha 

ainda maior importância. Sem um trabalhar do objeto, é difícil provar 

que ele realmente pertence a alguém. É fácil alguém dizer que é dono de 

um lugar porque um dia passou por lá e arrancou umas folhas de árvore. 

Sem algo mais substancial, as alegações mais estranhas surgiriam. E ne-

nhuma poderia ser provada. A noção de trabalhar algo reduz esse risco.  

Obviamente, nem tudo requer um trabalho extremamente com-

plexo. Alguém que simplesmente monte uma cabana em um lugar sem 

dono, com a intenção de morar ali, e passe a colher frutas de uma árvore 

ao lado, de modo recorrente, pode ser considerado dono da árvore. Seria 

um erro alguém cortar aquela árvore ou pegar seus frutos sem pedir ao 

morador da cabana. E apesar disso, não há nada na árvore em si que in-

dique que ela já tem dono. O que há é uma cabana próxima, um morador 

da região e o hábito de colher as frutas e guardar. O trabalho do indivíduo 

existe, mas ele está mais no conjunto de elementos daquela pequena área 

habitada por ele do que na árvore em si. E por isso pode não ser tão 

visível à primeira vista. Ainda assim, é possível identificar uma área tra-

balhada, o que torna o cenário suficiente para estabelecer propriedade.  

Há outra questão às vezes lançada contra a noção de primeira 

apropriação: até onde essa apropriação iria no caso de um terreno? Infi-

nitamente para cima e para baixo? Neste caso, aviões não poderiam pas-

sar por cima dessas propriedades? Nem metrôs e tubulações de esgoto 

por baixo? E onde seria o limite dos lados?  

A resposta não é difícil. Ela está ligada ao trabalho realizado pelo 

indivíduo e o tanto de espaço que está diretamente relacionado a este 

trabalho. Então, se um homem constrói uma casa, é certo que ele não 
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usa, nem precisa usar muito do espaço acima. Um avião, portanto, não 

está invadindo sua propriedade quando passa a centenas ou milhares de 

metros de distância acima da propriedade. De igual forma, se um indiví-

duo não usa muito do que está a abaixo do chão de sua casa, qualquer 

coisa construída a muitos metros de distância para baixo não será sua 

propriedade.  

Resolvidas essas questões, podemos concluir sem dificuldade 

que a noção de primeira apropriação é bastante racional e natural. Além 

disso, é eficaz para evitar ou dirimir conflitos. 
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7. Direito natural e direito positivo 

Uma questão interessante de se trabalhar dentro da discussão so-

bre a legitimidade ou não do Estado é a do tipo de direito predominante 

na sociedade. O chamado direito natural compreende leis universais e 

imutáveis, as quais são vistas como naturais ao universo e ao homem. 

Neste tipo de direito, as leis não são produto de opinião, mas de noções 

como autopropriedade, moral objetiva e a necessidade de um sistema 

ético universal.  

É no direito natural que se encontram as ideias de direito à vida, 

à liberdade, à propriedade legitimamente conquistada, à busca pela feli-

cidade e à possibilidade de proteger a si e aos mais próximos da violação 

desses direitos. Por conseguinte, o direito natural é violado através de 

ações como o assassinato, o roubo, o sequestro, estupro, a iniciação de 

agressão ou coação a pessoas pacíficas, a fraude, a invasão de proprie-

dade alheia, a depredação sem consentimento de objetos de terceiros, o 

descumprimento de contratos legítimos, etc. 

Já o chamado direito positivo é aquele que compreende todo o 

conjunto de leis válidas para um local e um período específicos, variando 

de contexto para contexto. Essas leis não possuem natureza universal, 

imutável e transcendente, mas surgem a partir da opinião do corpo legis-

lativo do Estado. Em resumo, no direito positivo a lei é o que o Estado 

define como lei – o que não necessariamente possui base no direito na-

tural. 

Entendido isso, é fácil perceber o tipo de problema que a predo-

minância do direito positivo pode gerar. Quanto mais leis positivas uma 

sociedade tiver, mais arbitrário será o direito, podendo considerar como 

crimes atos absolutamente éticos e como legais ações eticamente insus-

tentáveis. Além disso, a predominância do direito positivo normaliza a 

ideia de que o Estado pode e precisa ter prerrogativa para criar e impor 

regras que refletem meramente as opiniões dos legisladores, não pos-

suindo base no direito natural. Não por acaso sociedades com Estado 

tendem a multiplicar leis positivas e se tornar vastamente arbitrárias, mas 

contando com alto grau de concordância tácita do povo. Afinal, se o Es-

tado definiu como lei, então é lei.   

De uma perspectiva libertária, apenas o direito natural pode ser 

imposto sobre toda uma sociedade. A imposição do direito positivo a 
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todos os indivíduos seria uma violação do próprio direito natural. Por-

tanto, no anarcocapitalismo, apenas violações do direito natural seriam 

consideradas crimes.  

Para entender melhor do que estamos falando, passemos a obser-

var alguns tipos de lei que não possuem sustentação no direito natural, 

mas apenas no direito positivo. Os exemplos que usaremos serão mais 

voltados para a realidade brasileira, porém todos os países possuem, em 

maior ou menor medida, esses tipos de lei.  

 

Tipo 1: Mercados fechados 

 Podemos chamar de mercado fechado qualquer ramo de atividade 

econômica onde o Estado proíba ou dificulte muito a livre entrada de 

empresas privadas para operar e competir. Isso pode acontecer de algu-

mas maneiras distintas. O Estado pode, por exemplo, garantir por lei que 

certa empresa estatal terá o monopólio exclusivo do setor. Pode também 

definir por lei que somente empresas privadas escolhidas ou permitidas 

por ele poderão entrar no mercado. Pode ainda definir requisitos para a 

entrada tão difíceis de cumprir que desestimulam empresários de tenta-

rem iniciar no ramo. Vamos citar alguns exemplos. 

No Brasil, para abrir um cartório é preciso passar em um con-

curso público para tabelião, além de uma série de outras etapas, inclu-

indo teste psicotécnico e prova de títulos. Só então poderá receber auto-

rização do Estado para atuar como tabelião. Ou seja, é crime um empre-

sário simplesmente abrir um cartório e passar a competir com os demais. 

Isso não só cerceia a liberdade de prestar serviços, como impõe ao con-

sumidor um mercado de cartórios pouco competitivo.  

O grande problema de um mercado pouco competitivo, em qual-

quer área que seja, é que o risco de alguma nova empresa surgir com 

serviços muito melhores e baratos (a fim de ganhar os clientes das outras 

empresas) é quase nulo. Assim, o incentivo que se cria em mercados fe-

chados é que o punhadinho de empresas que conseguir entrar mantenha 

os preços altos e os serviços ineficientes. Não há riscos para elas. Não há 

necessidade de uma constante melhora. De fato, os serviços cartoriais no 

Brasil são conhecidos por serem caros, lentos e de baixa qualidade. Ape-

sar disso, a profissão de dono de cartório é a que tem o maior salário no 

país. O leitor pode deduzir a razão. 
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A área de mobilidade urbana passa por dificuldades semelhantes 

no Brasil. Qualquer iniciativa privada neste setor tende a sofrer forte in-

terferência de políticos e juízes. Eles logo começam a discutir se a ino-

vação pode ou não continuar, se atrapalha ou não serviços protegidos 

pelo Estado, o quanto de impostos ela deve pagar ao governo e quais 

novas regras devem ser criadas e impostas sobre ela. Isso ocorreu com 

aplicativos de carro (como a UBER), com aplicativos de fretagem de 

ônibus interestaduais (como a Buser), com aplicativos de carona, com 

patinetes elétricos, com bicicletas, etc. Todas essas dificuldades impos-

tas pelo Estado tornam os serviços mais caros para o consumidor, quando 

não os inviabilizam. E assim o consumidor é forçado a continuar com 

transportes caros e de má qualidade.  

Agora, note: nenhuma dessas discussões de membros do Estado 

sobre serviços de transporte derivam do direito natural. Se uma empresa 

vai prestar determinado serviço e um indivíduo vai aderi-lo, estas são 

decisões que não ferem nenhuma lei natural, antes fazem parte da liber-

dade individual que o direito natural afirma existir. Quando, portanto, o 

Estado interfere nessas questões, nega a liberdade do cidadão e cria nor-

mas arbitrárias. 

Algo semelhante acontece com o sistema de ônibus. Ele é regu-

lado pelo Estado, de modo que empresas só podem prestar este serviço 

se ganharem uma licitação do governo. Além disso, o Estado determina 

quais rotas serão realizadas e quanto subsídio repassará às empresas, 

caso as passagens não sejam suficientes para arcar com os custos delas. 

Ou seja, o cidadão comum fica refém de um pequeno número de empre-

sas protegidas pelo Estado e financia essas empresas não só com as pas-

sagens, mas também com impostos. Por sua vez, o empresário que gos-

taria de entrar hoje no mercado de serviço de ônibus para disputar com 

as empresas já estabelecidas, não pode fazê-lo.  

Dentro desse arranjo promovido pelo Estado, qualquer um que 

compre uma frota de ônibus, contrate motoristas e passe a transportar 

pessoas será tido como criminoso. Já os empresários acomodados que 

são protegidos pelo governo e recebem repasses de impostos estão dentro 

da lei (a lei positiva).  

Outro mercado fechado no Brasil é o da moeda. Por lei, o real 

tem curso forçado. Isso significa que qualquer estabelecimento no país 
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precisa necessariamente usar o real para as suas transações diárias. O 

problema da proibição do uso de outras moedas é que, como veremos 

em outro tópico, o governo pode desvalorizar a moeda por meio da in-

flação. Se fosse permitido ao cidadão usar a moeda que quisesse no dia 

a dia, as moedas mais fortes tenderiam a ser usadas. Isso protegeria o 

cidadão brasileiro das ações irresponsáveis e criminosas do seu governo. 

O curso forçado, ressalta-se, não é exclusividade do Brasil. 

Ainda outro exemplo de mercado fechado no Brasil é o de en-

trega de cartas. Até o momento em que redijo este parágrafo, o Estado 

brasileiro garante por lei que os Correios, uma empresa estatal, detenham 

o monopólio da entrega de cartas. Ou seja, é ilegal qualquer outra em-

presa tentar competir neste ramo. Aqui mais uma vez tanto empresas 

quanto indivíduos têm seus direitos naturais cerceados.  

 

Tipo 2: Empresas estatais 

 Empresas estatais são bons exemplos da arbitrariedade do Es-

tado. Para uma empresa estatal ser aberta, o Estado obriga os cidadãos a 

financiá-la por meio de impostos. Após esse momento de investimento 

inicial, se a empresa gerar déficit em qualquer período que seja, o Estado 

obrigará todos os cidadãos a pagar pelo déficit também por meio de im-

postos, o que premia a ineficiência e reduz o estímulo da empresa a lu-

crar. Além disso, ainda que a empresa sistematicamente ofereça maus 

serviços e apresente má gestão, o Estado impedirá a sua falência. 

Os problemas não terminam aí. Se a empresa estatal é um mono-

pólio legal, como os Correios, não pode ser trocada pelos consumidores 

por outras empresas, pois a competição é ilegal. Se tem seus cargos de 

direção usados como moeda de troca entre políticos ou se serve para es-

quemas de corrupção (como já foi o caso dos Correios) não há nada de 

efetivo que possamos fazer a respeito. Se a garantia legal de estabilidade 

da maioria dos funcionários reduz a qualidade do serviço dos indispostos 

e sobrecarrega os dispostos, não há como demitir os primeiros. Se al-

guma lei é decretada para retirar a estabilidade, a empresa se torna mais 

suscetível a que políticos e diretores demitam, admitam e coajam funci-

onários por razões escusas. 
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Como o leitor certamente já percebeu, não há nenhuma lei natural 

de onde se derive que os cidadãos têm como obrigação financiar a aber-

tura de uma empresa e seus déficits. Na verdade, o que se deriva da lei 

natural é justamente o oposto: o indivíduo tem o direito de escolher com-

prar de quem achar melhor. E há ainda um ponto curioso aqui: se empre-

sas privadas podem prestar um serviço e ainda sem os ônus ao consumi-

dor que uma empresa estatal gera, por que um Estado precisaria ter poder 

para abrir e manter suas próprias empresas? Não há razão plausível.  

Pensemos em um banco estatal. Qual é a necessidade de o Estado 

abrir e manter um banco? Os serviços que bancos estatais prestam são 

exatamente os mesmos de bancos privados. E o ramo pode perfeitamente 

contar com ampla concorrência, bastando que o Estado mantenha o mer-

cado aberto. Achar normal que o Estado deva ter poder para abrir e man-

ter um banco é tão estranho quanto achar normal que o Estado deva ter 

poder para abrir padarias, açougues, shoppings, lojas de material de 

construção e fábricas de carro. O setor privado pode fazer e já faz tudo 

isso. Ou seja, mesmo que se justifique a violação das leis naturais em 

prol de uma possível necessidade geral, não há necessidade geral aqui. 

A existência de estatais, portanto, é duplamente arbitrária. 

 

Tipo 3: Financiamentos estatais 

Por que os governos estatais se endividam? É porque eles gastam 

mais do que arrecadam, claro. Mas por que os governos podem gastar 

mais do que arrecadam? Talvez a melhor resposta para isso seja a se-

guinte: governos estatais possuem prerrogativa legal e poder coercitivo 

suficiente para financiar qualquer coisa que julguem conveniente. Isso 

vai além de empresas estatais. Por exemplo, os governos brasileiros fi-

nanciam com frequência ou eventualmente Carnaval, Olimpíadas, Copa 

do Mundo, setores privados, algumas ONGs, produções artísticas, bene-

fícios diversos a políticos e magistrados, atividades e campanhas eleito-

rais de todos os partidos políticos e mais um sem-número de coisas.  

Agora, pensemos um pouco nesses gastos. Assim como não é pri-

oridade para todos financiar a abertura e os déficits de uma empresa es-

tatal, também não é prioridade para todos financiar eventos esportivos 

ou festivos e produções artísticas. Muita gente prefere gastar seu di-

nheiro com outras coisas, seja por necessidade ou por mero gosto. Logo, 



Página 70 de 350 
 

não há justificativa para o Estado arrancar dinheiro do indivíduo para 

custear o que talvez ele não o fizesse por iniciativa própria.  

Se o argumento dos defensores do financiamento estatal é que 

esses eventos e produções geram lucro para o país, o Estado não precisa 

investir. Há incentivo para que as empresas privadas o façam, já que o 

lucro é certo. Se o argumento é que as empresas não investiriam porque 

esses eventos e produções, na realidade, não dão retorno financeiro, é 

ainda maior o motivo pelo qual o Estado não deve obrigar ninguém a 

pagar por isso.  

A lógica para setores privados, sejam quais forem, é a mesma. Se 

gera lucro, o Estado não precisa financiar. Se não gera lucro, o Estado 

não deve financiar. O financiamento do Estado a setores privados serve 

apenas para gerar problemas, já que as empresas beneficiadas se tornam 

acomodadas, desorganizadas e dependentes do Estado. Como resultado, 

as empresas que poderiam prestar um serviço melhor não o farão, pois 

não precisam. E as empresas que poderiam falir pelos péssimos serviços 

continuarão vivas. Tudo às custas do pagador de impostos. Além disso, 

esse tipo de política alimenta o corporativismo, o que significa que go-

verno e grandes empresários estarão sempre suprindo os interesses escu-

sos um do outro. O mesmo serve para as ONGs, as quais muitas vezes 

tornam-se braços de determinados governos por conta dos financiamen-

tos estatais. 

Os gastos exorbitantes com a própria estrutura do Estado também 

são arbitrários. Ainda que a maioria dos indivíduos não adote o liberta-

rianismo (onde o Estado nem deveria existir), há uma ampla concordân-

cia que os benefícios garantidos a políticos, partidos e magistrados estão 

muito além do razoável. O absurdo, no entanto, não está nos benefícios 

em si, mas na obrigação de financiá-los. Se, por exemplo, os diretores de 

certa empresa privada recebem 1 milhão de reais por mês, isso não im-

porta para o consumidor. Contanto que lhe seja preservado o direito de 

não comprar dessa empresa e de escolher outra, a política interna dessa 

empresa não lhe interessa. Porém o Estado obriga o cidadão a comprar 

os seus serviços. A partir daí os gastos com políticos, partidos e magis-

trados passam a ser um problema de todos.  

Nenhuma das decisões a respeito desses financiamentos pode ser 

derivada do direito natural. O que temos é apenas a opinião de um grupo 
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de burocratas sobre o que fazer com o nosso dinheiro. Dito de outra 

forma, quando o governo paga por tudo isso está dizendo a cada cidadão: 

“Nós achamos melhor que parte do seu dinheiro seja usado para financiar 

estas coisas, não as que você acha que precisa ou que gostaria. Portanto, 

faremos exatamente isso. E se você não quiser nos dar seu dinheiro, va-

mos multá-lo, expropria-lo e até matá-lo caso haja resistência”. 

 

Tipo 4: Empréstimos e Inflação 

A arbitrariedade nos financiamentos estatais não termina na co-

brança de impostos para sustentar absurdos. Quando um governo entra 

em déficit, seja no Brasil ou em qualquer outro país, há três maneiras 

geralmente utilizadas para pagar as dívidas: aumento de impostos, infla-

ção de moeda ou empréstimos. Nem sempre os governantes se sentem 

confortáveis em aumentar impostos, pois tal medida é muito impopular, 

podendo gerar revoltas. Além disso, quando em momentos de crise, ele-

var impostos pode inviabilizar ainda mais o crescimento econômico. As-

sim, os empréstimos e a inflação de moeda são as opções. Vamos enten-

der como isso ocorre. 

Os empréstimos geralmente são contraídos pelo governo através 

do que chamamos de venda de títulos de dívida. Títulos de dívida são 

papeis contendo parte da dívida do governo que podem ser comprados 

como um investimento. Depois de algum tempo, o valor do título é res-

gatado pelo investidor com juros. Ora, os maiores compradores de títulos 

de dívida são os bancos privados. Portanto, grande parte do nosso di-

nheiro de impostos acaba indo para o pagamento dos juros de emprésti-

mos. A pergunta que deveria ser feita por cada cidadão é: “De que lei 

natural se deriva que o governo pode retirar parte do meu dinheiro sem 

eu querer, financiar coisas absurdas com ele, criar dívidas, pegar emprés-

timos com bancos privados para quitá-las e me obrigar a pagar os ju-

ros?”. Para piorar esse cenário, é interessante enfatizar que nesse sistema 

os bancos acabam enriquecendo a partir da irresponsabilidade estatal. 

A inflação de moeda pode ser usada de duas maneiras para finan-

ciar o governo. A mais rústica é mandar o Banco Central emitir moeda e 

utilizar o novo dinheiro diretamente para pagar as dívidas. Mas até onde 

me consta, a maioria dos países hoje em dia possui leis que impedem 

essa prática, incluindo o Brasil. A maneira mais elaborada é mandar o 
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Banco Central emitir moeda para todo o sistema de bancos privados. 

Uma vez que os bancos privados recebem esse dinheiro, podem comprar 

mais títulos de dívida do governo. Um efeito da inflação de moeda é que 

com mais dinheiro circulando na economia, o valor dele cai, o que im-

plica que os juros (o preço do dinheiro) podem ser reduzidos, já que 

existe mais dinheiro em circulação. Assim, o governo pode pagar menos 

pelos empréstimos contraídos. 

O problema da inflação de moeda é que ela é uma fraude, uma 

mentira. Para entender isso, é preciso perceber que dinheiro não tem va-

lor em si mesmo. Ele tem valor enquanto representa fielmente a produ-

ção de bens e serviços. Assim, a riqueza de um país ou região não está 

na quantidade de moedas, mas nos bens e serviços produzidos. Quando 

se emite mais moeda sem que mais riqueza tenha sido produzida, o nú-

mero de produtos permanece o mesmo. Imagine, por exemplo, que todos 

os brasileiros recebessem hoje, do governo, o dobro de dinheiro que ti-

nham antes. Ao correrem para o supermercado, contudo, veriam a 

mesma quantidade de produtos de sempre. Por conseguinte, ou todos 

comprariam a mesma quantidade de antes ou os que chegassem primeiro 

comprariam mais, gerando escassez para os outros e conseguinte au-

mento de preços (já que tudo o que é mais raro ou mais procurado se 

torna mais caro). Passados alguns dias, com os preços mais altos e os 

estoques refeitos, todos voltariam a comprar as mesmas quantidades.  

Diferentemente do exemplo dado, no entanto, os efeitos da infla-

ção de moeda no mundo real são mais duradouros e nefastos. Por quê? 

Porque o novo dinheiro emitido pelo Banco Central não chega nas mãos 

de todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele primeiro chega aos bancos 

privados. Depois ao governo (através da venda de títulos de dívida). De-

pois à empresas que prestam serviços ao governo. Depois às primeiras 

empresas e indivíduos que pegam empréstimos dos bancos para aprovei-

tar os juros baixos que a emissão de moeda causou. Depois os primeiros 

que prestarem serviços às empresas que pegaram empréstimos a juros 

baixos. Isso significa que durante algum tempo, apenas uma pequena 

parte da população terá mais dinheiro. Ou seja, o efeito de um grupo 

comprar mais que o outro, gerando escassez e aumento de preços, será 

mais agudo. E mesmo quando os preços aumentarem e os primeiros be-

neficiados simplesmente voltarem a consumir o tanto de antes, a maior 

parte da população ainda estará pagando mais caro sem ter recebido o 
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novo dinheiro. É isso o que corrói o valor da moeda e o poder de compra 

dos salários. 

No fim das contas, inflar moeda é simplesmente decretar que um 

pequeno grupo poderá comprar mais que a maior parte do povo sem que 

mais riqueza tenha sido produzida. O resultado é que a maior parte do 

povo terá de pagar por isso. É como um imposto sobre os mais pobres.  

Há outro caminho, também pavimentado pelo Estado, por meio 

do qual a moeda é inflacionada. Os bancos, tanto privados quanto esta-

tais, tem a liberdade, garantida por lei e regulada pelo banco central, de 

operar no chamado sistema de reservas fracionárias. O sistema permite 

aos bancos emprestarem mais dinheiro do que eles realmente poderiam. 

Para entender: suponhamos que determinado banco possui 7 bilhões em 

sua administração, sendo 5 bilhões de seus correntistas. Sem um sistema 

de reservas fracionárias, o banco manteria uma reserva de 2 bilhões no 

banco central e só poderia emprestar aos seus clientes, no máximo, esse 

valor. Ao emprestar os 2 bilhões, ficaria com 3 bilhões em sua posse 

direta.  Caso todos os correntistas resolvessem tirar o dinheiro do banco, 

seria possível pagar a todos com os 3 bilhões em sua posse direta e com 

os 2 bilhões de reserva no banco central. Essa é uma reserva de 100%.  

No entanto, no sistema de reservas fracionárias, o banco pode 

emprestar mais de 2 bilhões. Vamos supor, então, que este mesmo banco 

resolve emprestar 3 bilhões. Se, porventura, todos os correntistas quise-

rem sacar a totalidade dos seus valores, faltará ainda 1 bilhão para cobrir 

o custo, pois o banco emprestou mais do que a sua reserva poderia cobrir. 

Essa reserva, portanto, é apenas uma fração do valor que o banco deveria 

ter.  

Ao permitir o sistema de reservas fracionárias, o banco central 

age como um protetor dos bancos. Eles ganham o direito de manter uma 

reserva pequena (em alguns países apenas 10% do que emprestaram) e 

quando chegam próximos do limite, o banco central imprime dinheiro e 

aumenta as reservas mantidas por todos os bancos. Assim, o risco dos 

bancos quebrarem se desfaz e eles podem continuar emprestando mais. 

O banco central, por sua vez, geralmente faz esses aumentos de reserva 

em troca da já mencionada venda de títulos de dívida do governo para os 

demais bancos. Os bancos compram as dívidas do governo e parte do 

novo dinheiro volta para o Estado. 
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Uma das consequências negativas desse conchavo entre Estado e 

bancos é que essas instituições financeiras se tornam mais irresponsá-

veis, já que podem emprestar dinheiro aos montes sem se preocupar com 

uma possível falência. Outra consequência negativa é que bancos que 

poderiam se comportar melhor não tem estimulo para fazê-lo, já que 

aqueles que optarem por emprestar menos ganharão menos que os ou-

tros. Ainda outro problema que esse sistema causa é que a constante in-

flação fará com o que o banco central sempre tenha que aumentar os 

juros para conter os empréstimos e, portanto, a emissão de dinheiro. No 

entanto, com os juros altos, os investimentos se tornam mais escassos no 

país e os endividamentos maiores. Assim, isso levará o banco central em 

algum momento a baixar a taxa de juros novamente, o que estimula no-

vamente muitos empréstimos, criando mais um ciclo inflacionário. Fi-

nalmente, não podemos deixar de destacar que o sistema de reservas fra-

cionárias enriquece bancos e possibilita ao governo expandir cada vez 

mais os seus gastos. 

A política inflacionista também é responsável por outros proble-

mas, tais como as bolhas econômicas. Bolhas econômicas são distorções 

no preço real das coisas. O processo segue mais ou menos o seguinte 

padrão: com mais crédito a juro baixo, algumas empresas são levadas a 

fazer investimentos mais altos que o normal, assumindo que as pessoas 

estão com dinheiro para pagar pelo seu produto ou serviço. Por exemplo, 

uma empreiteira toma empréstimos para construir mais apartamentos. 

Numa economia sem expansão de moeda, o juro baixo indica que as pes-

soas pouparam mais dinheiro e, por isso, o banco está podendo emprestar 

a um preço menor. Logo, pegar empréstimos para fazer novos aparta-

mentos é lucrativo: não só o juro sai menor como as pessoas tem dinheiro 

para pagar pelos apartamentos.  

No entanto, se o crédito fácil do banco é fruto de expansão de 

moeda, essa previsão é mentirosa. As pessoas, no geral, não têm mais 

dinheiro, pois não foi criada riqueza real na economia. A sequência desse 

mal investimento é a seguinte: os apartamentos serão construídos, pro-

vavelmente haverá uma grande procura inicial por eles, uma vez que al-

gumas poucas pessoas receberam o novo dinheiro criado e os preços irão 

se elevar por causa dessa procura inicial. Essa é a bolha. Porém, em al-

gum momento, não haverá mais demanda pelos apartamentos construí-

dos, já que a maioria das pessoas não tem dinheiro para isso. É aqui que 
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a bolha estoura. Neste ponto, a empreiteira do exemplo percebe que fez 

uma previsão equivocada e, por isso, perdeu uma fortuna construindo 

apartamentos que não conseguirá vender tão cedo ou a um preço lucra-

tivo. De igual forma, pessoas que compraram esses apartamentos para 

vender mais caro e lucrar também irão perder dinheiro na queda dos pre-

ços. Isso vai gera uma enorme quebradeira em efeito dominó.  

Outro problema muitas vezes gerado pela inflação é um aumento 

desproporcional de exportações. Como a moeda está em um processo 

acelerado de desvalorização em relação às outras, os produtos do país 

tornam-se mais baratos para os estrangeiros, o que os leva a comprar 

mais. O efeito é que aqueles que moram no país com moeda inflacionada 

ficam ainda mais desabastecidos. E isso eleva novamente os preços.   

Falamos do uso da inflação pelo governo para pagar dívidas. Mas 

a inflação de moeda também é usada pelos governos para outros propó-

sitos. Em uma situação de crise, por exemplo, quando os desempregos 

se elevam, alguns economistas sugerem que o governo infle moeda para 

aquecer a economia no geral ou alguns setores específicos. A ideia é bai-

xar os juros dos empréstimos, estimulando a abertura ou expansão de 

novos negócios, e criar mais empregos públicos. Muitas vezes, o Estado 

também compra dívida de grandes empresas e até bancos, a fim de evitar 

falências. O problema desses expedientes é que, como vimos, inflar mo-

eda é apenas uma forma de fazer a população pagar mais para alguns 

poucos.  

A aposta desses economistas parece ser que em momentos de 

crise uma política inflacionária bem pontual seria um pontapé eficaz para 

o aumento de produção. Em outras palavras, alguma inflação pode até 

ocorrer, mas as poucas empresas que receberam o novo dinheiro gerarão 

empregos no setor privado e receita para os empregos públicos (via im-

postos). 

A falha primordial desse pensamento é crer que o governo sabe 

alocar melhor os recursos do que cada indivíduo. Nessa perspectiva, o 

governo supostamente sabe que é melhor todo o povo financiar um pe-

queno grupo de pessoas para a geração de empregos do que cada pessoa 

decidir como lidará com a crise. Esse tipo de política também planta se-

mentes para novas crises. Explico. Se o governo mantiver a inflação de 
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moeda por muito tempo, gerará hiperinflação, caracterizada por aumen-

tos absurdos de preço a todo o momento e acentuada desvalorização do 

dinheiro. Se o governo cessa a expansão de moeda, mas mantém a taxa 

de juros artificialmente baixa por muito tempo, isso pode gerar excesso 

de empréstimos e uma consequente redução drástica das reservas nos 

bancos. Se o governo aumenta a taxa de juros bruscamente, isso afeta 

todos os que estão pagando empréstimos ou se programando para tomá-

los. 

Em todo o caso, o resultado de mentir sobre a riqueza do país (o 

significado básico de inflação) é distorcer as informações para quem 

quer investir, onerar os mais pobres e impedir a sociedade de se reestru-

turar naturalmente. Eventualmente, países saem de uma crise mesmo 

usando esse tipo de política. Mas não porque há mais moeda circulando 

e sim porque indivíduos e empresas com boas ideias, organização e resi-

liência dão a volta por cima, passando a produzir mais. 

A inflação também é usada por governos para aumentar gastos 

em ano de eleições, criar ou manter programas sociais, acelerar a produ-

ção do país por alguns meses (o que também é útil para eleições) e des-

valorizar sua moeda para o benefício de algum país parceiro comercial 

(já que a desvalorização da moeda torna os produtos e serviços mais ba-

ratos para os estrangeiros). 

Aqui vale salientar que a depender das circunstâncias econômi-

cas do país e do mundo, a inflação de moeda pode não gerar aumento 

visível de preços. Por exemplo, se um país importa muitos produtos dos 

EUA e o dólar se desvaloriza por algum problema na economia ameri-

cana, os produtos ficarão mais baratos para o consumidor interno. Neste 

caso, a queda do dólar poderia compensar a inflação de moeda. Outro 

exemplo seria um contexto de produção acelerada no país. Como a pro-

dução acelerada tende a reduzir os preços, inflar moeda durante este pro-

cesso pode mascarar a desvalorização da moeda. Nos dois casos, existe 

inflação, mas ela não é percebida. Isso torna a fraude ainda pior, já que 

quando a produção desacelerar, ou a expansão de moeda cessar, ou os 

juros aumentarem de modo brusco, haverá uma crise. 

Se a inflação é um grande problema, as soluções propostas por 

muitos governos são ainda piores. Uma delas é o controle de preços. 
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Nesta política, o Estado passa a proibir que os mercados e empresas ele-

vem seus preços para além de um teto estipulado. Obviamente, esse tipo 

de política é ineficaz, já que os preços altos são apenas efeitos de um 

problema, não a causa. O problema real é a expansão de moeda e a au-

sência de um correspondente aumento de produção. Se os comerciantes 

são forçados a manterem os preços baixos, os primeiros que receberam 

o dinheiro sempre poderão comprar mais, fazendo os estoques acabarem 

mais rápido. Assim haverá escassez constante para a maioria. 

O controle de preços também gera outros problemas em cadeia: 

demissões, redução de produção, endividamentos, falências e desem-

prego. Vamos entender a dinâmica disso. Imagine, por exemplo, que eu 

tenho uma papelaria e vendo um pacote de 500 folhas por dez reais. Todo 

mês eu compro 100 pacotes desses e revendo tudo. No entanto, com a 

expansão de moeda pelo governo, meu fornecedor de papel vendeu 20% 

mais papel para empresas e pessoas que receberam o novo dinheiro na 

economia. Assim, eles ficam com pouco estoque para vender para os cli-

entes antigos, incluindo minha papelaria. Há três remédios possíveis para 

esse fornecedor. Primeiro: eles vendem menos para os clientes que res-

taram, avisando que estão com pouco estoque. Segundo: nivelam os cli-

entes por preço, isto é, aumentando o custo do papel. Assim, automati-

camente, quem tiver menos grana vai comprar menos. Terceiro: passam 

a produzir mais.  

Se optarem por vender menos para cada cliente que restou, eu 

que comprava 100 pacotes talvez só consiga comprar 80. Isso quer dizer 

que venderei 20 a menos. Então, eu vou precisar aumentar o valor dos 

pacotes para continuar ganhando o que eu ganhava antes. Se optarem por 

aumentar os preços, não vou conseguir continuar comprando os 100 pa-

cotes sem aumentar o valor deles na revenda. E talvez mesmo aumen-

tando, eu ainda não consiga comprar os 100. Se optarem por produzir 

mais, talvez tenham que comprar mais maquinário, mais matéria-prima, 

gastar mais em energia e contratar mais funcionários. Como isso implica 

mais gasto, é natural que os valores dos pacotes aumentem.  

No geral, a opção de aumentar os preços não só é racional como 

pode soar bastante justa para os empresários. Note: se o fornecedor de 

papel recebeu mais encomendas que o normal, ele pode entender que seu 

produto tem mais valor para as pessoas agora e elas estão com condições 
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de comprá-lo. Em uma economia livre, o preço é a melhor forma de 

transmitir essas informações. Assim, a decisão de subir o preço seria 

justa dentro desse panorama, além de representar maior crescimento fi-

nanceiro para a empresa. Ademais, a opção de deixar o estoque acabar 

dá um aspecto de irresponsabilidade à empresa, o que pode levar os cli-

entes a escolherem outros fornecedores.   

É aqui que percebemos o mal do controle de preços. Se esse for-

necedor de papel for impedido pelo governo de reajustar os valores de 

seu produto, ele precisará aumentar os custos de produção, ganhando 

uma margem menor de lucro – caso não queira manter o estoque vazio e 

perder clientes. E se ele tiver aumentado esses custos para produção an-

tes do controle de preços pelo governo, essas dívidas não poderão ser 

pagas quando o controle vier, já que os preços precisarão ser reduzidos. 

Como resultado, a empresa passa a demitir funcionários, reduzir a pro-

dução e eventualmente vai à falência. Agora, imagine esse panorama en-

volvendo todos os produtos e serviços da sociedade. É evidente que o 

efeito é catastrófico. E isso deveria ser óbvio desde o início, já que o 

aumento de preços não é o problema, mas o efeito de um problema. Ata-

car o efeito não resolve a causa. 

Outra solução catastrófica tentada por muitos governos é blo-

quear a poupança. A ideia seria reduzir a circulação de moeda na econo-

mia. Contudo, essa “solução” também não ataca o problema em si. Não 

foi a poupança das pessoas que gerou a inflação. Ademais, o bloqueio 

das poupanças destrói os planos dos indivíduos e afugenta investidores, 

o que gera um prejuízo literalmente incalculável. 

Neste ponto, precisamos parar e refletir: se o aumento de preços 

causado pela inflação de moeda é culpa exclusiva do Estado, e se nada 

que ele faça resolve satisfatoriamente esses problemas, por que ele tem 

o direito de pegar empréstimos e inflar moeda? De qual lei natural se 

deriva que o Estado pode legitimamente cometer fraude contra toda a 

sociedade e obrigá-la a pagar por isso? De que modo pode se justificar 

eticamente que uma mentira (a expansão monetária) seja vista como po-

lítica econômica legal e legítima? A resposta é: porque alguns “ilumina-

dos” que detém o monopólio da criação de leis e do julgamento do pró-

prio Estado são da opinião de que tudo isso é correto. Logo, é correto. 

Esse é o direito positivo.  
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Tipo 5: Impostos 

 Quando questionamos a legitimidade do Estado de abrir e manter 

empresas estatais, financiar tudo o que julga conveniente, gerar déficits, 

tomar empréstimos e inflar moeda, é inevitável questionar a própria le-

gitimidade de cobrar impostos. De que lei natural se deriva que uma ins-

tituição pode e deve nos obrigar a usar seus serviços, impedir a concor-

rência por meio de coação e tirar nosso dinheiro à força? Obviamente, o 

problema não está no dever de pagar pelos serviços que utilizamos. Esse 

dever existe e qualquer instituição tem o direito de cobrar pelos serviços 

que presta aos seus clientes. O problema está na imposição do serviço. 

 O Estado pode cobrar pelos serviços que presta. Mas se os agen-

tes estatais quiserem agir legitimamente, deverão permitir a livre con-

corrência e cobrar apenas de quem efetivamente aceitar utilizar os seus 

serviços. Assim, se um indivíduo quer os serviços da justiça estatal, pa-

gará o devido valor à justiça estatal. Se outro indivíduo quer os serviços 

de uma empresa privada de arbitragem, fica isento de custear a justiça 

estatal e pagará apenas à empresa de arbitragem. Não há outra forma 

ética de uma instituição cobrar pelos serviços que presta. Mas, é claro, 

se o Estado fizesse isso, o valor cobrado já não seria “imposto” e a ins-

tituição não mais seria um Estado, mas sim uma empresa. 

 Evidentemente, a maioria das pessoas não está disposta a aceitar 

a conclusão de que imposto é roubo. O senso comum aqui parece ser que 

impostos em si não podem ser considerados roubo porque são necessá-

rios para atender as necessidades do povo. O roubo se daria apenas no 

momento em que as autoridades não usassem esse dinheiro para o bene-

fício da sociedade. No entanto, ainda que assumamos que imposto não é 

roubo, existem outros problemas nele que o tornam injustificável. Veja-

mos. 

 - Má alocação de recursos. Impostos são uma maneira de alocar 

mal o dinheiro das pessoas. Note: os indivíduos não possuem as mesmas 

prioridades. E o Estado não tem como saber quais são as prioridades de 

cada um. Logo, quando o Estado obriga todos a pagarem impostos, está 

necessariamente alocando recursos de muitas pessoas em coisas não pri-

oritárias para elas. 
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Essa problemática e suas consequências ficam mais claras 

quando utilizamos exemplos individuais. Suponha que um mendigo con-

seguiu dinheiro ao carregar entulhos. Se eu tomasse à força o dinheiro 

do mendigo e comprasse para ele um tênis novo e caro, isso seria uma 

boa alocação do recurso? Provavelmente não. Para além do fato óbvio 

de estar cometendo um roubo, é possível que o mendigo tivesse outras 

prioridades, tais como comprar comida, ou algum produto para vender, 

ou um chinelo. Um tênis novo e caro é algo bom. E talvez o mendigo 

realmente desejasse ter um. Mas não necessariamente essa era sua prio-

ridade naquele momento.  

Imaginemos outro cenário. Sabendo que meu vizinho é um rico 

comerciante, resolvo extorqui-lo e utilizar o dinheiro para financiar, du-

rante um ano, um bom colégio privado para dez crianças pobres. Essa 

foi uma boa alocação do recurso? Provavelmente não. Mais uma vez, 

para além do fato de que cometi um roubo, é possível que o comerciante 

roubado tivesse planos de investir em um negócio novo com aquele di-

nheiro. E talvez esse negócio, ao cabo de uns meses, tivesse gerado em-

pregos para dez chefes de família, beneficiando trinta pessoas e por 

muito mais tempo do que apenas um ano.  

Agora, multipliquemos esses exemplos por milhões de pessoas. 

O que temos é literalmente milhões de casos em que recursos alheios são 

mal alocados, deixando a maioria das pessoas insatisfeita. Talvez a pri-

oridade dos moradores de uma rua não seja financiar a Copa do Mundo, 

mas a pavimentação do lugar. Já os moradores de outra rua talvez prefi-

ram não financiar asfalto agora, pois estão com dificuldade para comprar 

comida. Uma família pode estar disposta a gastar mais com plano de 

saúde. Outra pode preferir investir mais em educação. E ainda outra ne-

cessita mesmo é de maior proteção policial. Um indivíduo pode preferir 

hoje juntar dinheiro para abrir um negócio do que pagar a sua previdên-

cia. Já outro prefere pagar a previdência, pois não tem tino para os negó-

cios. E ainda outro não quer gastar nem com previdência nem com a 

abertura de um negócio, mas terminar de financiar sua casa. Em suma, 
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as prioridades são distintas e não há como o Estado conhecer cada uma 

delas e atendê-las.28  

Podemos afirmar, portanto, que ao passar por cima das priorida-

des das pessoas, os impostos atrapalham o bem-estar dos indivíduos, li-

mitam a criação de novos negócios, financiam o que é supérfluo (ou sem 

sentido em certos contextos) e impedem que quem está mais próximo 

dos problemas (seja no bairro, na rua, na casa, na família ou na vida pes-

soal) tenha condição de solucioná-los por si mesmo e na ordem de prio-

ridade adequada. 

A pergunta que surge aqui é: de qual lei natural se deriva que as 

prioridades devem ser definidas por um órgão central que não tem como 

conhecer cada indivíduo, em vez de ser definidas por esses mesmos in-

divíduos e suas associações voluntárias?  

 - Falta de Isonomia. Não há real isonomia no sistema de impos-

tos. Uma vez que qualquer uma das instituições estatais seja monopolista 

(como as câmaras legislativas, a presidência, as prefeituras, as secretarias 

e ministérios, as forças armadas, o sistema judiciário, etc.), os indivíduos 

que trabalham nelas serão pagos pelos impostos. Ainda que eles também 

paguem impostos naquilo que consomem e até sobre suas rendas, no fim 

das contas isso representa apenas uma dedução do total que recebem. Ou 

seja, na prática, eles não pagam impostos, apenas recebem menos do que 

é posto no holerite. A implicação básica é que impostos não podem ser 

isonômicos. Necessariamente há quem paga o dinheiro de impostos e 

quem recebe. Então, ainda que se considere justo que todos paguem im-

postos, não há como se alcançar esse nível de justiça.   

- Falta de proporcionalidade. O problema aqui é: se os cidadãos 

são obrigados a pagar impostos, mas a condição financeira de cada um 

varia, segue-se que os impostos devem ser proporcionais ao que cada um 

possui para viver. No entanto, existem muitos tipos de imposto despro-

porcionais. Vejamos.   

Os impostos sobre produtos e/ou serviços são, talvez, o exemplo 

mais claro. Note: como o consumo necessário para subsistência não varia 

                                                           
28 Um texto que explica bem esse conceito da má alocação de recursos é o clássico de 
BASTIAT, Fréderic. O que se vê e o que não se vê. IN: Fréderic Bastiat. São Paulo: Insti-
tuto Ludwig von Mises Brasil, 2010, 2Ed. Disponível em: https://rothbardbra-
sil.com/wp-content/uploads/arquivos/frederic.pdf  

https://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/arquivos/frederic.pdf
https://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/arquivos/frederic.pdf
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muito entre ricos e pobres, isso implica que os dois grupos pagam a 

mesma quantidade de impostos pela cesta básica. Mas essa quantidade 

queima um percentual muito maior do salário do pobre do que do salário 

do rico. Suponha que a cesta básica para uma família de três pessoas é 

R$ 2.000,00 e o percentual de impostos é 40%, totalizando R$ 800,00. 

Para uma família pobre com renda de R$ 2.500,00 por mês, isso repre-

senta 32% da renda. Para uma família rica com renda de R$ 50.000,00 

por mês, isso representa 1,6%. Aqui cabe perguntar: de que lei natural se 

deriva que pobres devem ser obrigados a pagar proporcionalmente mais 

impostos que os ricos? 

Outro problema dos impostos sobre produtos e serviços é que eles 

não garantem que quem vende bastante de fato tem dinheiro para pagar 

esses impostos. Imagine um comércio que foi inaugurado recentemente 

ou que está passando por uma crise., seja lá por qual razão. Nos dois 

casos, o valor das vendas vai todo para o pagamento de dívidas. Logo, 

vender muito não implica ter dinheiro sobrando para pagar impostos.  

O imposto sobre a renda talvez seja menos danoso que os impos-

tos sobre produtos e serviços. No entanto, não deixa de ter problemas de 

proporção. Por exemplo, pessoas podem ter uma renda alta, mas também 

uma dívida alta ou uma demanda por um investimento de alto custo. Esse 

tipo de imposto não tem como definir se a renda mais alta é sinal de 

dinheiro sobrando e de que não fará tanta falta. Outro problema do im-

posto sobre a renda é que geralmente ele possui faixas diferentes com 

alíquotas cada vez maiores. Isso gera proporções diferentes de tributação 

para cada faixa salarial, o que fere a isonomia. Em alguns casos, aliás, as 

faixas desestimulam uma maior produção, pois ao obter uma renda um 

pouco maior e entrar numa nova faixa, o imposto novo excederá o lucro 

da nova produção.  

Outra injustiça bem comum no imposto sobre a renda é seu 

avanço sobre os pobres conforme o tempo passa. Isso ocorre porque fre-

quentemente o governo, desejoso de arrecadar mais, não reajusta a faixa 

de isenção de acordo com a inflação. Assim, na medida em que os salá-

rios são reajustados, mas sem um real aumento (por causa da inflação), 

acabam ultrapassando a faixa de isenção não atualizada. Na prática, isso 

é um aumento de imposto sobre o pobre.  
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Uma questão interessante de se pensar é a questão da faixa de 

isenção para os mais pobres. Se, por um lado, é razoável que o pobre não 

pague imposto em cima de um valor que irá todo para a cesta básica, por 

outro lado, como fica a isonomia? Eis o tipo de problema que a cobrança 

de impostos causa. Dentro de uma perspectiva que considere o imposto 

como sendo necessário para a sociedade, talvez uma forma de amenizar 

esse problema fosse a seguinte: deduzir do percentual de imposto de to-

das as pessoas o valor de uma cesta básica ou do salário mínimo. Como 

essa dedução seria de um valor fixo para todos e teria relação com algo 

relevante também para todos (a cesta básica), em algum sentido se po-

deria falar em isonomia. O efeito sobre os mais pobres, contudo, seria a 

isenção, já que deduzido o valor da cesta, tributos baixos (sobre rendas 

baixas) seriam abatidos, indo a zero. Em uma reforma tributária, não ha-

vendo a possibilidade de simplesmente abolir os impostos, eu defenderia 

essa medida. Não obstante, desconheço um país com sistema seme-

lhante.  

- Falta de transparência. Sistemas tributários, no geral, não são 

nada transparentes. Quando indivíduos ou empresas recebem uma guia 

de imposto para pagar, ela jamais vem acompanhada um relatório deta-

lhando que serviços estão sendo cobrados, qual o custo geral de cada um, 

qual a média do serviço por cidadão, qual é o percentual desse serviço 

em relação aos outros que também pagamos, entre outras coisas. Relató-

rios com números relacionados à cobrança são algo básico para o consu-

midor no setor privado. É assim que ele controla se a cobrança por um 

serviço está correta, se o valor está condizente com a qualidade e se vale 

a pena continuar pagando. O mesmo pode se dizer em relação aos gran-

des acionistas de uma empresa. Eles precisam de relatórios detalhados e 

completos para avaliar o desempenho da corporação e tomar decisões. 

Não obstante, no caso dos impostos, não há esse controle personalizado. 

 - Autoritarismo. Ainda que imposto não fosse roubo, é impossí-

vel não afirmar que a cobrança de impostos funciona de modo autoritá-

rio. Note: os impostos são exigidos pelo Estado mesmo quando ele não 

resolve os problemas que promete solucionar ou quando não presta ser-

viços de qualidade. Além disso, o Estado pode aumentar ou criar novos 

impostos a qualquer momento, unilateralmente, o que jamais poderia ser 

feito em um contrato legítimo de prestação de serviços.  
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- Impacto no mercado. É impossível os impostos não impactem 

negativamente o mercado. Afinal, trata-se de um dinheiro retirado do 

cidadão à força para financiar serviços que não possuem grande incen-

tivo para funcionar. Esse dinheiro poderia ter sido usado em algo mais 

eficiente, gerando mais riqueza ou impedindo uma dívida. Em cascata, 

isso pode afetar funcionários e consumidores de várias empresas, dando 

prejuízo para todo o mercado. Ora, mas o impacto não está apenas no 

valor total dos impostos. Eles também impactam quando são numerosos, 

quando são trabalhosos para calcular e pagar, ou ainda, quando possuem 

natureza que sirva especificamente para proteger algum setor, atrapalhar 

concorrência, estimular ou desestimular o consumo de certos produtos e 

serviços, etc.  

 No Brasil, esse impacto é bem visível. A carga tributária geral é 

alta, há muitos impostos diferentes, eles são complexos de calcular e pa-

gar, e há os que são feitos exclusivamente para modificar o consumo. Os 

três primeiros fatores não só representam perda de dinheiro para o go-

verno, mas grande gasto com contadores e gente para controlar, pagar e 

arquivar impostos. Além disso, erros podem levar a multas e o atraso de 

uma guia pode impedir empréstimos bancários. Tudo isso atravanca o 

mercado.  

Mesmo o imposto de renda para pessoas físicas gera suas dificul-

dades. No Brasil e em muitos outros lugares, por exemplo, é obrigação 

do indivíduo calcular e declarar o imposto ao governo mesmo o Estado 

possuindo meios para fazer esse cálculo por si só e enviar ao cidadão. E 

se um erro for cometido na declaração, o governo pode impor multas. 

Assim, não só o cidadão trabalha de graça para o governo fazendo a de-

claração, mas cria possíveis provas contra si mesmo. 

O último fator pode ser visualizado nos impostos sobre importa-

ção de produtos. Esse tipo de imposto existe basicamente para obrigar 

cidadãos a ajudarem empresas nacionais. Na prática, isso significa de-

fender da concorrência empresas nacionais que fazem produtos de qua-

lidade inferior ou que cobram mais alto que as estrangeiras e que, por-

tanto, dependem do Estado para não serem rechaçadas pelos consumido-

res. O resultado é que empresas ruins continuam vivas, empresas boas 

não surgem e empresas que poderiam melhorar se acomodam. Além 

disso, tecnologias importantes para diversas áreas que só são produzidas 
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em outros países (como alguns equipamentos para hospitais) se tornam 

muito mais caras, prejudicando quem precisa delas no país.  

Os impostos sobre grandes fortunas, heranças e também lucros e 

dividendos de empresas causam grandes impactos no mercado. Esse tipo 

de tributação faz muitas empresas e pessoas ricas saírem do país para 

algum lugar que tribute menos. Além disso, o país se torna menos atra-

tivo para indivíduos e empresas do exterior. Com a fuga de capital do 

país e o desincentivo dos investimentos do exterior, há redução de em-

pregos e de poupança nos bancos. A redução de poupança, diga-se de 

passagem, gera aumento de juros para empréstimos, dificultando proje-

tos de empresas e indivíduos que precisam de capital.   

- Insuficiência. Os impostos que pagamos deveriam, ao menos, 

ser suficientes para custear as instituições estatais e não gerar nenhum 

déficit. O fato de que praticamente todos os países do mundo gastam 

mais do que arrecadam, recorrendo depois à inflação, venda de títulos de 

dívida e aumento de impostos demonstra que nosso dinheiro nunca é su-

ficiente. E a razão para isso e simples: não há incentivo algum para eco-

nomizar. O dinheiro “público” é uma fonte eterna. Além disso, os gover-

nos sempre desejarão mais dinheiro para comprar voto da população, 

obter apoio de políticos e partidos importantes, beneficiar amigos, pre-

judicar inimigos, enriquecer seus integrantes e blindar toda a classe. As-

sim sendo, dificilmente os impostos de qualquer lugar serão suficientes 

para o Estado. 

 Podemos concluir, então, que mesmo trabalhando com a ideia de 

que impostos não são roubo e podem ser justos, este é um padrão, no 

mínimo, muito difícil de alcançar. E se esse é o caso, podemos dizer que 

a tendência dos impostos é ferir as leis naturais, agregando as mais terrí-

veis arbitrariedades à sua volta.    

 

Tipo 6: Burocracias e Regulamentações 

As burocracias e regulamentações impostas pelo Estado também 

são um exemplo de arbitrariedade. E elas frequentemente causam trans-

tornos sociais. Como trabalhei a maior parte da vida em setor finan-

ceiro/administrativo de empresas privadas, posso apontar com proprie-
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dade como a intervenção do Estado nessa área dificulta muito a manu-

tenção de uma empresa. Contarei algumas experiências que vivi em uma 

rede de colégios técnicos. 

Uma secretaria municipal exigiu uma série de documentos para 

uma unidade continuar funcionando. Juntamos tudo. Então, se percebeu 

que o Alvará de funcionamento estava com um pequeno erro no ende-

reço. Faltava um andar na descrição. Como havia um prazo de dez dias 

para entregar os documentos à secretaria, a unidade corria o risco de não 

poder prestar serviços por um ano inteiro caso não fizesse a modificação 

no Alvará.  

Corremos para resolver. Mas nada é tão simples. Para mudar o 

endereço no Alvará, era preciso mudar o endereço na inscrição do IPTU. 

Para fazer essa modificação no IPTU era necessário modificar também 

o Contrato Social, o CNPJ e o Certificado dos Bombeiros, a fim de que 

todos os documentos estivessem iguais. Cada documento desse só podia 

ser alterado de posse de outros documentos, em lugares diferentes, fa-

zendo procedimentos distintos. Todos eles demoravam mais de uma se-

mana para ficar prontos. E alguns tinham custos. Para alterar uma frase 

no Contrato Social, por exemplo, eram mais de 2 mil reais à época. Em 

alguns municípios, para alterar Alvará, eram quase mil reais de taxa. 

Outro exemplo. A matriz dos colégios precisou fazer um financi-

amento via banco. Nesse tipo de procedimento, muitos documentos são 

pedidos pelo banco. A maioria é porque o próprio banco precisa, mas há 

alguns solicitados por imposição governamental. Um deles é a "Certidão 

de Inexigibilidade Ambiental". Ele serve para provar que uma empresa 

não precisa de Certidão Ambiental. No mínimo, curioso. Um detalhe im-

portante é que tanto a matriz quanto as filiais do colégio ficavam em área 

totalmente urbana e seus serviços eram meramente educacionais. Era ób-

vio a qualquer um que não estávamos destruindo florestas, contaminando 

rios, poluindo o ar ou matando animais raros. Mas o governo exigia o 

documento. Juntei, então, os documentos necessários, levei até a secre-

taria de meio ambiente e esperamos um mês para receber a certidão. Ra-

zão da demora? Excesso de pedidos de empresas por esse documento.  

Muitas vezes, o cumprimento das burocracias impostas pelo Es-

tado é inviabilizado pelo próprio Estado, criando uma situação bizarra. 

Certa feita, o governo suspendeu sumariamente a inscrição estadual do 
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colégio. Como proceder? O site não explicava. Busquei um telefone na 

internet e liguei para um polo da secretaria da fazenda. A atendente me 

informou que eu deveria ligar para uma agência que atendia especifica-

mente o nosso bairro. Ela me passou quatro números de telefone e avisou 

que algumas pessoas estavam reclamando que ninguém atendia. Eu li-

guei para os quatro e também não fui atendido. 

As burocracias também afetam a vida do cidadão como pessoa 

física. Uma vez entrei no bankline do meu banco para pagar uma conta. 

Então, li a informação de que meu CPF estava bloqueado. Eu não recebi 

carta ou telefonema do governo sobre isso. Soube pelo banco, que me 

avisava: se não regularizar, sua conta corrente pode ser cancelada. Fui 

até uma agência da Receita Federal ver qual era problema, já que o site 

da receita não informava nada. Lá um funcionário abriu um programa 

com uma interface obsoleta, que mais parecia um MDOS. Era ali que se 

fazia alterações no CPF. E qual era o grande problema? Não havia o nú-

mero do título de eleitor nos dados do meu cadastro. Ora, o número do 

título é um dado que o próprio governo tem. Porém, não havendo comu-

nicação entre os órgãos, eu precisei ir até lá para informar o número. O 

procedimento não levou cinco minutos para o funcionário, mas custou 

algumas horas para mim.  

Os problemas não findaram aí. Por conta do problema no CPF, o 

banco cancelou meu limite bancário (o chamado cheque especial). Mi-

nha relação com o limite bancário sempre tinha sido boa. Quando fiquei 

desempregado e tive alguns custos a mais com uma mudança de casa, 

precisei fazer uso do limite. Pagava um juro caro, mas era o que me sal-

vava. Ao arrumar um emprego, em poucos meses quitei minhas dívidas. 

Mas mantive o limite lá para emergências, como sempre foi. Sei contro-

lar limite e cartão de crédito. E para meu contexto era importante manter 

essas reservas de emergência.    

Agora, com o limite cancelado, fui ao banco comprovar que re-

solvi o problema do meu CPF. Embora tenha comprovado, para ter o 

limite de volta era necessário um novo contrato. E no novo contrato, dada 

a crise econômica que o país estava vivendo, o limite que o banco podia 

dar era bem abaixo do meu limite anterior. A crise, diga-se de passagem, 

era fruto da política de expansão monetária do governo. Ou seja, o Es-

tado era duplamente culpado pela perda do meu limite antigo.  
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Todos esses casos ilustram bem o modo como o Estado pode fa-

zer cidadãos e empresas gastarem muito tempo e dinheiro para lidar com 

todos os seus regulamentos e burocracias. Uma pequena regra não cum-

prida pode resultar em multas, proibição de atividades, impossibilidade 

de pegar empréstimos, etc. Essas regras, porém, não são realmente ne-

cessárias. Elas poderiam não existir ou, no mínimo, não oferecer grandes 

dificuldades aos cidadãos. A absurdidade de algumas regulações nos 

leva de volta à pergunta: de que lei natural se deriva que o Estado pode 

impor tolices para dificultar atividades absolutamente pacíficas e legíti-

mas? De nenhuma. 

 

Tipo 7: Educação 

Os Estados frequentemente intervêm de modo arbitrário em áreas 

que vão além da economia. No texto “O problema moral e espiritual do 

agigantamento do Estado”, que publiquei em fevereiro de 2018, ofereço 

alguns exemplos. Um deles é a educação. E nós podemos citar pelo me-

nos três arbitrariedades neste campo. Primeira: a proibição ou imposição 

de dificuldades ao ensino domiciliar (o homeschooling). Muitos gover-

nos mantém uma postura antipática a este método de ensino. Assim, os 

pais que tem vontade e condição de ensinar os filhos em casa ou são 

proibidos ou passam por uma série de dificuldades para fazerem valer 

este direito.   

No Brasil, cuja a legislação não é específica sobre se pais podem 

ou não ensinar seus filhos em casa, muitas famílias já foram processadas 

pelas estruturas jurídicas do Estado sob a acusação de “abandono inte-

lectual”, mesmo os filhos demonstrando alto grau de instrução e bom 

convívio social. Há ainda a dificuldade de alunos adeptos do ensino do-

miciliar se matricularem em faculdades. Recentemente, uma dessas es-

tudantes passou em uma universidade, mas foi impedida pela mesma de 

estudar porque não possuía o diploma de uma escola regular.29 Aqui, 

portanto, o Estado se arroga a dono dos filhos, podendo decidir qual é a 

melhor educação para eles e punir quem ousa fazer diferente. 

                                                           
29 O nome da estudante é Elisa Flemer. Uma reportagem sobre o caso pode ser lida 
aqui: https://vejasp.abril.com.br/cidades/estudante-17-anos-impedida-usp-ensino-
medio/  

https://vejasp.abril.com.br/cidades/estudante-17-anos-impedida-usp-ensino-medio/
https://vejasp.abril.com.br/cidades/estudante-17-anos-impedida-usp-ensino-medio/
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Segunda: o planejamento central da educação. O Estado também 

se arroga ao direito de regular quais disciplinas serão ensinadas e o que 

a escola pode ou não fazer. Cria-se, então, um plano único de educação 

para todos, passando por cima da autonomia dos pais, dos professores, 

dos diretores e das comunidades em que as escolas estão inseridas. O 

resultado é que ideias e métodos diferentes não podem surgir e disputar 

entre si a preferência dos pais. Deve haver um só modo de fazer educa-

ção, pensado não pelos que estão na linha de frente, mas por burocratas 

atrás de uma mesa a milhares de quilômetros. Isso também impede que 

existam mais escolas específicas para o gosto de cada família. 

Terceira: a transformação de escolas públicas em um sinônimo 

de escolas estatais. Embora a maioria das pessoas não perceba, isso é 

uma contradição. Se a escola é pública, não poderia ser do Estado, mas 

sim da comunidade na qual a escola está inserida. O controle da escola 

pública pelo Estado é uma forma de tolher o poder de decisão dos seus 

verdadeiros donos. Como resultado, a maioria dos problemas das escolas 

públicas não pode ser resolvida pela própria unidade escolar. A escola 

passa a depender da boa vontade e da competência de políticos e juízes.  

 

Tipo 8: Casamento 

Outra arbitrariedade fora do campo econômico ocorre na área do 

casamento. Hoje em dia, na maior parte dos países, o Estado é o respon-

sável por casar e descasar indivíduos. Para o cristão, isso é essencial-

mente problemático. Quando o Estado assume a prerrogativa de casar e 

descasar pessoas, o casamento civil passa a ser visto como mais impor-

tante que o casamento religioso. Talvez isso explique porque muitos 

crentes não veem pecado em se divorciar por incompatibilidade de gê-

nios e se casar novamente desde que regularizem tudo perante o Estado. 

E certamente isso explica porque a maioria das igrejas considera errado 

não ser casado no civil, mas não cobram o casamento religioso. Além 

disso, se o Estado tem prerrogativa para casar e descasar, ele passa a ter 

prerrogativa para ter a própria definição de casamento, o que gera gran-

des controvérsias.  

Para o cristão, casamento deveria ser uma instituição formalizada 

pelo próprio casal, na companhia de familiares, amigos e uma autoridade 
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religiosa. Para não cristãos, qualquer associação livre está no direito de-

les, independente de como ela se configure. E se eles querem definir al-

gumas dessas associações livres como casamento, ainda que as mesmas 

fujam do conceito cristão de casamento, estão no seu direito de fazê-lo, 

desde que não imponham essa definição a ninguém.  

Dentro dessa perspectiva, se o Estado precisa existir e precisa ter 

alguma participação nisso, ela deve ser apenas no sentido de ser infor-

mado de que duas (ou mais) pessoas fizeram uma união contratual com 

determinados termos e que a denominaram casamento. Qualquer coisa 

além disso é uma inversão indevida de prerrogativas. E esta inversão 

também não possui nenhuma base no direito natural.  

 

Tipo 9: Segurança 

No campo da segurança, muitos Estados proíbem ou dificultam 

cidadãos honestos e mentalmente saudáveis de terem armas de fogo. É o 

caso do Brasil, onde o indivíduo que deseja adquirir uma arma deve com-

provar “efetiva necessidade”. Como esse requisito é subjetivo, a com-

provação do requerente pode ser rejeitada pela autoridade julgadora (no 

caso, um delegado da polícia federal) de modo absolutamente discricio-

nário. Ora, aqui se encontra mais uma intervenção arbitrária do Estado 

na vida dos cidadãos. É um direito natural de todo o ser humano defender 

sua vida, liberdade e propriedade, bem como das pessoas ao seu redor. 

Armas de fogo servem justamente para esta proteção. Logo, impedir que 

cidadãos honestos e mentalmente sãos tenham armas é uma violação do 

direito natural. 

Os resultados dessa violação são catastróficos. Quando o cidadão 

honesto e mentalmente são é desarmado, só quem permanece armado 

são criminosos e o próprio Estado, através de suas instituições militares. 

Assim, o cidadão fica refém de qualquer agressão que personagens soci-

ais queiram infringir. Além disso, a própria noção de que devemos ser 

responsáveis pela nossa proteção e dos nossos familiares se perde. Isso 

não só reduz nossos sensos de coragem e sacrifício pelo outro, como 

também conduz a sociedade a uma dependência maior do Estado. Essa 

dependência apenas fortalece a arbitrariedade estatal. 

 

Tipo 10: Guerras 
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Guerras não são exclusividade do Estado. A história do mundo 

está repleta de guerras entre tribos, facções religiosas, gangues, etc. Em 

um mundo de pecado, não é necessário haver Estado para que guerras 

sejam travadas. Contudo, as guerras mais terríveis do mundo foram e são 

travadas por Estados. E aqui está mais uma arbitrariedade dos Estados: 

quando eles se empenham em guerras, obrigam cidadãos a lutarem. E a 

deserção geralmente é punida com pena de morte. Além disso, mesmo 

em tempos de paz, o exército permanente do Estado geralmente obriga 

jovens a se alistarem e servirem por determinado período de tempo. E o 

financiamento tanto do exército permanente quanto das guerras é reali-

zado via impostos. A questão que fica é: de que lei natural se deriva que 

o Estado tem o direito de financiar guerras e obrigar pessoas a lutarem e 

morrerem nestes confrontos? Isso não é uma violação das leis naturais?  

 

Tipo 11: Justiça 

Como se essa lista de arbitrariedades não bastasse, cabe lembrar 

que o próprio sistema de justiça está repleto de leis arbitrárias. Por exem-

plo, no Brasil e em vários lugares do mundo existem crimes que prescre-

vem. Isso equivale a dizer que o Estado pode definir que alguns culpados 

deixam de ser culpados em função do tempo transcorrido, o que não faz 

o menor sentido. A definição de quanto tempo deve transcorrer para um 

crime prescrever demonstra ainda mais claramente o quanto esse tipo de 

lei é arbitrária, já que não existe qualquer base racional e natural para 

determinar isso. Vai da opinião dos legisladores. Evidentemente, leis as-

sim são frequentemente usadas para deixar impunes pessoas que pos-

suem muito poder, como políticos e apadrinhados políticos. 

Outra lei arbitrária é a do foro privilegiado. No Brasil, todos os 

políticos possuem essa prerrogativa, de modo que só podem ser julgados 

pela suprema corte. Isso não só torna o processo mais lento como coloca 

o juízo nas mãos de pessoas que possuem todo o incentivo para não con-

denar políticos, já que seus cargos são fruto de indicação do presidente 

da república e confirmação do congresso. Além disso, cabe ao senado 

mover processos de impeachment dos ministros da suprema corte. Como 

ninguém na corte quer uma guerra com o senado, o melhor a ser feito é 

agir como uma instituição que blinda políticos.  
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Aqui podemos finalizar falando sobre os diversos problemas do 

próprio conceito de uma suprema corte que diz como as leis devem ser 

interpretadas (um conceito que ilustra muito bem o direito positivo). Se 

a suprema corte é esse órgão central responsável por interpretar as leis, 

a tendência natural é que tais leis sejam interpretadas segundo a conve-

niência da suprema corte. Logo, no fim das contas, não importa muito o 

que as leis dizem, mas o que a suprema corte quer que elas digam. Isso, 

a longo prazo, tende a corroer a integridade da magistratura, dar suporte 

ao agigantamento do Estado, gerar instabilidade jurídica e criar graves 

conflitos de interesses.  

Como já mencionado, um desses conflitos é a suprema corte jul-

gar políticos que os colocaram lá. Mas existem outros conflitos como: a 

suprema corte julgar um dos próprios membros do tribunal, ou alguma 

empresa privada que gera muita receita para o Estado, ou alguma em-

presa estatal, ou alguma empresa de capital aberto de quem o Estado é 

acionista. Em todos esses casos, o Estado está julgando o Estado. Por-

tanto, existe um enorme incentivo para que a lei signifique aquilo que é 

mais conveniente para o Estado. Essa é a essência do direito positivo.  

*** 

É neste ponto que precisamos pensar um pouco sobre o nível de 

poder que o Estado atingiu. Que autoridades (estatais ou não) imponham 

aos indivíduos leis proibindo homicídio, roubo, invasão de propriedade 

e fraude, por exemplo, é perfeitamente legítimo. Trata-se de direito na-

tural. Mas como podemos achar normal que autoridades imponham leis 

proibindo (ou dificultando) a prestação pacífica de um serviço? Como 

podemos achar normal que o Estado crie alguns monopólios ou oligopó-

lios a partir de regras arbitrárias, impedindo novas empresas de surgirem 

e cidadãos de terem opção de escolha? Como podemos achar normal que 

o Estado tenha direito de financiar empresas, bancos, festas, competi-

ções, além de pegar empréstimos, inflar moeda e nos obrigar a pagar a 

conta?  

Como podemos achar normal que o Estado tenha o direito de de-

cidir como educar os nossos filhos, qual transporte podemos utilizar e se 

precisamos ou não de uma arma de fogo para nos defender? Como po-

demos achar normal que políticos deliberem sobre o seu próprio salário 
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e escolham quem irá julgá-los? Como podemos achar normal que a su-

prema corte do Estado julgue os próprios entes do Estado? Como pode-

mos achar normal que regras sejam criadas com base na mera opinião de 

alguns homens e impostas sobre todos? 

A naturalização dessas arbitrariedades parece estar ligada à visão 

do Estado como uma entidade que possui salvo-conduto para errar mais 

(muito mais!) que qualquer outra, já que seu poder de coação sobre os 

indivíduos seria fundamental para a sociedade. Assim, aceitar certas vi-

olações da liberdade e da propriedade, ainda que flagrantemente ruins 

para os mais pobres, seria o preço “razoável” para se manter uma socie-

dade.  

A assimetria existente na cobrança que fazemos ao Estado em 

relação a qualquer outra instituição é notável. Se qualquer empresa pri-

vada, ONG, Igreja ou mesmo indivíduo fizesse 1% do que o Estado faz, 

todos considerariam essas ações como um crime contra a humanidade. 

Mas o Estado pode, pois sem o Estado “a sociedade não subsiste”. Acho 

que não é exagero comparar essa postura com aqueles casos de relacio-

namentos abusivos. Ali a vítima justifica ou minimiza os atos violentos 

do parceiro, afinal, considera-o fundamental em sua vida. Mas realmente 

é? Talvez seja a hora de reavaliar isso. 
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8. O problema da democracia estatal 

 Atribui-se a Winston Churchill (1874-1965), primeiro ministro 

britânico por dois mandatos (incluindo durante a Segunda Guerra Mun-

dial), a declaração de que a democracia seria a pior forma de governo 

que existe, exceto todas as outras. Por muito tempo achei essa frase ge-

nial. Hoje eu a questiono.  

 No senso comum pós-iluminista, sobretudo no século 20, demo-

cracia passou a ser um sinônimo de Estado de direito e um antônimo de 

ditadura. Em outras palavras, um regime democrático seria aquele onde 

o Estado respeita os direitos individuais, os governantes estão limitados 

pela lei e o povo é soberano para escolher de tempos em tempos quem 

os governará. Parece algo belo e moral dito dessa forma. Não por acaso, 

qualquer um que questione a democracia hoje é interpretado automatica-

mente como alguém que defende um regime autoritário, totalitário, dita-

torial. 

 Mas embora, de fato, muitos que questionam a democracia real-

mente desejem uma ditadura, precisamos nos fazer algumas perguntas: 

criticar a democracia implica necessariamente defender uma ditadura em 

seu lugar? Além desses dois tipos de regime não existe nenhum outro? 

Winston Churchill estava certo a respeito da malignidade da democracia, 

mas ao mesmo tempo de sua superioridade em relação a todos os outros 

regimes? Ou existe uma opção melhor que não tem sido considerada no 

debate? 

 Essas são questões que o libertarianismo levanta. O ponto de par-

tida da discussão libertária a respeito da democracia como um regime de 

Estado é se esse regime se concilia com o direito natural. Para os liber-

tários, não. Há várias razões para isso. A primeira e mais óbvia é que o 

grande princípio da democracia é o poder da maioria sobre a minoria. A 

implicação lógica desse esquema é que na democracia vale mais a opi-

nião da maioria do que o direito natural.  

Obviamente, isso cria um enorme problema, já que pela vontade 

da maioria os direitos naturais das minorias podem ser violados. A solu-

ção que defensores da democracia tem proposto para esse tipo de pro-

blema é que o poder da maioria seja limitado por alguns direitos indivi-

duais. Ou seja, a maioria teria poder até certo ponto. 
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Embora essa solução pareça boa à primeira vista, há uma curiosa 

incoerência nela. Se alguns direitos devem ser garantidos aos indivíduos, 

reconhece-se aqui que há um direito natural. Se há um direito natural, 

por que a maioria deveria ter poder para obrigar a minoria a alguma 

coisa? O direito natural implica que ninguém pode ser obrigado por lei a 

fazer ou deixar de fazer algo que não queira. Ademais, se há direito na-

tural, não é necessário que a maioria vote em pessoas que irão criar e 

impor novas regras sobre todos. Basta aplicar as regras naturais que já 

existem. Logo, nenhuma autoridade sobre todos é necessária para além 

de instituições que apliquem as regras naturais.  

Se esse é o caso, um Estado democrático viola o direito natural, 

pois neste esquema a maioria pode obrigar a minoria a ser governada por 

quem ela não quer; e esse governo, por sua vez, não só pode criar regras 

que ferem as leis naturais, como só se mantém a partir desse tipo de re-

gra.  

Alguém poderia argumentar que o sistema democrático é legí-

timo porque é a única forma de vários indivíduos decidirem sobre algo 

em comum. E isso ocorre não apenas nas eleições de governantes, mas 

em qualquer assembleia de escola, condomínio, empresa, igreja, etc. Por 

que, então, o sistema democrático seria ilegítimo como regime de Es-

tado? A resposta é simples: em todos os exemplos citados, os indivíduos 

se associam de modo livre, o direito de desassociação é preservado e 

nenhum direito natural é violado. Não é o caso do regime democrático 

estatal. Se uma cidade brasileira, por exemplo, resolver que não quer 

mais fazer parte do Brasil e declarar secessão, o Estado enviará suas tro-

pas militares para impedir a independência.  

Obviamente, se o Estado fosse realmente dono do país, isso seria 

legítimo. Afinal, o dono de um lugar decide que regras vão vigorar. Mas 

uma vez que o Estado é, por definição, uma instituição que impõe seu 

domínio por meio de roubo e coerção, não existe nada que torne ilegí-

timo o direito de secessão. As cidades pertencem a quem nelas habitam. 

Se elas desejam se separar, tem o direito de fazê-lo. Da mesma forma, se 

bairros dessas cidades, ou mesmo ruas quiserem ter sua própria gover-

nança, estão no seu direito natural também. O Estado não é dono de nada. 

Assumamos aqui, pelo bem do argumento, que a nação realmente 

pertence ao Estado e que, portanto, quem quiser ficar no país deve aceitar 



Página 96 de 350 
 

o sistema democrático nacional. Neste caso, a vontade da maioria seria 

legítima. Isto, porém, forma a segunda razão pela qual a democracia não 

se concilia com os direitos naturais: os governantes eleitos pela maioria 

do povo não necessariamente farão o que seus eleitores desejam. No caso 

do Brasil, quase todo o povo concorda que os políticos brasileiros não 

representam bem os seus eleitores. Então, mesmo com a maioria do povo 

escolhendo os governantes e a maioria dos governantes decidindo as leis, 

as leis decididas podem ser desagradáveis para a maior parte dos indiví-

duos. Esse é um problema inerente à democracia representativa: não há 

nada que garanta que os representantes do povo votarão do modo como 

o povo deseja.  

Ora, se o dono da nação realmente é o Estado, não há o que fazer. 

O modelo é o que ele decide. Logo, se o Estado não vê problema em que 

os representantes do povo votem de maneira diversa dos seus eleitores, 

está tudo certo. Por outro lado, se agora assumirmos que o Estado não é 

dono do país, mas sim o povo, então claramente a democracia represen-

tativa falha. Falha quando os representantes contrariam seus eleitores e 

falha quando impõe que a maioria se sobreponha à minoria. Afinal, 

“povo” é mera abstração. O que existe são indivíduos donos de seus cor-

pos e bens. Não se pode, portanto, suprimir os direitos de uma minoria 

em prol do bem-estar de uma maioria. As decisões devem ser tomadas 

com base na livre associação e garantidas pelo estabelecimento de con-

tratos legítimos.    

Diante disso, podemos dizer que a melhor solução para o pro-

blema da democracia representativa seria a descentralização do poder. 

Quaisquer questões comuns que precisam ser decididas por várias pes-

soas devem ser resolvidas o mais próximo quanto possível dos indiví-

duos diretamente envolvidos. Se aplicarmos isso até as últimas conse-

quências, isso implica que cada cidade, cada bairro, cada escola, cada 

hospital, cada igreja, cada rua, cada família e qualquer outra associação 

livre devem ter o direito de resolver suas próprias demandas. Neste tipo 

de modelo, porém, não cabe a coerção. A democracia aqui só tem valor 

no interior de associações livres. Por isso, um regime democrático estatal 

não tem validade. 

 Isso nos leva à terceira razão pela qual uma democracia de Estado 

não se concilia com direitos naturais: ela gera uma série de incentivos à 
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corrupção, ao ódio e à agressão, tanto em políticos quanto nos indivíduos 

comuns. Os políticos, por exemplo, são incentivados a criar ou manter 

leis que prejudicam uns em benefício de outros. Além disso, como pos-

suem um mandato com tempo definido e não muito longo, tendem a pen-

sar apenas no curto prazo e em si mesmos. Assim, não tomam decisões 

com base no que é melhor para as pessoas, mas sim no que é melhor para 

lhes garantir reeleição, benefícios individuais, apoio político e blinda-

gem da própria classe.  

Os indivíduos, por sua vez, são incentivados a discutirem por po-

lítica e criarem rixas. Afinal, em um sistema onde quem ganha pode sub-

meter os outros à leis ruins, toda a discordância deixa de ser mera questão 

de opinião. O voto se transforma no controle de um grupo sobre outro, 

podendo afetar a vida de cada indivíduo. Desses conflitos surgem tam-

bém a idolatria política, o que alimenta o populismo de alguns governan-

tes e o consequente culto à personalidade. Com as massas cultuando um 

governante, a possibilidade de atos corruptos, totalitários e ditatoriais é 

muito maior. A maioria do povo concordará com eles. Não por acaso, 

algumas ditaduras totalitárias na história recente que se iniciaram a partir 

de democracias. E não por acaso também seus defensores continuaram 

considerando-as democracias. Afinal, se o ditador está representando o 

povo, então o povo está no poder. 

 Outro incentivo perverso da democracia sobre indivíduos co-

muns é a tentativa de ser beneficiado pela corrupção estatal. A possibili-

dade de obter benefício e ainda de fugir de dificuldades impostas ou ge-

radas pelo próprio Estado são um chamariz muito grande para a corrup-

ção. É aqui que surgem problemas como (1) os “cabides de emprego” 

em secretarias, ministérios e empresas do Estado, (2) os carteis que são 

criados e protegidos pelo Estado, (3) as empresas que governos corruptos 

favorecem em licitações, buscando financiamento de campanha em 

troca, (4) o pagamento de propina à fiscais para fazerem vista grossa, etc.  

 Com todos esses problemas, a democracia estatal é tida pelos li-

bertários como um regime extremamente antiético. Não obstante, isso 

não significa que um sistema com um ditador ou com uma cúpula de 

governantes não eleita pelo povo seria mais ética. Muitos dos mesmos 

problemas se verificam em sistemas ditatoriais antidemocráticos. Além 

disso, nesse tipo de regime, há ainda o problema da repressão estatal a 
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qualquer tipo de oposição ao governo. Para o libertarianismo, a opção à 

democracia não é uma ditadura antidemocrática, mas sim o anarcocapi-

talismo. 

Hans Hermann Hoppe chama o anarcocapitalismo de ordem na-

tural. Creio ser uma boa denominação. Esse parece ser o único sistema 

possível onde não há uma imposição arbitrária de regras de um grupo 

sobre o outro, mas apenas a imposição do direito natural. Para além 

disso, o que o anarcocapitalismo oferece é a liberdade de associação e 

desassociação e o estabelecimento de contratos legítimos.  

Ora, por mais que Churchill tenha entendido a democracia como 

sendo o único regime viável, não consigo mais ver razão para defender 

qualquer sistema que se baseie em roubo e coerção de pessoas pacíficas. 

A lei natural não depende disso para ser aplicada. E nós não precisamos 

de mais do que o direito natural para construir uma sociedade e criar 

contratos voluntários com quem quisermos.  
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9. Como o Estado surgiu? 

 Nascer em uma sociedade com Estado nos acostumou a esse mo-

delo. Crescemos achando normal e necessário que alguns poucos ho-

mens tenham poder para criar leis que não possuem fundamentação na-

tural e impor a todos. Em uma democracia, ainda pensamos ser normal 

nutrir a esperança de formar uma maioria para escolher alguém que im-

porá leis que incomodam a uma minoria. Não aprendemos a sequer co-

gitar a hipótese de que cada um poderia simplesmente viver como quer, 

contanto que não agredisse ao outro. Confundimos a necessidade de uma 

lei natural e juízes com a necessidade de autoridades que possam fazer 

muito mais do que apenas julgar e punir violações da lei natural. 

 Diante desse quadro tenebroso, as questões que surgem são: 

como isso aconteceu? Como em algum momento as pessoas começaram 

a achar que uma instituição com todo esse poder seria uma boa ideia? 

Como o Estado surgiu? 

 Há duas maneiras de responder a essas perguntas. A primeira é 

buscando na história. O problema é que não sabemos com exatidão, por 

exemplo, quais foram os cinco ou dez primeiros Estados que existiram. 

Isso nos limita a procurar, na história dos Estados com origem conhe-

cida, circunstâncias comuns que apontem para um ou mais padrões de 

origem. A segunda maneira é a partir de inferências baseadas nos traços 

psicológicos do ser humano. Isso ajuda a criar hipóteses prováveis de 

como os primeiros Estados teriam surgido.  

 Olhando para a história, de cara, encontramos um padrão bastante 

frequente: guerra entre diferentes grupos. A maioria dos Estados parece 

ter surgido a partir de invasões. Uma tribo, um clã ou mesmo um Estado 

já existente invade um território habitado, trava uma guerra, mata a maior 

parte dos guerreiros e escraviza as demais pessoas. Imediatamente, 

forma-se um Estado naquele território. Essa é uma história tão frequente 

que é bastante provável que muitos dos primeiros Estados tenham se for-

mado dessa maneira. Mas quais seriam as motivações para essa postura? 

Aqui já começamos a entrar numa análise mais psicológica. 

 Há pelo menos cinco motivadores do belicismo que nós podemos 

elencar como prováveis. Primeiro: a cobiça. Sabedor de que precisa de 

diversos recursos para sobreviver e para viver com conforto, o homem 
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por vezes se sentirá tentado a desejar os recursos do outro. Esse senti-

mento pode advir (a) do nosso instinto de sobrevivência, que gera o medo 

da escassez; (b) da chamada lei do menor esforço, que pode gerar indis-

posição para o trabalho duro; (c) ou da inveja dos resultados do outro. 

Em todo o caso, a guerra será a conclusão do pensamento de que escra-

vizar o outro povo e roubar as suas riquezas trará lucro.  

 Segundo: o sentimento de superioridade sobre os demais povos. 

Esse sentimento talvez seja fruto do instinto territorial. É uma tendência 

tanto dos homens quanto dos animais se reunirem em bandos, desenvol-

vendo fortes laços no interior desses grupos, mas também certa descon-

fiança em relação aos de fora. Essa tendência natural pode ser fortalecida 

pela cultura, transformando-se em xenofobia. Assim, é possível que mui-

tas guerras fossem motivadas e justificadas pela ideia de que a outra tribo 

ou clã não tem a mesma dignidade humana, merecendo a morte. 

 Terceiro: medo de ataques. Muitos grupos poderiam, por temer 

ataques e não confiarem em acordos, adotar uma política de atacar pri-

meiro. Essa seria uma forma de se impor e prevenir problemas futuros.  

 Quarto: expansionismo ou sede de poder. Tribos ou clãs, ao terem 

estabelecido domínio sobre alguns territórios, podem ter desenvolvido o 

gosto por guerras, conquistas e liderança. O poder facilmente vicia. As-

sim, políticas expansionistas podem ter surgido pela mera sede de poder, 

alavancando o surgimento de mais Estados.  

 Quinto: vingança. Em toda a história, diversos conflitos ocorre-

ram motivados por vingança. Em períodos mais antigos, quando não ha-

via diplomacia e acordos internacionais sobre direitos humanos, e 

quando os homens comuns eram acostumados a uma brutalidade física 

maior, é provável que atritos gerassem mais conflitos armados (ainda 

que o poder bélico não fosse tão grande como hoje).  

 Até aqui falamos de motivações dentro de uma hipótese apenas: 

a de Estados formados por meio de guerras. Mas existem outras hipóte-

ses para a formação de Estados. E elas não são excludentes, mas com-

plementares. A segunda delas é a de que no interior das próprias tribos e 

clãs, lideranças podem ter adquirido cada vez mais poder, excedendo o 

que seria legítimo do ponto de vista natural. Mais uma vez, a visualiza-

ção de traços psicológicos do ser humano pode nos ajudar aqui. Há uma 

necessidade natural no homem de estar debaixo de algumas regras, de 
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algum tipo de autoridade e de algum tipo de liderança condutora. E exis-

tem indivíduos com uma capacidade natural de impor regras, exercer au-

toridade e liderar. Isso gera um quadro onde alguns facilmente aceitam 

ser liderados e até pedem por isso, enquanto outros facilmente se tornam 

líderes. 

 Não há um problema em si nessas tendências naturais. E a prin-

cípio nada disso gera necessariamente um Estado. Como já vimos em 

outros capítulos, autoridades devem existir e elas não precisam ser esta-

tais. O problema se inicia quando tais líderes de tribos e clãs passam a 

arrogar para si poderes cada vez maiores sobre os seus próprios lidera-

dos. Como isso acontece? Da parte dos liderados, o que permite esse 

domínio são sentimentos como o medo da força do líder e seu exército 

pessoal, a dependência de sua liderança, a veneração por suas qualidades 

ou a satisfação pessoal por ser parte de algum grupo privilegiado por ele. 

Da parte do líder, características como força física, posse de muitas ar-

mas, firmeza, organização, inteligência tática, agressividade, valentia e 

intransigência podem levar os indivíduos a se deixarem dominar.  

Uma vez que o domínio aconteça, a cultura faz o resto do trabalho 

no decorrer do tempo e das gerações. Toda uma mística passa a ser criada 

em torno da liderança. A religião facilmente se torna um elemento im-

portante também. O líder, em muitos lugares, será elevado ao posto de 

representante de um deus, filho de um deus ou mesmo um deus. De certa 

forma, esse é o caminho natural da exacerbação do poder. Toda vez que 

a um homem é dado mais poder do que o natural, o que temos é alguém 

agindo como deus, ainda que não tenha ciência disso.  

A hipótese aqui aventada casa bem com a primeira. É bastante 

possível que alguns dos primeiros Estados tenham surgido no interior 

das próprias estruturas tribais e, depois, ou de modo concomitante, te-

nham iniciado a escravização de outros povos, fortalecendo as estruturas 

estatais que surgiam. Nos dois casos, liderança e escravidão começam a 

se tornar pares praticamente indissociáveis. 

Existe uma terceira hipótese, também não excludente, mas com-

plementar. Ela é comumente chamada de teoria do “bandido estacioná-

rio”. Segundo ela, o Estado, ou pelo menos alguns dos primeiros Esta-

dos, são resultado da ação de grupos criminosos que viviam de pilhar 

territórios. Sem disposição para trabalhar, eles invadiam tribos e clãs 
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para saquear as riquezas e passar um tempo usufruindo delas. Em algum 

momento, tornou-se claro para alguns desses bandos que viver de modo 

nômade e saquear comunidades de tempos em tempos era trabalhoso e 

não muito eficaz. Os conflitos levavam muitos do bando à morte, além 

de tornar a própria terra atacada improdutiva. Então, novos lugares ti-

nham de ser procurados e o ciclo se reiniciava. Como resolver este pro-

blema? A solução teria sido estabelecer-se em uma desses locais ataca-

dos e escravizar o povo.  

Ao fazerem isso, alguns bandidos nômades eventualmente se tor-

naram governantes. Agora como líderes tribais ou reis, eles podiam in-

vestir em uma espécie de marketing, vendendo a ideia de que sua lide-

rança trazia benefícios, como a proteção a outros bandidos e tribos ini-

migas. Com o passar das gerações, a crença nessa proteção e liderança 

se consolida e o povo antes ciente de que era escravo agora passa a ver 

o líder ou monarca como aquele sem o qual tudo seria um caos. 

Essas são as três hipóteses básicas que explicam a origem do Es-

tado ou dos primeiros Estados. Eu acredito que todas elas ocorreram e 

fortaleceram-se mutuamente. No fim das contas, as três possuem as mes-

mas bases: exacerbação de autoridade por parte de homens poderosos e 

escravidão do povo.  

Os milênios se passaram e o Estado foi criando estratégias para 

parecer o mais natural, necessário e palatável quanto possível. Nos últi-

mos séculos, passou a acumular diversas funções e adotar um discurso 

em prol da justiça social. Democracias representativas foram instaura-

das. O voto universal foi liberado em diversas nações. A tripartição de 

poderes se tornou comum. A figura de um só déspota se tornou mais rara. 

A diplomacia passou a vigorar entre a maior parte dos países. Contudo, 

em essência, o Estado continua o mesmo que sempre foi: uma instituição 

que impõe leis arbitrárias, viola os direitos naturais e rouba o cidadão 

sistematicamente.  
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10. Do mínimo ao nada 

 Muitos conservadores pró-livre mercado e liberais defensores do 

Estado mínimo (minarquistas) se assustam quando pensam na proposta 

libertária de inexistência do Estado. Pensam que a inexistência do Estado 

seria algo muito radical, muito diferente (para pior) do que temos hoje e, 

em grande medida, desconhecido. O que eu gostaria de propor, neste ca-

pítulo, é que o libertarianismo não está tão distante da ideia de Estado 

mínimo como muitos supõem.  

 Para começar a entender minha linha de raciocínio, precisamos 

primeiro relembrar o que seria um Estado mínimo. Dentro da tradição do 

liberalismo clássico, um Estado mínimo seria um Estado com o menor 

tamanho possível (em termos de interferência na vida do indivíduo e em 

número de instituições públicas) para fazer uma sociedade funcionar de 

modo eficaz. Tradicionalmente, para os liberais clássicos, esse tamanho 

mínimo do Estado comporta apenas os serviços de justiça, polícia interna 

e defesa nacional em sua estrutura. Tudo o mais seria privado.  

O que quero levar o leitor a pensar é: esse tamanho de Estado é 

mesmo o mínimo? Ou é possível reduzi-lo ainda um pouco mais? Se a 

ideia é um Estado mínimo, ele precisa ser de um tamanho que não dê 

mais para reduzir, certo? Esse é o sentido de mínimo. Pois bem, a meu 

ver, ainda é possível para reduzir um pouco mais esse Estado mínimo, 

mesmo sem acabar com ele. Vejamos. 

(1) Em relação à justiça, podemos propor que não só o Estado 

preste o serviço de justiça, mas também empresas privadas. Já vimos em 

outro capítulo que isso não é uma inovação. Justiça privada (arbitragem) 

existe há milênios e até hoje é utilizada em muitos países, incluindo EUA 

e Brasil (autorizada pelo Estado, diga-se de passagem). O que precisaria 

ser mudado é que hoje o Estado não permite que a arbitragem atue em 

todas as áreas do direito (por exemplo, a penal e a de família). Em um 

Estado mínimo, isso poderia ser permitido por lei. Note: a justiça estatal 

ainda existiria, mas agora competiria com a arbitragem em todas as áreas 

do direito. Ora, perceba que se é possível dar mais áreas de atuação para 

o setor privado na área de justiça dentro do “Estado mínimo”, então o 

Estado “mínimo” tradicional ainda não é o mínimo. 

Mas podemos dar um passo a mais: não seria justo uma pessoa 

ter de financiar a justiça privada e também a estatal. Logo, poderíamos 
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propor que quem optasse pela justiça privada estaria isento de pagar pela 

justiça estatal. Isso teria um ótimo efeito sobre a justiça estatal: ela ficaria 

obrigada a ser mais célere, ter mais qualidade e ser mais barata para não 

perder clientes. Temos aqui uma inovação? Não. Os bancos estatais, por 

exemplo, já competem hoje com os bancos privados. E ninguém é obri-

gado a ter conta corrente num banco estatal (como o Banco do Brasil ou 

a Caixa Econômica Federal). Além disso, enquanto esses bancos estatais 

lucram, nossos impostos não precisam sustentá-los. E eles tem lucrado. 

(2) É possível reduzir o Estado um pouco mais? Sim. Poderíamos 

aplicar a mesma lógica em relação às polícias. Se cada rua pode e deve 

resolver sua própria segurança, seria justo que as ruas que optassem por 

segurança privada fossem isentas de pagar pela segurança estatal. Outras 

ruas poderiam optar pela segurança estatal. Note que não há nada de 

muito inovador aqui. Segurança privada é algo que já existe. Bancos, 

shoppings e condomínios já usam. A única mudança é que o cidadão não 

precisaria pagar duas vezes pelo mesmo serviço. 

Uma ideia interessante que poderia ser permitida por lei seriam 

as empresas seguradoras na área de proteção policial. Essas empresas 

fariam a proteção das áreas seguradas e, a depender do pacote, poderiam 

prover os serviços de investigação e boletim de ocorrência. Logo, uma 

rua que contratasse esse tipo de serviço, também poderia ficar isenta de 

financiar delegacias estatais. Quem quisesse usar as delegacias estatais 

e, por conseguinte, pagar por elas, poderia fazê-lo sem problema algum. 

Mais uma vez, não há muita inovação aqui. Já existem empresas de de-

tetives particulares e empresas de segurança armada. A diferença apenas 

seria que os serviços seriam um pouco mais ampliados, mais requisitados 

pelas pessoas e, por conta da procura, se tornariam mais baratos. 

 (3) O Estado poderia ser ainda mais reduzido? Sim. Poderíamos 

propor o direito de secessão a qualquer parte do território do país. Se a 

maioria dos cidadãos de um estado-membro da federação, ou cidade, ou 

bairro quisesse formar um novo país separado, poderia fazê-lo. Essa seria 

uma maneira de reduzir substancialmente o poder do Estado. Isso é uma 

inovação? Também não. Liechtenstein é um país que possui esse direito 

garantido em sua Constituição.  

 (4) Seria possível reduzir mais? Sim. Poderíamos propor uma 

Constituição que garantisse grande autonomia para as cidades ou mesmo 
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para as ruas. Além disso, ela poderia proibir prerrogativas estatais que 

são responsáveis pelo seu agigantamento, tais como: criação de empresas 

estatais, inflação de moeda, emissão de título de dívidas (isto é, o Estado 

pedir empréstimo), etc. Não vejo nada de absurdo aqui. É apenas obrigar 

o governo a administrar bem as finanças e arcar ele próprio com qualquer 

possível má gestão.  

 Aqui podemos nos perguntar: isso ainda seria um Estado? Ainda 

sim por conta da obrigação de pagar pelo serviço dos políticos e, talvez, 

por um ou outro poder limitado que ainda lhes restaria. De resto, mesmo 

ainda havendo serviços ligados ao governo (justiça, polícia e defesa na-

cional), eles já estariam submersos em uma dinâmica de mercado, tendo 

que competir com empresas privadas, podendo perder clientes e con-

tando apenas com o pagamento dos que aderiram os serviços. Em suma, 

eles seriam, na prática, empresas privadas com vários sócios (o povo) e 

uma administração eleita de tempos em tempos.  

 (5) Esse Estado ainda poderia ser reduzido? Sim. Porém aqui já 

começa a se tornar difícil diferenciar o que seria Estado mínimo de uma 

sociedade sem Estado. Isso porque o próximo passo seria vincular o pa-

gamento dos salários dos políticos às instituições públicas de justiça e 

polícia. Assim, apesar de eleitos pelo povo, eles só seriam pagos por 

aqueles que optassem usar esses serviços. Como resultado, não haveria 

mais impostos. Todos os impostos teriam sido substituídos pelo paga-

mento contratual de serviços efetivamente tomados pelo cidadão.  

*** 

 Aqui podemos fazer algumas perguntas para reflexão: há algum 

ponto em todo esse processo descrito que representa um grande salto no 

escuro? Há alguma coisa muito absurda? É demais defender que as ins-

tituições públicas sejam obrigadas a prestar um bom serviço para não 

irem à falência? É demais defender que as instituições públicas tenham 

concorrentes e que o cidadão possa escolher o melhor serviço? É demais 

defender que o cidadão deve ter o direito de pagar apenas pelos serviços 

que usa? Há algo que justifique um Estado maior? Se o Estado mínimo 

deve ser o menor possível, é certo entender o Estado mínimo tradicional 

como realmente mínimo? 

 A meu ver, não há nenhuma razão natural para que o governo 

tenha prerrogativa de cobrar impostos, impedir a secessão de territórios, 
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criar leis que violam o direito natural e manter o monopólio sobre os 

serviços de justiça e segurança. O governo pode existir cobrando apenas 

os serviços que efetivamente presta, permitindo a secessão, deixando que 

instituições privadas concorram com seus órgãos públicos nas áreas de 

justiça e segurança, e isentando os cidadãos que optaram pelos serviços 

privados de pagarem também pelos serviços públicos.  

Agir assim apenas faria do governo uma instituição legítima, que 

como qualquer outra precisa prestar um bom serviço para não perder seus 

clientes e não pode violar contratos. Isso não é um absurdo. O absurdo 

está na noção de governo a que fomos nos acostumando ao longo dos 

séculos e milênios - uma noção que dá aos governos humanos prerroga-

tivas divinas. É essa noção equivocada de governo que o libertarianismo 

chama de Estado. O Estado é a estrutura formada pela exacerbação do 

poder natural do homem. É o governo deixando de ser um prestador de 

serviços contratados voluntariamente pelos cidadãos para se tornar um 

senhor de escravos. 

 Para finalizar este capítulo, vale ressaltar: não estou defendendo 

que o processo que descrevi aqui é fácil de se realizar na prática ou que 

ele pode ser alcançado pela mera vontade de políticos (como se a maioria 

deles fosse muito altruísta e quisesse mesmo reduzir o poder do Estado 

até a extinção). Apenas estou mostrando que, conceitualmente, o Estado 

mínimo real está muito próximo da ausência de Estado. Se essa redução 

até a extinção é realizável e qual estratégia deveria ser usada para tal, aí 

já é outro assunto. 
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11. Imperialismo e corporativismo 

 Até o momento nós focamos em trabalhar o aspecto anarquista 

do anarcocapitalismo. Questionamos a legitimidade ética do Estado e 

nos contrapomos a algumas críticas feitas por aqueles que creem no Es-

tado como necessário. No entanto, nós tratamos pouco do aspecto capi-

talista dessa posição. É importante dedicar ao menos um capítulo sobre 

isso nesta parte do livro, visto que uma das grandes críticas ao anarcoca-

pitalismo é que o sistema capitalista não é ético. Para isso, quero me 

concentrar em uma assertiva específica: a de que o capitalismo matou (e 

ainda mata) milhões de pessoas. Geralmente, essa assertiva é feita ou por 

adeptos da terceira via ou por marxistas que procuram contrapor o fato 

histórico de que regimes socialistas mataram milhões de pessoas nos pa-

íses em que se instauraram.30 Neste segundo caso, a ideia é incriminar o 

capitalismo também. Responder a essa assertiva nos ajudará a entender 

se o capitalismo tem legitimidade ética ou não.    

No geral, quando alguém diz que o capitalismo matou e ainda 

mata milhões de pessoas, está pensando em pelo menos três coisas: (1) 

nas guerras realizadas por países com uma economia capitalista; (2) no 

chamado imperialismo, que pode ser definido como uma política expan-

sionista e belicista que busca dominar outros países política e adminis-

trativamente; (3) na fome e na miséria existentes no mundo atual, em 

especial nos países pobres. A maioria de nós aprendeu, desde crianças, a 

relacionar tais pontos com o capitalismo. E então? O capitalismo causa 

mesmo esses problemas?   

Para responder a essa pergunta, precisamos nos lembrar das duas 

diferentes definições de capitalismo que abordamos no primeiro capí-

tulo: a marxista e a liberal. Na marxista, capitalismo é um sistema polí-

tico, econômico e social onde a burguesia explora o proletário com a 

ajuda do Estado. Logo, o capitalismo tem tudo o a ver com o Estado, ao 

menos o Estado burguês. Na liberal, capitalismo é um sistema econô-

mico cujas bases são propriedade privada, livre mercado e possibilidade 

                                                           
30 A obra popular mais famosa a falar sobre esse tema é O Livro Negro do Comunismo, 
organizado por Stéphane Courtois. Pode ser adquirido aqui: https://www.ama-
zon.com.br/Livro-Negro-do-Comunismo/dp/8528607321  

https://www.amazon.com.br/Livro-Negro-do-Comunismo/dp/8528607321
https://www.amazon.com.br/Livro-Negro-do-Comunismo/dp/8528607321
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de poupar capital. Assim, o capitalismo não tem a ver com o Estado. 

Vamos aplicar essas definições.  

Começando pela definição liberal, se capitalismo não tem nada a 

ver com o Estado, de que maneira isso se aplica à guerras e invasões 

promovidas pelo governo? Note: estamos falando de exércitos estatais, 

mantidos por impostos, liderados por políticos, que podem impor alista-

mento aos civis e proibir deserção. Esses exércitos invadem a proprie-

dade de outros, matam um monte de gente, escravizam quem sobra e 

continuam sendo mantidos por impostos. Onde isso é livre mercado? 

Onde isso é respeito à propriedade privada? Onde isso permite ao povo 

invadido acumular capital? O que temos aqui não é capitalismo (na de-

finição liberal), mas simplesmente crime. Não é diferente de um ladrão 

entrar em sua casa, te espancar, roubar seu notebook e vender para outra 

pessoa. É roubo. É agressão. É violação de propriedade. Não é livre mer-

cado.  

Se o leitor entendeu isso, então já sacou: exemplos como genocí-

dio dos índios pelo governo norte-americano, exploração promovida 

pelo governo belga no Congo, as guerras britânicas para dominar países 

pobres, etc. são problemas do imperialismo, não do capitalismo. É o im-

perialismo que é uma política de expansão do domínio estatal.  

Alguém poderia argumentar aqui que esses Estados eram capita-

listas. Portanto, a culpa recai sobre esse sistema. Mas esse argumento é 

falho. Na definição liberal, Estados não podem ser capitalistas, pois uma 

coisa exclui a outra. É como dizer que um casado pode ser solteiro. Se o 

Estado se baseia em coerção e violação da propriedade privada, e o ca-

pitalismo se baseia em livre troca e respeito à propriedade privada, então 

o Estado é a antítese do capitalismo. O que Estados podem ser são ex-

ploradores de uma região ou país com algum grau de capitalismo. Ou 

seja, eles podem roubar parte da renda de empresas e indivíduos para 

financiar suas atividades criminosas. Isso, obviamente, não é culpa do 

livre mercado, mas do Estado. 

Outras pessoas podem argumentar aqui que Estados são frequen-

temente financiados por empréstimos de bancos e grandes empresas. 

Logo, o capitalismo teria culpa nas guerras que os governos travam. A 

isso podemos contra argumentar com dois pontos. Primeiro: como o Es-

tado paga pelos empréstimos de bancos e grandes empresas? Roubando 
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dinheiro do cidadão e criando leis arbitrárias que favorecem os grandes 

empresários e prejudicam os pequenos. Onde está o livre mercado aqui? 

Onde está o respeito à propriedade privada? Onde está a possibilidade de 

acúmulo de capital pelos cidadãos roubados? Em nenhum lugar. Não tem 

capitalismo aqui. Tem crime.   

Segundo: se um grupo de banqueiros e outros grandes empresá-

rios financiam exércitos que vão violar propriedades privadas e impedir 

que as vítimas tenham um livre mercado e possam acumular capital, 

onde é que está o capitalismo aqui? Mais uma vez, isso aqui é só crime. 

E quanto à fome e a miséria no mundo? Existe a noção de que a 

fome e a miséria são causadas pelos ricos empresários, já que eles explo-

ram o trabalhador com baixíssimos salários. Isso não é culpa do livre 

mercado? Poderíamos dizer que sim se os países mais miseráveis do 

mundo fossem os que tivessem maior liberdade econômica. O problema 

é que os dados mostram o oposto. Rankings como o Economic Freedom 

e o Doing Business evidenciam que os países com maior IDH são justa-

mente os que possuem os índices mais altos de liberdade econômica e 

facilidade de fazer negócios. Já os países mais miseráveis são justamente 

os menos livres e onde é mais difícil empreender. Não é curioso?  

Eu explico. Quando o Estado cria um monte de burocracia, regu-

lamentação e impostos, fica mais difícil abrir e manter empresas. Sobre-

tudo para pequenos e médios empresários, que são mais suscetíveis à 

falência. Assim, quem consegue sobreviver geralmente são as empresas 

mais ricas. Ou porque suportam o peso das dificuldades estatais ou por-

que possuem influência para se aproximar do governo e conseguir bene-

fícios. O resultado disso é que menos empresas surgem e se mantém con-

correndo. Por conseguinte, poucos empregos aparecem, os salários ten-

dem a ser mais baixos e as grandes empresas ficam livres para explorar 

os funcionários. E o governo? O governo garante que as coisas vão con-

tinuar assim, já que mantendo muita burocracia, regulamentação, impos-

tos e benefícios a grandes empresários, há muito mais espaço para cor-

rupção.  

Pergunta de ouro: se o Estado dificulta para os pequenos e médi-

cos empresários ao mesmo tempo que facilita para os grandes, onde está 

o livre mercado aqui? Não há. O que há é o Estado cometendo crime de 

novo. Então, como é que a culpa pode ser do capitalismo? Liberais tem 
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nomes diferentes para esses regimes interventores onde o Estado esmaga 

os pequenos e médios com dificuldades governamentais: mercantilismo, 

corporativismo, fascismo, socialismo. Em nenhum desses sistemas há 

um livre mercado pungente. 

Se o leitor ainda não se convenceu, lembremo-nos dos bancos. 

Quando os bancos lucram muito, a culpa geralmente é colocada no capi-

talismo. Mas como já vimos em outro capítulo, grande parte do lucro dos 

bancos é fruto de expansão dos gastos do governo. O Estado aumenta 

tanto os gastos que não consegue cobrir com impostos e emite títulos de 

dívida. Os bancos compram e o povo passa a ter um juro altíssimo para 

pagar de uma dívida feita pelo Estado.  

Isso nos leva a uma curiosa constatação: quando um liberal eco-

nômico ou libertário diz que o Estado precisa ser reduzido ou extinto, ele 

está sendo contra o lucro exorbitante dos bancos privados. Por outro 

lado, quando o estatista, que se diz contra os bancos, afirma que o Estado 

precisa fornecer um monte de “coisa pública, gratuita e de qualidade”, 

ele está defendendo, sem saber, o lucro dos bancos.  

Podemos nos lembrar ainda do problema da inflação, que é cau-

sada pelo Estado e que também beneficia um pequeno grupo de pessoas, 

enquanto prejudica a vida do pobre, que chega no mercado e percebe que 

os produtos da cesta básica ficaram mais caros. Quem, então, está cau-

sando miséria?  

Se o leitor quer avaliar corretamente o que causa miséria e fome 

em um país, analise sempre as seguintes informações: há muita burocra-

cia? Há muita regra tola? Há muita inflação? Há muito imposto sobre 

consumo? Há muito imposto sobre importações? Há um sistema tributá-

rio complexo? Há monopólios públicos e privados protegidos pelo go-

verno? Há muitas possibilidades de corrupção na estrutura administra-

tiva? Se sim, então a culpa é do Estado. Todas essas dificuldades só po-

dem ser criadas pelo Estado. E via de regra, sim, os países mais miserá-

veis são aqueles onde o Estado mais fomenta essas dificuldades. Por-

tanto, não, o capitalismo não é responsável pela miséria e a fome nesses 

lugares. O Estado é. 

Mas talvez o leitor ache que a definição de capitalismo dos mar-

xistas é a correta. Sem problema! Utilizemos a definição marxista. Se 
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capitalismo tem a ver com Estados intervindo para ajudar megaempre-

sários, invadir outros países e fazer guerras, então podemos dizer que o 

liberalismo econômico é contra esse tal capitalismo. No entanto, é a fa-

vor do respeito à propriedade privada, ao livre mercado e à possibilidade 

de acumular capital.  

Aqui talvez o leitor perceba algo interessante: marxistas, embora 

definam capitalismo como tendo relação com o Estado, também englo-

bam o livre mercado na definição. Isso é contraditório! Ou devemos usar 

a definição que envolve alta intervenção estatal ou a definição que en-

volve baixa intervenção estatal. Não faz sentido dizer que capitalismo 

tanto é um sistema com pouca intervenção do Estado quanto um sistema 

com muita intervenção do Estado.  

No máximo, para ser honesto, um marxista poderia falar em dois 

tipos distintos de capitalismo: o interventor e o de livre mercado. Neste 

caso, no entanto, seria um erro atribuir ao capitalismo de livre mercado 

os problemas do capitalismo interventor. 

O que estou fazendo aqui não é, como alguns podem acusar, um 

revisionismo histórico. Economistas liberais como Adam Smith, Fréde-

ric Bastiat e Gustave de Molinari já criticavam sistemas interventores 

antes de Marx e Engels começarem a escrever sobre socialismo. Muitos 

liberais clássicos, de modo coerente com o que professavam, eram con-

trários à escravidão e as guerras perpetradas pelos governos de seus paí-

ses. E a tradição libertária que se formou depois tornou essa oposição 

cada vez mais firme e coerente. Então, sim, se vamos falar de liberalismo 

econômico, crimes perpetrados pelo Estado nada têm a ver com o as-

sunto. 

Isso nos ajuda a entender porque nenhum conservador deveria 

elogiar ou ser condescendente com o imperialismo norte-americano. Isso 

é cair na propaganda dualista da Guerra Fria, onde o governo norte-ame-

ricano é a própria encarnação do livre mercado e da liberdade individual. 

Grande mentira! O governo norte-americano é só um tipo de imperia-

lismo que se financia por um sistema econômico razoavelmente mais 

livre.  

O que tivemos na Guerra Fria, diga-se de passagem, não foi um 

combate entre liberalismo e socialismo. Foi um combate entre dois im-

perialismos rivais. Ambos genocidas, como todo o imperialismo o é. A 
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diferença é que o imperialismo soviético, ao propor um controle econô-

mico e social muito maior que o norte-americano, conseguiu genocidar 

muito mais e destruir a própria economia. Em suma, o Estado soviético 

era vastamente mais destrutivo. No entanto, qualquer Estado, em espe-

cial Estados com política imperialista, possuem enorme poder de des-

truição. E quanto mais poder for dado a eles, mais eles destruirão. 

Sendo assim, pergunto: o que livre mercado tem a ver com guer-

ras estatais, imperialismo, miséria e fome? Nada. Para ficar ainda mais 

claro, pensemos na seguinte situação: o mercadinho do sr. Zé coloca al-

guns produtos para vender. Você vai até lá e compra um quilo de feijão. 

Não há coerção, não há violência. Você quer comprar, ele quer vender e 

a troca é feita. Você vai para casa feliz com o saco de feijão e sr. Zé vai 

para casa feliz com o dinheiro no fim do dia. Isso é livre mercado. Nada 

nesse tipo de relação vai causar um genocídio ou a fome de milhões de 

pessoas.  

Agora, sim, o sr. Zé é obrigado a pagar algumas guias de imposto 

ao Estado no fim do mês. Esse dinheiro vai para o bolso do político que 

acha uma boa ideia invadir um país mais fraco. Vai também para o exér-

cito estatal que fará a invasão. Vai também para o banqueiro e o mega-

empresário que vão até o país pobre explorar o povo com a ajuda do 

governo. Quem está matando gente? Sr. Zé, que vendeu o feijão para 

você? Você, que comprou o feijão do sr. Zé? O sistema de livre troca? 

Ou toda a estrutura estatal de indivíduos responsáveis por roubar o di-

nheiro de pessoas como o sr. Zé para financiar os crimes do Estado? A 

resposta me parece muito clara. 
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12. Ética libertária e ética cristã 

Após uma longa discussão sobre as bases éticas do anarcocapita-

lismo, precisamos nos perguntar: há convergência entre a ética libertária 

e a ética cristã? Ou seriam duas éticas contrárias uma à outra? Para um 

cristão, essas perguntas são extremamente importantes. Podemos res-

pondê-las a partir de quatro pontos que precisam ser trabalhados: (1) a 

relação entre a ideia de que cada indivíduo pode ter propriedades priva-

das (e detém, inclusive, a propriedade de si mesmo) e o conceito de que 

Deus é dono de tudo e todos; (2) a relação entre o individualismo e o 

amor ao próximo; (3) a relação entre o capitalismo e os valores cristãos; 

(4) a relação entre o conceito de uma moral objetiva, a existência do 

Deus e a ética libertária. Sigamos. 

 

Propriedade divina 

Na visão bíblica, Deus é dono de tudo, incluindo o corpo e a 

mente de cada pessoa. A razão para isso é simples: Ele nos criou e nos 

mantém. Isso, no entanto, levanta a pergunta: como o indivíduo pode ser 

dono de si mesmo e dos bens que trabalha, conforme afirma o libertari-

anismo, na hipótese do Deus bíblico existir? À primeira vista, dentro 

perspectiva bíblica, o argumento ético do libertarianismo cai por terra, já 

que, na verdade, ninguém seria dono de nada, nem de si mesmo, pois 

Deus é dono de tudo e todos. Esse raciocínio está correto? Acredito que 

não. Vamos trabalhar a questão. 

De fato, do ponto de vista de nossa relação com Deus, Ele é nosso 

dono. Entretanto, isso não se aplica à nossa relação com os demais seres 

humanos. Na verdade, se o Deus bíblico é o único criador do homem, 

este fato exclui a possibilidade de que alguns homens sejam donos de 

outros. Por conseguinte, nenhum homem tem o direito natural de contro-

lar e agredir os demais. E isso é o que também a ética libertária diz. Não 

há contradição aqui.  

Podemos ir além. Uma vez que Deus nos deu consciência, iden-

tidade e personalidade, tornando-nos à sua imagem e semelhança (Gn 

1:26-31), isso significa que temos individualidade, que somos indiví-

duos. Logo, é possível a cada um que tem a posse plena e desenvolvida 

de suas faculdades mentais, afirmar coisas como: “Eu tenho um corpo”, 

“Eu tenho um cérebro”, “Eu tenho vontades”, “Eu tenho memórias”, “Eu 
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sinto dor”, “Eu sinto alegria”, “Eu sinto tristeza”, “Eu faço escolhas”, 

“Eu tenho responsabilidades”, “Minha mente não é a mesma coisa que a 

mente do outro”, “Meu corpo não é o corpo dos outros”, “Eu penso”, 

“Eu existo”. Portanto, nas relações com as demais pessoas, cada ser hu-

mano é dono de si. 

A extensão disso para a propriedade externa parece natural. Se 

Deus nos criou como seres que necessitam da privacidade de seu corpo 

e mente é razoável que também tenhamos desejos, gostos, hábitos e ob-

jetivos privados. E isso conduz logicamente à necessidade de termos 

nosso próprio espaço, objetos e tipos de associação. Embora o ser hu-

mano não tenha sido criado para viver solitário, mas em comunidade, 

existe a necessidade natural de que cada um tenha certo nível de priva-

cidade. É isso o que nos torna indivíduos, cada qual com suas peculiari-

dades. A individualidade não se perde na vida comunitária. Ao contrário, 

torna a vida comunitária mais rica. Assim sendo, parece lógico que se o 

Deus cristão existe, a autopropriedade e a propriedade externa são legí-

timas e naturais.  

Essa perspectiva casa bem com a ética libertária. Na verdade, for-

talece a ética libertária, já que não só há razões lógicas para respeitar à 

autopropriedade do outro, mas também razões religiosas. Se cada ser hu-

mano foi feito à imagem e semelhança de Deus, com sua própria perso-

nalidade e consciência, não podemos invadir a autopropriedade do outro 

sem atingir o próprio Deus. Mais que isso: ao fazê-lo, estamos nos colo-

cando na posição de Deus, o único que realmente pode afirmar ser dono 

de todos os seres humanos. 

O raciocínio em questão encontra fundamento claro em algumas 

passagens bíblicas. Em Levítico 19:18, por exemplo, podemos ler o fa-

moso mandamento “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”, que Jesus 

Cristo afirma ser um dos dois pilares de toda a Lei e os Profetas (Mt 

22:39; Mc 12:31; Lc 10:27). Esse preceito parece reconhecer a autopro-

priedade ao pressupor que o amor próprio é natural, nada falar contra ele 

e usá-lo como parâmetro para o amor ao próximo. O amor próprio, se é 

natural e correto, aponta para a autopropriedade e a necessidade de cada 

um zelar por ela. Paulo constata exatamente isso ao dizer que “ninguém 

jamais odiou o seu próprio corpo”, mas antes “o alimenta e cuida dele” 
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(Ef 5:29). Ou seja, há autopropriedade e é absolutamente normal zelar 

por ela. 

Do reconhecimento de autopropriedade, a passagem de Levítico 

também chega, de modo lógico, ao Princípio da Não Agressão. Isso 

ocorre de duas formas. Primeira: se todos possuem autopropriedade, to-

dos são donos apenas de si e ninguém tem o controle sobre o outro. Logo, 

agredir uma pessoa pacífica é lesar um semelhante e arrogar-se a um 

posto superior. Segundo: se o amor próprio é natural e correto porque 

devemos zelar pelo corpo e a mente cuja administração Deus nos outor-

gou, esta é uma obrigação de todos. E se todos têm esse dever, atrapalhar 

a alguém nesse sentido é lesar o próprio Deus. Assim, há uma relação 

lógica entre o amor próprio e o amor aos outros.  

A chamada “regra de ouro” também chega às mesmas conclu-

sões. Jesus afirma: “Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos fa-

çam, assim fazei-o vós também a eles; porque esta é a Lei e os Profetas” 

(Mt 7:12; Lc 6:31). Esta regra implica necessariamente sua versão nega-

tiva: não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Ora, isso 

nada mais é que o reconhecimento de que é natural e correto desejarmos 

o bem para nós mesmos, o que desemboca no amor próprio e, por con-

seguinte, no conceito de autopropriedade. Portanto, desconsiderar que os 

outros também desejam o bem para si mesmos é mais uma vez elevar-se 

aos semelhantes e lesar a Deus. 

Além dessas passagens, há aquelas que não só pressupõem a au-

topropriedade, mas a estendem para tudo aquilo que o trabalho legítimo 

do homem conquista. Êxodo 20, onde se encontra os dez mandamentos, 

é um bom exemplo. Ali vemos a lei proibir o homicídio, o furto e até a 

cobiça. Ou seja, o que é do outro não me pertence. O próprio manda-

mento contra o adultério também vai nesse sentido. Quando um homem 

e uma mulher contraem matrimônio, cada um se torna, de certa forma, 

“dono” um do outro. Não no sentido de perderem suas personalidades ou 

de obterem o “direito” de agressão recíproca. Mas no sentido de possuí-

rem um contrato mútuo de exclusividade marital e sexual. Por isso, ter 

relações com a esposa ou o marido de outrem é uma espécie de invasão 

de propriedade. 

Êxodo 22:1-15 é outro exemplo. Há ali uma série de leis sobre 

quais seriam as punições por roubo, fraude ou destruição da propriedade 
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alheia. Os versos 2-3, inclusive, preveem absolvição de quem matava um 

ladrão que arrombava sua casa à noite. Cabe lembrar que o assassinato, 

o sequestro e o adultério são punidos com a pena de morte em diversas 

passagens da lei civil dos hebreus, demonstrando o caráter sagrado que 

a propriedade privada da vida, do corpo e do cônjuge possuíam (Gn 9:6 

e 21:12-16; Dt 19:11-13; Dt 22:22 e 25-27). 

Provérbios 31:16-24 também é um exemplo interessante. Ali ve-

mos a mulher virtuosa ser elogiada por avaliar e comprar uma proprie-

dade, plantar uma vinha com intuito comercial e fazer panos de linho 

fino para vendê-los.  

I Reis 21:1-19 traz um relato bastante instrutivo. O então rei 

Acabe oferece ao cidadão Nabote, que morava ao lado do palácio, uma 

vinha em troca da sua ou o valor dela em dinheiro. Nabote nega o pedido, 

argumentando que a vinha era herança de seus pais. O rei, então, volta 

chateado para o seu palácio. Contudo, a esposa pagã de Acabe, Jezabel, 

instiga o monarca a condenar Nabote à morte sob a (falsa) acusação de 

um crime e, assim, se apossar de sua propriedade. Acabe acata a suges-

tão, condena o homem à morte e se apropria de sua vinha. Imediata-

mente, Deus envia ao rei uma mensagem pelo profeta Elias, condenando 

veementemente o ato. Em suma, para Deus, a propriedade privada de 

Nabote não poderia ser violada pelo rei. 

Repreensão semelhante recebeu o rei Davi quando tomou a es-

posa de um soldado e ao perceber que a engravidara, armou para que o 

mesmo fosse colocado na linha de frente de uma guerra e morresse. Deus 

enviou o profeta Natã que lhe contou uma parábola sobre um homem 

rico que tendo muitas ovelhas tomou a única que um homem pobre tinha. 

Davi se irou contra o homem da parábola e Natã revelou que se tratava 

do próprio rei. A partir daí o profeta passa a informar a Davi as conde-

nações que Deus traria ao monarca por conta de seu pecado (II Sm 12:3-

14). 

Em Lucas 19:8-10, o cobrador de impostos Zaqueu, ao se con-

verter a Cristo, resolve restituir em quatro vezes a quem pudesse ter de-

fraudado, reconhecendo assim que deveria devolver o que não era seu.  

Em Atos 18:1-4, nós lemos que Paulo conheceu n cidade de Co-

rinto um casal judaico-cristão, Priscila e Áquila, que trabalhava fazendo 

tendas. Por um tempo, o apóstolo passou a morar com o casal e fazer 
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tendas também. Assim, o apóstolo se tornou uma espécie de empregado 

ou sócio. Ele só volta a trabalhar integralmente na pregação do evange-

lho quando Silas e Timóteo vão ao seu encontro, presumivelmente com 

provisões advindas de ofertas (vs. 5).  

Este relato demonstra não apenas a legitimidade da propriedade 

privada e do comércio como também a importância de pessoas que tra-

balham em serviços seculares normais, pois esses indivíduos podem au-

xiliar no sustento daqueles que pregam o evangelho integralmente. Na 

falta dessas pessoas, missionários e pastores precisam se dividir entre 

trabalho o secular e a missão, como fez Paulo durante um tempo. Assim, 

para que haja missionários em tempo integral é preciso que haja empre-

gados e empregadores em ofícios seculares. Outro exemplo nesse sentido 

é a passagem de Lucas 8:3, onde lemos que algumas mulheres de posses 

ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. 

Um bom texto também é o de II Tessalonicenses 3:10, onde le-

mos a afirmação paulina de que aqueles que não queriam trabalhar tam-

bém não deveriam comer. Ele explica, na sequência, que sua repreensão 

tinha como foco alguns que não queriam trabalhar, porém se intrometiam 

na vida dos outros (vs. 11). A ordem final do apóstolo é para que estes 

trabalhem e comam o próprio pão (vs. 12).  

Em todas essas passagens, a propriedade privada é uma realidade 

inescapável. Portanto, é possível afirmar que a ética cristã e a ética liber-

tária não são excludentes. É importante destacar, contudo, que o reco-

nhecimento da propriedade privada não anula o fato de que é virtuoso 

saber dividir. Ao mesmo tempo, Deus requer que dividamos não por im-

posição ou coação uns dos outros, mas por amor. Ele, como Deus, pode 

nos disciplinar nesse sentido, claro. Mas nós não podemos, na base da 

força, obrigar pessoas a serem generosas. Qualquer tentativa nesse sen-

tido é uma maneira de se colocar no lugar do próprio Deus, o que, além 

de pecaminoso per se, sempre gera injustiças. E talvez essa seja uma boa 

base para concluir que a instituição do Estado perverte tal ética, dando a 

homens prerrogativas do próprio Deus. Mas não trataremos deste ponto 

no presente tópico. 
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O Individualismo 

 Na visão bíblica, todo servo de Deus tem o dever de amar ao pró-

ximo. O libertarianismo, por sua vez, sustenta o que muitos entendem 

como um individualismo radical. A questão que surge aqui é: como um 

cristão pode conciliar o dever bíblico do amor ao próximo com o indivi-

dualismo radical da ética libertária? 

 Esse questionamento possui uma grave falha já em sua concep-

ção. Ele parte do pressuposto de que o individualismo é uma postura de 

egoísmo, isto é, de que cada indivíduo deve se preocupar apenas consigo 

mesmo e não com os outros. Mas o sentido de individualismo definiti-

vamente não é esse. 

 Individualismo, dentro da visão libertária, é apenas o reconheci-

mento de que cada indivíduo possui alguns direitos naturais que são ina-

lienáveis, tais como a vida, a liberdade, a busca da felicidade, etc. Pes-

soalmente, quando observo esse conceito de perto, entendo que ele diz 

mais sobre o direito dos outros do que o meu. Não é algo muito distinto 

do que ocorre com o preceito bíblico “Ama a teu próximo como a ti 

mesmo”. Embora a medida do amor ao próximo esteja baseada no amor 

que cada um tem por si mesmo, a tônica do mandamento não é o amor 

próprio, mas o amor ao outro. De igual maneira, quando a ética libertária 

defende que o indivíduo tem direitos naturais que não devem ser aliena-

dos, a tônica não é: “pensar só em si”. A tônica é: “garantir que o outro 

não será violado”.  

Quando eu reconheço que meus direitos não podem ser violados, 

reconheço que os direitos do meu próximo não podem ser violados (pelo 

menos na medida em que considero a reciprocidade e a coerência como 

valores morais objetivos). E essa é a melhor forma, a meu ver, de lutar 

pelo bem comum. Quando, ao contrário, eu relativizo os direitos indivi-

duais, não estou relativizando só os meus, mas os de todos. Portanto, a 

ética que flui dos direitos individuais é essencial para o bom trato do 

próximo.  

Sem direito individual, não há direito de fato. Há apenas a opi-

nião de um grupo sobre o que se pode fazer ou não contra os outros. Esse 

é essencialmente o poder ao qual se arroga o Estado. Ele acaba se tor-

nando uma instituição acima da lei natural, com um poder que só perten-

ceria ao próprio Deus.  
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O individualismo resolve esta problemática garantindo que nin-

guém pode agredir ao outro. É daí que surgem todos os direitos e todas 

as definições de crime. E é assim que podemos efetivamente garantir 

algum tipo de bem comum. Quando nós tentamos criar um bem comum 

às custas dos direitos dos outros, criamos desigualdades legais e injusti-

ças. O único bem comum que alcança a todos é aquele em que todos 

possuem os mesmos direitos e garantias legais. E apenas o individua-

lismo é capaz de gerar esse cenário.  

 

Capitalismo e valores cristãos 

Muitas pessoas associam capitalismo a (1) megaempresas, (2) 

pobres sendo explorados e (3) gente muito rica, consumista, superficial 

e egoísta. Não à toa muitos cristãos ou consideram o capitalismo como 

totalmente incompatível com os valores do Evangelho ou entendem que 

o capitalismo precisa ser muito bem controlado pelo Estado, a fim de que 

empresários não massacrem os trabalhadores. O que está em jogo para 

essas pessoas é que a Bíblia repreende atitudes como colocar os bens 

materiais acima dos indivíduos, ser egoísta e explorar o próximo. Assim 

sendo, a depender do que realmente é o capitalismo, defendê-lo pode ser 

um pecado – e grave. 

Alguns cristãos vão um pouco mais longe e defendem que os pri-

meiros crentes em Jesus eram socialistas, pois dividiam seus pertences e 

vendiam suas propriedades, redistribuindo o dinheiro das vendas aos 

mais pobres (At 2:44-45). Assim, o verdadeiro cristianismo seria contra 

a propriedade privada e o lucro.  

Outros textos bíblicos também são usados para reforçar essa in-

terpretação de matiz socialista. Jesus, por exemplo, diz que as pessoas 

não deveriam acumular tesouros na terra, pois tudo aqui é transitório (Mt 

6:19-21). Diz ao jovem rico que ele deveria vender todos os seus bens, 

dar aos pobres e segui-lo, a fim de ser salvo (Mt 19:21; Mc 10:21; Lc 

18:22). Diz aos discípulos que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco 

de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus (Mt 19:23-24; 

Mc 10:23-25; Lc 18:24-25). Por esses textos, estaria claro que acumular 

riqueza seria algo pecaminoso. Como resultado de tal conclusão, esses 

cristãos concluem que o verdadeiro crente em Jesus Cristo precisa de-

fender um Estado socialista ou de bem-estar social.  
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Estão certos esses cristãos? O capitalismo, o acúmulo de rique-

zas, a propriedade privada são males em si mesmos? Esses textos bíbli-

cos provam que o Estado não só deve existir, mas deve ser socialista? 

Não. Há muitos erros de interpretação do texto bíblico e da própria rea-

lidade cotidiana nessas ideias. Para entender isso, vamos dividir nossa 

análise em duas partes: (a) a exposição de aspectos ignorados do capita-

lismo que podem nos ajudar a entendê-lo melhor e (b) a análise dos tex-

tos bíblicos supracitados.  

 

A) Aspectos ignorados do capitalismo 

A visão negativa do capitalismo que é mantida por alguns cristãos 

parece ignorar dois aspectos importantes desse sistema e da realidade 

como um todo. O primeiro é que a cultura da livre troca (um dos pilares 

do capitalismo) é natural, benéfica e responsável pelo bem-estar de qual-

quer sociedade. Vejamos.  

A condição natural do homem, pelo menos desde saímos do 

Éden, é a miséria. Para ele comer, precisa plantar e colher. Se quiser 

carne, precisa caçar. Para caçar, precisa construir armas ou armadilhas. 

Para se vestir com roupas de lã, precisa criar ovelhas, depois tosá-las e 

então tecer as vestes desejadas. Se quer construir um abrigo, precisa bus-

car pedras, madeira ou fazer tijolos.  

O grande problema é que fazer todas as coisas que precisamos ou 

desejamos seria enormemente trabalhoso e ineficaz. É aqui que a livre 

troca entra em ação. Em vez de gastarmos muito tempo e esforço ten-

tando fazer tudo, podemos nos especializar na produção de uma ou duas 

coisas e trocá-las. Digamos que João planta batatas e Pedro cria vacas. 

Em algum momento, João terá mais batatas do que precisa e Pedro mais 

leite do que o necessário para a sua família. Como, no entanto, João não 

tem leite e Pedro não tem batatas, os dois podem fazer trocas mútuas. Os 

dois saem beneficiados. Ora, quanto mais pessoas produtivas esse sis-

tema abarca, mais riqueza pode ser gerada e trocada. Os benefícios são 

multiplicados.   

O próprio dinheiro é uma invenção também muito benéfica. Ele 

resolve um problema grande: definir diferentes valores de troca. Por 

exemplo, é difícil saber quantas batatas valem um litro de leite, quantos 

litros de leite valem uma dúzia de bananas, quantas bananas valem dois 
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sacos de cimento, quantos sacos de cimento valem um quilo de batatas, 

etc. As infinitas relações entre produtos e serviços tornam o escambo 

inviável na medida em que uma sociedade cresce em população, deman-

das e tecnologias. O dinheiro cria um denominador comum para todos 

os produtos e serviços. E na medida em que as trocas ocorrem através do 

dinheiro, os preços vão refletindo, cada vez melhor, informações como: 

qual a demanda de determinado produto ou serviço, o quanto é preciso 

produzir, como a produção pode ser mais eficaz, se vale a pena entrar no 

mercado, se a expansão de quem já entrou é viável, se os consumidores 

devem buscar outros comerciantes melhores, o quanto vale a maior qua-

lidade de cada produto, quais as melhores decisões econômicas devem 

ser tomadas, etc.  

Embora o amor ao dinheiro seja condenado pela Bíblia como 

sendo a raiz de todos os males (I Tm 6:10), o dinheiro em si, quando não 

idolatrado, é símbolo de algo muito belo. Ao dar dinheiro para qualquer 

pessoa em troca de um produto ou serviço, um trabalhador honesto está 

dizendo para o vendedor: “Esta aqui é a prova de que produzi algo de 

valor para alguém. Por isso, me torno digno de adquirir o que você está 

vendendo”.  

Ademais, permanece o fato de que quando compramos algo sem 

coação, todos saem satisfeitos. Se compro um saco de arroz, estou di-

zendo ao vendedor: “Neste momento, valorizo mais o seu saco de arroz 

do que meu dinheiro”. E o vendedor está respondendo: “Neste momento, 

valorizo mais o seu dinheiro do que o saco de arroz”. A troca acontece e 

os dois saem felizes. 

O segundo aspecto do capitalismo e da realidade como um todo 

que geralmente é ignorada por quem tem uma visão negativa desse sis-

tema é que toda a dinâmica de trocas livres é realizada principalmente 

por pequenos comerciantes, pessoas pobres e gente comum. Isso acon-

tece com tanta frequência que talvez seja mais correto associar capita-

lismo não primariamente a grandes empresas e pessoas ricas, mas sim às 

barraquinhas de pipoca, cachorro-quente ou qualquer outro tipo de lan-

che; às feirinhas de frutas, legumes e verduras; às padarias, bares e mer-

cadinhos de bairro; às lojinhas de roupa, camelôs e ambulantes; aos mo-

toristas de aplicativos e moto táxis; à dona de casa que resolve fazer do-
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cinhos para festas; e a qualquer indivíduo que resolva vender algum pe-

queno bem seu. E quando nós avaliamos essas pequenas transações do 

dia a dia, elas não parecem ser inerentemente ruins.  

Aqui vai uma experiência pessoal que ilustra bem esta questão. 

Em certa empresa onde trabalhei, um dos meus chefes comprou um ce-

lular novo e parou de usar o antigo. Como meu celular havia sido rou-

bado e eu estava precisando de um novo, ele me deu o celular que havia 

aposentado. Eu o utilizei por um mês, mas não me adaptei ao sistema. 

Comentando com um amigo, ele disse que compraria o meu celular, pois 

estava sem um. Isso seria bom para ele, já que meu celular era antigo e 

sairia mais barato que um novo. E seria bom para mim, já que eu poderia 

usar o dinheiro para compor o valor de um novo celular. Aceitei a pro-

posta e fiz o preço de R$ 150,00. 

Ocorre que um mês antes, este amigo havia reunido várias pes-

soas para comprarem livros de uma editora no cartão dele. A editora ven-

dia a preço de atacado a partir de um valor total de compra, o que bara-

teava os livros para ele e os outros. Cada um encomendou os livros que 

queria e se prontificou a pagá-lo quando a fatura do seu cartão chegasse. 

Eu fui um dos que aceitou a proposta e, por isso, devia a ele R$ 100,00. 

Assim sendo, abati o valor do preço que fiz no celular e ele me deu só 

R$ 50,00. Com parte dos R$ 50,00, naquele dia, dividimos uma pizza 

com outros amigos que estavam juntos.  

Agora notemos o quanto de satisfação todas essas operações ge-

raram: meu chefe ficou satisfeito por me dar seu celular antigo, pois me 

ajudou; eu fiquei satisfeito por receber essa ajuda; depois, não me adap-

tando ao celular, fiquei satisfeito por vendê-lo; meu amigo ficou satis-

feito por comprá-lo; ambos ficamos satisfeitos porque cada um resolveu 

o seu problema e o do outro; meu amigo ficou satisfeito porque o preço 

dos livros foi pago pelo abatimento do valor do celular; todos no local 

ficaram satisfeitos porque compramos uma pizza; os donos e os funcio-

nários da pizzaria ficaram satisfeitos porque venderam uma pizza para 

nós. E onde o governo se intrometeu nesse conjunto de transações? Em 

nenhum lugar. Isso é capitalismo. 

A avaliação desse caso nos ajuda a perceber que não há nada de 

essencialmente imoral em um sistema de livre comércio de propriedades 
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privadas. Não é porque vendemos ou compramos coisas que necessaria-

mente estamos aderindo ao consumismo, amando o dinheiro, sendo ego-

ístas e explorando o próximo. Em muitos casos, comprar e vender é a 

melhor forma de fazer o bem. Aqui me parece que a visão negativa de 

capitalismo que muitos possuem está mais ligada aos pecados que cada 

um pode escolher cometer do que ao sistema em si. O sistema não deter-

mina quais valores o indivíduo terá, mas apenas que ele pode comprar e 

vender livremente. O que o indivíduo fará com essa liberdade já não diz 

respeito ao sistema; diz respeito à sua própria moralidade. 

Evidentemente, o questionamento de um anticapitalista aqui é o 

quanto o próprio sistema capitalista não gera tendências ao egoísmo, ao 

consumismo e à exploração. Embora livres trocas não sejam um mal em 

si, a imperfeição humana talvez transforme essa liberdade em um gera-

dor de vícios, afetando toda a sociedade. Em contraponto, o anticapita-

lista sugere que um sistema com maior controle estatal pode ser melhor 

nesse sentido. Em outras palavras, dado que o homem é imperfeito, o 

sistema que formos adotar precisa ser o mais eficaz contra os efeitos de-

letérios dessa imperfeição. Nesse sentido, o sistema capitalista seria ina-

dequado.  

Eu vejo pelo menos três problemas nessa linha de raciocínio. Pri-

meira: não me parece que foi dado ao homem a prerrogativa de tolher a 

liberdade de todos apenas porque alguns não fazem bom uso dela. A li-

berdade é um valor moral e o seu preço é a possibilidade de más escolhas. 

Então, não creio ser correto criar sistemas que suprimem a liberdade por 

causa dos vícios de alguns. Ademais, não é papel do cristão tentar impe-

dir vícios a partir da coação. Cristianismo não deve ser um homem com 

um fuzil impondo a conversão e a santificação ao outro. Somos chama-

dos a uma obra de convencimento a partir da Palavra de Deus, não de 

violência. 

Segundo: a intervenção estatal pode dificultar tanto as trocas be-

néficas entre indivíduos e pequenos comércios a ponto de causar muitos 

males sociais. Uma maneira de visualizar isso é pensando em como teria 

sido a experiência que contei se o Estado tivesse participado em todo o 

processo, assim como acontece no dia a dia das empresas.  

Façamos o exercício de pensamento. Suponha que para doar o 

celular, meu chefe precisa informar ao governo a cessão do bem por meio 
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de uma declaração registrada em cartório. Já eu, recebendo o celular, 

devo também informar que o recebi e pagar um imposto sobre esta doa-

ção. Depois, decidindo vender para o meu amigo, eu preciso emitir nota 

fiscal. Para isso, é necessário abrir uma empresa. Para abrir uma empresa 

é preciso dar entrada no Contrato Social e no CNPJ. Feito isso, deve-se 

dar entrada no alvará de funcionamento. Conseguindo o alvará, é preciso 

solicitar à prefeitura ou secretaria do estado a liberação para emitir notas 

fiscais. Com essa liberação, deve-se escolher uma das gráficas conveni-

adas para encomendar um bloquinho de notas fiscais manuais, ou com-

prar um certificado digital para emitir notas fiscais no site. Apenas após 

tudo isso, consigo emitir a nota fiscal.  

Nesse meio tempo, o governo baixa uma regra de que para vender 

celular eu preciso de um certificado especial de que vendo um produto 

utilizável. A ideia é que eu não lese ninguém vendendo algo que não 

presta. Assim, eu preciso agendar uma visita de um fiscal na minha casa 

para ele averiguar o celular e fazer algumas perguntas. Feito isso, ele 

volta para seu órgão fiscalizador e eu recebo o parecer positivo dias de-

pois, o que me dá direito de vender o celular por até um ano (quando 

precisarei renovar o documento). 

Empresa aberta, certificação adquirida e nota fiscal feita, preciso 

contratar um contador, pois mês que vem terei de pagar uma guia de 

imposto sobre a venda do celular. Além disso, o contador precisa fazer 

o balanço contábil de minhas compras e vendas. Meu amigo, por sua vez, 

me paga o valor líquido da nota fiscal. Por que o líquido? Porque alguns 

percentuais ficam retidos para o pagamento de tributos federais. Isso sig-

nifica que ele também terá de contratar mês que vem um contador para 

emitir sua guia de imposto. 

A partir desse cenário hipotético, o leitor pode perceber como 

impostos, burocracias e regulamentações são capazes de fazer operações 

simples, rápidas e baratas se tornarem lentas, caras e complexas. Toda 

essa descrição, diga-se de passagem, se baseia em intervenções estatais 

bastante comuns no Brasil e em muitos países do mundo. A diferença 

básica do nosso exercício de raciocínio para a realidade é que o Estado 

geralmente não impõe às pessoas físicas todas essas normas, mas apenas 

às empresas e pequenos comerciantes, como ambulantes e camelôs. 
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Aliás, o que acontece quando estes comerciantes são abordados por guar-

das e não possuem um Alvará da Prefeitura ou algum documento que o 

governo solicita? Eles têm seus produtos destruídos ou roubados, e são 

impedidos de trabalhar. É a punição pelo que podemos chamar de “crime 

sem vítima”. A pergunta que fica é: esse sistema interventor se coaduna 

com a ética cristã? A meu ver, não. 

Terceiro: conquanto aprendamos na escola (eu, pelo menos, 

aprendi) que o capitalismo promove a exploração dos pobres pelos ricos, 

a verdade é que o capitalismo parece prover uma estrutura eficaz para 

reduzir isso na medida em que a economia prospera. Falaremos melhor 

deste ponto em outro tópico. Mas se isso for um fato, não há razão para 

condenar esse sistema econômico. Para além disso, é um dos papeis da 

Igreja ajudar a todos que precisam. Foi o exemplo e a ordem que Cristo 

deixou. Do ponto de vista cristão, portanto, não é a intervenção estatal 

que deve ser estimulada e defendida vorazmente pelo crente, mas a par-

ticipação da Igreja no processo de assistência social. Enquanto a inter-

venção estatal se baseia em coação e terceirização da assistência, a ação 

da Igreja se fundamenta no voluntarismo e chama para si a responsabili-

dade de fazer a diferença. É o evangelho praticado por quem realmente 

crê nele. 

Portanto, creio que há boas razões para pensar que o sistema ca-

pitalista não fere a ética cristã. Não há nada no sistema que seja ineren-

temente mal e que obrigue o crente a abraçar atitudes pecaminosas. Ao 

contrário, pode-se perfeitamente usar o capitalismo para o bem do pró-

ximo. Isso compete, claro, ao indivíduo. Por essa razão, o crente deve se 

preocupar mais com aquilo que está fazendo para espalhar os valores 

cristãos do que com o que os outros fazem com a liberdade de comprar 

e vender.  

 

B) Os textos bíblicos 

 Comecemos as análises pelo texto de Atos 2:44-45. Aqui, de fato, 

os primeiros cristãos são retratados como pessoas que vendiam suas pro-

priedades e dividiam os valores com os mais pobres. Mas há várias ra-

zões pelas quais isso não pode ser usado para se concluir que eles eram 

socialistas. Primeira: essa divisão de bens ocorria por livre e espontânea 

vontade. Não havia um mandamento contra a propriedade privada. O 
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máximo, portanto, que se pode depreender do texto é que eles eram ge-

nerosos.  

Segunda: socialismo é um sistema político que prevê o uso da 

força pelo Estado para fazer justiça social. A Igreja Primitiva era apenas 

um grupo de pessoas que resolveu dividir os bens entre si por conta pró-

pria, independente do Estado e sem impor essa visão a ninguém. Por-

tanto, não há socialismo nenhum entre os primeiros cristãos. Trata-se 

apenas da decisão voluntária de membros de uma associação livre. Cabe 

lembrar que a Bíblia jamais afirmou que devemos criar um governo que 

obrigue as pessoas a dividirem tudo. Ela incentiva sim, o crente, como 

indivíduo, e a igreja, como comunidade espiritual, a trilhar o caminho da 

generosidade. Não se pode concluir daí que este é o papel do Estado. 

Cristo não deixou ordem para a edificação de um Estado, mas para a 

edificação da Igreja.  

Terceira: os cristãos de Atos 2:44-45 não entregam seus bens e 

dinheiro para o Estado romano, a fim de que este redistribua aos pobres. 

É a própria Igreja que recebe as doações e faz essa redistribuição. Isso 

nos ensina muito mais sobre instituições filantrópicas não-estatais do que 

sobre Estados. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é sobre a im-

portância da Igreja de Cristo, não sobre a importância do Estado e dos 

políticos.  

Quarto: vender todas as suas propriedades para distribuir o di-

nheiro aos pobres não é, necessariamente, a melhor forma de ajudar o 

próximo. Os irmãos da Judeia fizeram isso porque criam fortemente que 

Jesus voltaria dentro de algumas décadas. Pouco tempo depois uma ter-

rível fome assolou a região. E como eles não tinham mais posses, preci-

saram ser ajudados por outras igrejas (At. 11:27-30, 12:25). Quando da-

mos todo o nosso dinheiro para os pobres, acabamos nos tornando pobres 

também. E isso pode nos impedir tanto de ajudar mais, como de sustentar 

a nós mesmos, tornando-nos peso para os outros. 

O ponto aqui não é que doar seja errado. As Escrituras judaico-

cristãs incentivam a doação aos mais pobres. A questão é que, em alguns 

contextos, pode haver maneiras mais eficientes de ajudar quem tem pou-

cos recursos. Suponha, por exemplo, que você tenha aptidão para os ne-

gócios e recebeu uma grande quantidade de dinheiro. Após devolver seu 

dízimo pra o sustento da obra missionária, dar uma oferta à sua Igreja 
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local e auxiliar pessoas próximas, vê-se diante de duas opções: (a) dis-

tribuir todo o restante do dinheiro aos pobres, ficando sem nada para si 

ou (b) montar um negócio. Digamos que você resolveu escolher a opção 

(a). Ajudou muitos pobres, mas agora seu dinheiro acabou e você não 

pode mais ajudar ninguém. 

Agora, suponha que você escolheu a opção (b) e montou um pe-

queno negócio. Então, empregou duas pessoas que estavam precisando 

trabalhar. Com isso, passou a ajudar duas famílias inteiras todos os me-

ses. O negócio prosperou e você contratou mais dois funcionários. E de-

pois mais alguns. Passados dez anos, você está gerando emprego para 

uma centena de pessoas pobres que antes estavam desempregadas. São 

cem famílias. E com o lucro que você tem todo mês, pode separar uma 

parte para os projetos da Igreja, para pagar bolsas de estudo para pessoas 

carentes, para ajudar orfanatos, etc. 

A pergunta é simples: qual foi a melhor opção para os pobres? 

Certamente a (b). Na opção (a), o dinheiro foi todo gasto e não houve 

mais como ajudar ninguém. Na opção (b), você fez o dinheiro se multi-

plicar mensalmente, tornando possível estender a ajuda a um número 

muito maior de pessoas e por um período muito maior de tempo. 

Com essa analogia não quero dizer que todos nasceram para ser 

empreendedores, que todos vão obter sucesso se abrirem um negócio e 

que todos os empresários são pessoas generosas. Eu apenas quero dizer 

que o empreendedorismo não deve ser demonizado e que vender todas 

as propriedades não necessariamente é o melhor modo de ajudar. Há ca-

sos e casos. Jesus não incentivou os discípulos a serem comerciantes, é 

verdade. Mas a razão era óbvia: eles eram missionários em tempo inte-

gral, plantadores de igreja, pastores, pregadores ambulantes, nômades. 

Essa era a vida que Deus designou para eles. Mas Deus não possui os 

mesmos propósitos para todos. 

Saindo do texto de Atos, analisemos o que Jesus diz em relação 

ao acúmulo de dinheiro (Mt 6:19-21). Estaria Cristo ensinando que qual-

quer acúmulo de capital é condenável em si mesmo? Essa é uma inter-

pretação muito frágil por pelo menos duas razões. A primeira e mais ób-

via é que toda a Bíblia possui exemplos de homens ricos que eram te-

mentes a Deus. Pensemos em nomes como Jó, Abraão, Isaque, Jacó e 

José de Arimateia. Todos eles acumularam muitas riquezas por benção 
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do próprio Deus. E não há qualquer reprovação de Deus a este acúmulo. 

Então, não faria sentido Jesus contradizer as Escrituras dizendo que o 

acúmulo de riqueza em si é algo pecaminoso. 

A segunda razão é que uma proibição do acúmulo de riqueza em 

si seria incoerente com as necessidades dos próprios judeus da época de 

Jesus ou de períodos anteriores. Por exemplo, a Torah ordenava que os 

filhos deveriam honrar os pais. Uma vez que não havia sistema de segu-

ridade social, uma forma essencial de honra aos pais era sustentá-los na 

velhice, quando não mais podiam trabalhar. Ora, como fazer isso senão 

através do acúmulo de recursos? A Torah também exigia que cada um 

reunisse dez por cento de sua renda para gastar nas três festas religiosas 

mais importantes do ano. Isso requer acúmulo.  

A característica agrária da sociedade da época e o baixo nível de 

tecnologias exigia ainda que o povo se precavesse de períodos de seca e 

pragas. Isso requeria, obviamente, o acúmulo de riqueza. Inclusive, foi 

dessa forma que José, como administrador do Egito, impediu que um 

enorme período de fome devastasse o país e as regiões ao redor (Gn 

41:33-57). Em Provérbios 31, como já vimos, existe um elogio à mulher 

empreendedora. Mas note que empreender é acumular bens para trocar 

por outros, isto é, para fazer compras e vendas. Sem acúmulo simples-

mente não há empreendedorismo. Finalmente, o próprio ministério de 

Jesus era sustentado por pessoas que tinham dinheiro (Lc 8:1-3). Assim, 

o acúmulo também é necessário para a manutenção das atividades espi-

rituais.  

Resta claro, portanto, que o sentido do ensino de Jesus não é tão 

simplista. O problema não era o acúmulo, mas as intenções no coração 

do acumulador. Há o acumulador que é escravo dos próprios desejos. 

Acumula riquezas apenas para fazer bem a si mesmo. Podendo ajudar 

pessoas que precisam, não o faz. Há o acumulador que explora os mais 

necessitados, despreza os mais pobres e só anda com os mais ricos. Há o 

acumulador que usa suas riquezas para fazer o mal. Há também aquele 

que só pensa em enriquecer, deixando de lado coisas mais importantes. 

Era esse tipo de acumulador que Jesus confrontava. Era esse o tipo de 

acúmulo que não trazia bem espiritual algum a ninguém. 

Não há razão, portanto, para achar que a riqueza é em si um mal. 

Quando Deus permite a alguém ser rico, Ele deseja que essa riqueza seja 
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eficazmente utilizada para fazer o bem ao maior número de pessoas 

quanto possível. E não necessariamente a única forma de fazer isso é 

dando tudo aos pobres. 

Isso nos leva ao diálogo com o jovem rico (Mt 19:23-24; Mc 

10:23-25; Lc 18:24-25). Nesta ocasião, Jesus diz ao rapaz para vender 

tudo e dar aos pobres. Muitos pensam que esse deveria ser o padrão para 

todos os cristãos. No entanto, precisamos entender que a mensagem foi 

dada a um indivíduo específico. Isso não significa que todos devem fazer 

o mesmo. O jovem em questão tinha um problema: o conceito dele de 

“bom” era raso. Ele achava que a salvação seria garantida por meio da-

quilo que ele fazia de bom. O perigo desse pensamento é que ele nos leva 

a pensar que podemos gerar méritos diante de Deus e alcançar um pata-

mar de bondade que não carece mais de melhora substancial. 

Cristo confronta o jovem ao mostrar que a bondade dos homens 

é sempre insuficiente. O que quer que façamos de bom, nunca é o má-

ximo. Sempre é possível ser mais altruísta, mais amoroso, mais despren-

dido, mais disposto a se sacrificar, mais santo, mais piedoso. No caso do 

jovem, Jesus mostrou que ele ainda poderia vender tudo o que tinha, dar 

aos pobres e segui-lo com os demais. Ao falar isso, mostrou ao jovem 

que ele não era tão bom quanto pensava. Curiosamente, se o jovem ti-

vesse acatado as palavras de Jesus, ainda haveria mais sacrifícios que ele 

poderia fazer, como ser perseguido, torturado e até morto por seguir a 

Jesus e pregar o evangelho. Em outras palavras, a bondade cristã não é 

um ponto fixo. É uma linha ininterrupta. Enquanto vivermos, ainda tere-

mos o que melhorar. 

Sem um ponto final, somos confrontados com o fato de que a 

salvação não depende de nossos méritos. Por mais que nós devamos pro-

gredir em santidade e obediência, pois é o que se espera de um crente 

verdadeiro, não é isso que nos fará salvos, pois nossa bondade nunca será 

suficiente. O que nos salva é o simples fato de crer genuinamente em 

Cristo Jesus. Ele, então, abona nossas faltas e nos ajuda a prosseguir. 

É por isso que, na sequência do relato, Jesus diz aos discípulos 

que era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um 

rico entrar no reino dos céus. Na cultura da época, era comum se pensar 

que os ricos estavam mais perto da salvação, pois suas riquezas eram 

sinal de benção de Deus. Ao dar a entender que era impossível um rico 
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se salvar, os discípulos se desesperaram. Se ricos não podiam ser salvos, 

muito menos os pobres poderiam. Em suas palavras: “Sendo assim, 

quem pode ser salvo?” (Mt 19:25). Cristo, no entanto, responde: “Isto é 

impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível (Mt 19:26). Em 

suma, a salvação é uma impossibilidade para qualquer pessoa, rico ou 

pobre. Mas não é uma impossibilidade para Deus, o qual perdoa o crente 

de sua imperfeição.  

O jovem rico talvez tivesse um forte amor ao dinheiro. E Jesus 

utilizou este fato para mostrar que ele não era tão bom quanto pensava 

ser. Mas Jesus não pede o mesmo a todos. Já dizia Paulo que cada um 

tem uma função dentro da Igreja de Cristo (I Co 12:4-31). Sem dúvida, 

alguns tem como função ajudar aos outros com suas riquezas (ver, por 

exemplo: Lc 7:1-10, 8:1-3 e 27:57-60). Não podemos, então, aplicar a 

todos as palavras que Jesus usou com o jovem rico. 

Como término deste tópico, a conclusão a que chegamos é que 

não há na Bíblia nada que condene a riqueza, a propriedade privada, o 

empreendedorismo, as livres trocas e a existência de uma sociedade sem 

Estado. A ética cristã repreende, por certo, a exploração do outro, as ri-

quezas conquistadas de modo ilegítimo e a postura de amar o dinheiro. 

Mas assim como a ética libertária, a ética cristã reconhece que o ser hu-

mano detém autopropriedade e a propriedade do fruto do seu trabalho. 

Por conseguinte, não existe razão, a princípio, para pensarmos que um 

cristão não poderia ser libertário e anarcocapitalista. 

 

A moral objetiva 

Neste último tópico, quero sair das objeções de cristãos mais es-

tatistas ao libertarianismo e abordar a relação entre a ética libertária e a 

existência de uma moral objetiva. Quem acompanha meu trabalho como 

articulista do blog Reação Adventista sabe que há muitos anos escrevo 

sobre apologética, que é um campo da teologia e da filosofia da reli-

gião.31 Neste campo, tratamos das razões para a fé em Deus (apologética 

                                                           
31 Para conhecer mais sobre o assunto, recomendo os seguintes livros como introdu-
ção: GEISLER, Norman; TUREK, Frank. Não tenho fé suficiente para ser ateu. São Paulo: 
Vida Livros, 2006; CRAIG, William Lane. Em Guarda: defenda a fé cristã com razão 

e precisão. São Paulo: Vida Nova, 2011; CRAIG, William Lane. Apologética para 
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teísta), e da fé na Bíblia e no cristianismo (apologética cristã).32 Dentre 

os vários argumentos lógicos para a existência de Deus, há o argumento 

moral. Ele versa sobre a existência de uma moral objetiva como um in-

dicativo da existência de Deus. Eis o argumento: 

(1) Se existem valores morais objetivos, existe uma fonte moral transcendente; 

(2) Existem valores morais objetivos; 

(3) Logo, há uma fonte moral transcendente. 

Valores morais objetivos são juízos e regras válidos para todos, 

independentemente de tempo, lugar, cultura, gostos pessoais, conven-

ções sociais, evolução biológica, etc. Esses juízos e regras formam um 

padrão imutável de certo e errado, justo e injusto, bem e mal. Por esse 

padrão sabemos, por exemplo, que a verdade, o amor, o perdão, o domí-

nio próprio, a paciência e a educação são virtudes, ao passo que a men-

tira, o ódio, a mágoa, o descontrole, a impaciência e a falta de educação 

são aspectos negativos. Pela moral objetiva sabemos ainda que salvar 

uma vida, ajudar aos necessitados, cuidar dos pais velhos e instruir os 

filhos são atitudes boas, certas e justas. Inversamente, matar um ino-

cente, causar mal aos outros e negligenciar a própria família são atitudes 

más, errôneas, injustas. A moral objetiva inclui não apenas regras civis 

(como não roubar, não fraudar, não sequestrar, não estuprar), mas tam-

bém regras relativas somente ao caráter pessoal (como ser um indivíduo 

prestativo, cortês, trabalhador, estudioso, humilde, verdadeiro, coerente, 

racional). 

Entendido o que são valores morais objetivos, podemos avaliar o 

argumento. O ponto-chave aqui é o seguinte: a negação de qualquer uma 

das premissas do argumento moral transforma todos os valores morais 

em meras convenções sociais, as quais podem ser fruto da cultura, de um 

somatório das conveniências individuais e/ou de nossa configuração bi-

ológica. Estas fontes, como podemos perceber, não são objetivas, mas 
                                                           
questões difíceis da vida. São Paulo: Vida Nova, 2010; CRAIG, William Lane. Apologé-
tica Contemporânea: a veracidade da fé cristã. São Paulo: Vida Nova, 2012, 2Ed. 
CRAIG, William Lane; MORELAND, J. P. Filosofia e Cosmovisão Cristã. São Paulo: Vida 
Nova, 2005; LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. Rio de Janeiro: Thomas Nelson 
Brasil, 2017; LEWIS, C. S. Milagres. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2021. 
32 O leitor pode acessar os artigos de uma série sobre a existência de Deus neste link: 
https://reacaoadventista.com/2016/11/16/serie-existencia-de-deus-parte-1-argu-
mento-cosmologico/  

https://reacaoadventista.com/2016/11/16/serie-existencia-de-deus-parte-1-argumento-cosmologico/
https://reacaoadventista.com/2016/11/16/serie-existencia-de-deus-parte-1-argumento-cosmologico/
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circunstanciais e mutáveis. Qualquer uma dessas bases poderia e pode 

mudar, o que acarretaria uma mudança na moral. Sendo assim, qualquer 

sistema ético que se busque construir só pode ser objetivamente válido 

se existir uma fonte moral transcendente que torne essa ética algo maior 

do que um mero conjunto de regras temporais criadas por conveniência. 

E isso inclui, evidentemente, a ética libertária. Caso essa fonte moral 

transcendente não exista, não há moral objetiva. E sem moral objetiva, 

não há ética.  

Obviamente, defensores da ética libertária, em especial da ética 

argumentativa de Hoppe, discordam disso. Rothbard, Hoppe e seus se-

guidores buscaram, com seus argumentos, formular uma ética que não 

dependesse da crença em Deus, mas que pudesse ser deduzida totalmente 

a partir da razão. No caso do argumento de Hoppe, a proposta parece ser 

bem-sucedida, haja vista que o próprio ato de argumentar prova a auto-

propriedade. Logo, a ética hoppeana estaria fundamentada em algo que 

é imutável. Mas há pelo menos um grande problema aqui: Hoppe sus-

tenta sua ética como uma proposta para solucionar conflitos de modo 

racional e justo. Note-se, no entanto, que a proposta pressupõe que de-

vemos resolver conflitos de modo racional e justo. Pressupõe ainda que 

existe justiça. As perguntas são inevitáveis: nós devemos? Por quê? Ba-

seados em quê? E o que é justiça? Como o leitor pode perceber, o senso 

de dever e o conceito de justiça precisam ser fundamentados.  

A tentativa de fazer da razão o fundamento do dever moral não 

me parece lograr êxito. Primeiro, porque a razão pode ser usada para 

fazer qualquer coisa, tanto o que geralmente vemos como mau quanto o 

que geralmente vemos como bom. A não ser que a razão deva estar sub-

metida a algo maior que determina o que é correto ser feito, não existe 

padrão. Logo, não é possível derivar um padrão de valores apenas da 

razão. Segundo, definir se a nossa razão deve ser usada para X ou Y já 

exige um padrão de dever anterior à nossa razão para fazer esse juízo. 

Em suma, me parece que a faculdade da razão, ainda que possa ter utili-

dade na descoberta de regras, não pode ser confundida com a faculdade 

da moral. A razão é um meio para descobrir fenômenos, incluindo um 

padrão de certo e errado. A moral, contudo, é o próprio padrão de certo 

e errado. Portanto, a moral não se deriva da razão. E se esse é o caso, o 

que nós chamamos de moral poderia não existir mesmo existindo a ra-

zão, pois são coisas distintas.  
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Aplicando isso especificamente à ética argumentativa, podemos 

concluir o seguinte: do fato de que temos autopropriedade não decorre 

que é moralmente errado, mau e injusto que nós passemos por cima da 

autopropriedade dos outros ou que os outros passem por cima de nossa 

autopropriedade. A ética argumentativa no máximo prova que cada in-

divíduo detém o controle natural de si mesmo e não do outro. Daí para a 

conclusão de que é errado agredir o outro ou que nós devemos encontrar 

uma maneira racional de resolver conflitos será necessário fazer um juízo 

moral. E esse juízo só faz sentido se existir uma regra moral objetiva.  

Se, portanto, não existir uma moral objetiva, a ética argumenta-

tiva também não passa de um conjunto de regras convenientes para a 

sobrevivência. Ela pode ser útil para resolver conflitos de modo racional, 

mas nada tem a dizer sobre se devemos ou não devemos resolver confli-

tos de modo racional. Na verdade, se não há moral objetiva, não há de-

veres e direitos, certo e errado, justo e injusto, bem e mal. Há apenas 

conveniência.  

O que me parece, então, é que a ética hoppeana, ainda que não 

perceba, precisa pressupor um padrão moral objetivo que torna objetiva-

mente erradas posturas como: (a) não se importar com o fato de que o 

outro detém autopropriedade; (b) fazer aos outros algo que você não gos-

taria que fizessem a você; (c) querer o bem para si às custas dos outros; 

(d) crer que não há nenhuma obrigação moral objetiva de resolver con-

flitos de modo racional; (e) crer que não há justiça, injustiça, bem e mal, 

certo e errado, e agir de acordo com essa crença; (f) crer que não há ne-

nhum problema em fingir que acredita numa moral objetiva, apenas para 

parecer confiável aos outros, enquanto, escondido, comete o que os ou-

tros consideram imoral e antiético. 

E eis aqui o meu ponto: todas as tentativas de argumentar em prol 

dessa moral objetiva desconsiderando-se a existência de uma fonte trans-

cendente para ela, acaba apelando para conveniência social, ou para a 

seleção natural, ou algum tipo de raciocínio circular – o que não prova 

objetividade. Não há nenhuma razão, por exemplo, para se pensar que é 

objetivamente certo lutar pela preservação da espécie, ou pela harmonia 

da sociedade, ou pelo uso da razão para resolver conflitos, ou pela busca 

da verdade em todos os contextos, ou pelo respeito à propriedade, ou 

pela coerência entre o que se diz e o que se faz.  
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Apelar ao simples senso de preservação individual – o que muitos 

ateus fazem –, também não torna a moral objetiva. Não é porque eu não 

desejo ser morto que se torna objetivamente errado matar um vizinho 

chato. No máximo, matar o vizinho chato é uma ideia inconveniente de 

ser espalhada por aí, já que amanhã eu posso ser o vizinho morto. Mas 

entre a mera inconveniência e a imoralidade objetiva existe uma enorme 

diferença. Ademais, se a questão envolve só conveniência, matar um vi-

zinho chato sem ninguém ver, esconder o corpo, não incentivar essa prá-

tica por aí e nunca ser pego seria bastante racional e conveniente para o 

assassino. Aqui, mais uma vez, fica claro que razão e moral não são a 

mesma coisa e que é possível ser racional fazendo o que todos conside-

ram imoral.  

Então, a não ser que exista uma fonte moral transcendente, isto é, 

que esteja além de tempo, espaço, matéria, cultura, biologia, conveniên-

cia pessoal, convenção social, etc., não há moral objetiva. E sem moral 

objetiva, os argumentos éticos do libertarianismo não funcionam.  

Essa não é uma limitação apenas da ética argumentativa de 

Hoppe. Essa é uma limitação de qualquer ética secular (isto é, que pre-

tenda se desvincular de Deus). Tomemos Karl Marx como exemplo. Por 

mais que Marx não acreditasse em Deus, toda a sua teoria estava baseada 

na noção de que a exploração da burguesia sobre o proletariado era er-

rada, injusta, má – imoral. Mas se Deus não existe, de onde Marx retirava 

este juízo de valor? De seus sentimentos? Dos sentimentos de várias pes-

soas? De uma noção de conveniência? De uma noção de preservação da 

espécie? Ora, no fim das contas, qualquer que fosse a base de Marx, ela 

não fazia sentido. Se não há uma fonte transcendente para os valores e 

as regras, tudo é permitido. Logo, não há motivo moral para lutar contra 

o que achamos ser injusto.  

Dando sequência às deduções lógicas, para que haja moral obje-

tiva, não apenas deve existir uma fonte moral transcendente, mas ela pre-

cisa ser pessoal, já que a faculdade da moralidade é uma característica 

pessoal. Logo, se existe moral objetiva, existe um ser pessoal que trans-

cende todas as coisas (sendo, portanto, eterno), cuja natureza é intrinse-

camente moral. É apenas assim que a moral pode estar baseada em algo 

imutável e que sobrepuja a tudo e todos. Ademais, se essa fonte moral 

criou o universo e a vida, então por certo faz parte de nossa natureza o 
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dever de seguir a moralidade. No geral, os religiosos chamam este ser 

pessoal e transcendente de Deus.  

Há, em minha opinião, outra limitação na ética argumentativa de 

Hoppe. Essa limitação se torna clara para mim através de outro argu-

mento para a existência de Deus: o argumento da razão. Tal como o ar-

gumento moral, este afirma que a razão humana aponta para a existência 

de uma fonte racional. Primeiro, porque não parece ser provável que ra-

zão venha da não-razão, que inteligência venha da não-inteligência, que 

consciência venha da não-consciência, que intenção venha da não-inten-

ção. Assim como vida vem de vida (biogênese), nossa razão aponta para 

a uma provável fonte racional. Segundo, porque a própria fé na razão 

depende da fé de que nossos pensamentos realmente fazem sentido e não 

são apenas movimentos aleatórios de átomos. A aleatoriedade não parece 

ser capaz de gerar racionalidade. Ninguém crê, por exemplo, que jogar 

dados é um bom método para determinar se uma teoria é verdadeira ou 

falsa. 

Esse argumento tem interessantes implicações quando conside-

ramos a hipótese naturalista da existência do universo e do homem. Se 

tudo o que existe é fruto de acaso, das mutações aleatórias e da sobrevi-

vência dos mais aptos (seleção natural), segue-se que todos os nossos 

pensamentos são apenas o resultado de processos cegos e não-racionais. 

Logo, de fato, não podemos ter certeza de que nossos pensamentos real-

mente são racionais.  

Obviamente, alguém pode argumentar que questionar a própria 

razão não faz sentido, já que precisamos usá-la para fazer esse questio-

namento. Logo, a validade da razão seria um axioma, um princípio in-

questionável. Eu concordo. Mas este ponto torna ainda mais patente o 

argumento da razão. Afinal, se a teoria naturalista leva ao questiona-

mento da própria razão, e isso é impossível, logo precisamos abandonar 

esta teoria, reconhecendo que ela acarreta um absurdo lógico. Como con-

clusão, o fato de termos racionalidade só se encaixa coerentemente com 

a crença de que nossa razão não é fruto de aleatoriedade, mas de uma 

causa racional transcendente e, portanto, eterna. De igual forma, essa 

causa deve ser pessoal, já que a razão (que inclui autoconsciência, livre 

arbítrio e vontade) é uma faculdade pessoal. Quem é essa grande mente 

pessoal transcendente para os religiosos? Deus. 
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A aplicação desse argumento à ética argumentativa leva ao 

mesmo caminho: se não há Deus, não é possível falar em uma ética ra-

cional, pois não é possível falar em razão. Como a razão é pressuposta, 

então Deus existe. Assim, só é possível falar em uma ética válida consi-

derando-se Deus.  

Nenhuma dessas observações torna a ética argumentativa invá-

lida para um teísta como eu. Na verdade, qualquer teísta pode e deve 

reconhecer que a partir da ética argumentativa é possível não só validar 

racionalmente a propriedade, mas apontar que todo o direito natural é 

baseado na noção de propriedade. A única observação que um teísta 

como eu faz é que a propriedade e o direito natural dela derivado só saem 

do campo da mera conveniência quando consideramos que Deus existe. 

Se Deus existe, a violação da propriedade passa a ser algo objetivamente 

imoral. Se Deus não existe, a violação da propriedade é apenas algo in-

conveniente para quem recebeu a violação. Neste caso, toda a ética é 

baseada em conveniência.  

É óbvio que não existindo Deus, os ateus e os agnósticos ainda 

crerão em uma moral objetiva e preferirão viver debaixo de uma ética 

universal e de leis civis que permitam a todos uma convivência pacífica. 

Apesar disso, do ponto de vista lógico, essas crenças não se sustentam 

sem Deus.  

Ora, uma vez que minhas observações não invalidam a ética li-

bertária (em especial, a argumentativa), podemos concluir que a ética 

libertária casa bem com a ética cristã. Ao mesmo tempo, também pode-

mos concluir que a ética libertária precisa da crença em Deus para fazer 

sentido além da conveniência. E se posso ir mais longe, uma vez que 

Deus exista, parece-me que qualquer ética válida precisa respeitar a pro-

priedade privada, já que é possível derivar a autopropriedade dos fatos 

de que Deus é nosso único Criador e nos criou à sua imagem e seme-

lhança.  

Ateus e agnósticos (libertários ou não) discordarão de que preci-

sam de Deus para validar sua ética, é claro. Mas penso que, ao menos no 

libertarianismo, esse não deve ser um ponto central de discordância entre 

os descrentes em Deus e aqueles que creem, como eu. Aqui basta que os 

dois grupos concordem que violar propriedade é errado. O fundamento 

que cada um terá para isso não é tão relevante em termos práticos.   
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13. O Estado no Antigo Testamento 

O que a Bíblia judaico-cristã diz especificamente sobre o Estado? 

Essa é uma pergunta crucial para os cristãos, em especial os protestantes. 

Para o protestantismo, a Bíblia é entendida como a única regra de fé, 

prática e doutrina. Assim, qualquer filosofia precisa ser avaliada à luz da 

Bíblia. Se uma filosofia fere a Bíblia, deve ser rejeitada. E talvez seja 

esse o ponto principal que leva muitos cristãos a concluírem que o anar-

cocapitalismo é um erro: a Bíblia parece, em algumas passagens, defen-

der a necessidade da existência do Estado. Eu mesmo pensava assim até 

pouco tempo atrás. Mas será isso mesmo? Neste capítulo, vamos destrin-

char algumas passagens que se relacionam com esse tema no Antigo Tes-

tamento, que é a primeira parte da Bíblia para os cristãos, e a Bíblia como 

um todo para os judeus. No próximo capítulo, avaliaremos passagens do 

Novo Testamento. 

 

Da anarquia à monarquia absolutista (I Samuel 8)  

O texto de I Samuel 8 narra a ocasião em que os anciãos do povo 

de Israel foram até Samuel, profeta e recém aposentado juiz geral da na-

ção, a fim de lhe pedir um rei. Cabe aqui fazer uma breve explicação de 

como era o sistema israelita de governo antes de prosseguir.  

Desde o tempo do profeta e libertador Moisés até ali, o povo pre-

dominantemente não tivera um rei. As figuras de maior autoridade civil 

eram os juízes, não havendo poder legislativo nem executivo (Êx 18:13-

23; Dt 1:9,13-1 e 16:18-20). O sistema de juízes já durava algo em torno 

de 400 anos. A Bíblia menciona, depois de Moisés e seu sucessor Josué, 

catorze juízes gerais que julgaram a nação durante este período de quatro 

séculos. 

Há vários pontos interessantes nesse sistema israelita de juízes. 

Primeiro: as próprias tribos e cidades escolhiam pessoas para serem juí-

zes. Segundo: existia uma lei fixa (a Torah) e os juízes deveriam julgar 

em conformidade com ela, de modo formal e com idoneidade. Terceiro: 

os juízes eram cidadãos comuns, sem palácios, sem exércitos financiados 

coercitivamente pelo povo e com suas próprias atividades. Ou seja, eles 

não eram funcionários públicos. Quarto: as doze tribos de Israel tinham 

um alto grau de autonomia. Quinto: o sistema de juízes havia sido apro-

vado pelo próprio Deus. 
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Em um texto que publiquei em fevereiro de 2017, trabalhei em 

detalhe esses pontos. Intitulado “O que a Bíblia diz sobre governos com 

grande concentração de poder?”, o artigo se inicia descrevendo como o 

sistema israelita era baseado em poder limitado e descentralizado. No 

entanto, à época, cometi um erro em minha análise. Presumi, sem pesta-

nejar, que esse sistema era um Estado (mínimo). Hoje eu vejo que não 

era. 

Não há, no sistema israelita pré-monárquico, a menção a impos-

tos. Tampouco é dito que os juízes tinham poder legislativo ou execu-

tivo. A única coisa que a Bíblia diz é que eles julgavam as causas do 

povo e, no caso dos juízes gerais, lideravam a nação em guerras. As pa-

lavras do juiz geral Gideão, após vencer a guerra contra os midianitas e 

voltar para casa, são bastante significativas. O povo queria fazer dele o 

rei. Ele respondeu: “Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho 

dominará sobre vós; o Senhor vos dominará” (Jz 8:23). Terminou os seus 

dias em sua própria casa (Jz 8:30). 

Ora, se não havia rei, nem imposto, nem legisladores, nem um 

poder coercitivo central, nem um exército permanente que fosse financi-

ado obrigatoriamente por todos, então não havia um Estado. E na pers-

pectiva de Gideão, essa ausência de Estado era o ideal. O povo não de-

veria ser dominado por um rei, mas por Deus. Voltemos, então, ao texto 

de I Samuel 8.  

O problema real para os anciãos e o povo não era o fato de os 

filhos de Samuel estarem praticando atos errôneos. A questão era que 

desde há muito o povo desejava ter um rei como as demais nações. Por 

quê? Podemos elencar pelo menos três razões. Em primeiro lugar, os is-

raelitas eram, conforme nos diz a Bíblia, um povo teimoso e desobedi-

ente a Deus, que só conseguia viver de maneira estável debaixo de or-

dens duras. Isso fica evidente em diversos textos bíblicos que descrevem 

a desobediência e teimosia do povo ao longo das gerações.  

Em segundo lugar, a infidelidade do povo os levava frequente-

mente a achar mais fácil e atrativo servir a outros deuses e a líderes hu-

manos do que ao próprio Senhor. Na própria época dos juízes, após a 

morte de Gideão, seu filho Abimeleque se levantou dizendo que queria 

ser rei, conseguiu apoio e matou seus setenta irmãos por parte de pai. 
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Reinou, então, durante três anos, até ser derrubado (Jz 9). Como Abime-

leque conseguiu reinar por três anos, mesmo sendo um assassino? É que 

o povo facilmente se acostumava com um déspota. 

Em terceiro lugar, o povo desejava a figura de um rei por causa 

do peso militar que isso tinha. Aqui entrava a inveja das demais nações. 

Todas elas possuíam um déspota, menos Israel. Os israelitas queriam um 

rei forte, que reunisse o povo para a batalha e fizesse seu nome famoso. 

Sem a figura deste grande líder humano, ostentando riqueza e poder, per-

manecia a pergunta entre as nações: “Quem é o rei de Israel?”. Era a 

nação sem líder, sem cabeça, sem um chefe forte e supremo. Que temor 

isso poderia infringir? 

Não passava pela cabeça dos israelitas que seu Deus, Yahweh, 

deveria ser o seu grande líder, seu grande chefe militar, seu rei supremo. 

As nações deveriam temer não um rei poderoso, mas um Deus Onipo-

tente. Isso, de fato, já havia ocorrido algumas vezes quando ainda na 

época dos juízes (Js 2:8-11, Js 9:22-24, I Sm 4:5-8, I Sm 5:6-7 e I Sm 

6:19-21). As nações reconheciam o poder do Deus de Israel. Mas os is-

raelitas, não satisfeitos com isso, queriam um rei humano e despótico 

para ser reconhecido e temido por todos. 

Foram essas as razões que levaram os principais anciões das tri-

bos israelitas a solicitarem a mudança do regime ao profeta Samuel. Ve-

jamos agora o que tanto Samuel quanto Deus acharam do pedido dos 

israelitas: 

Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: “Dá-nos um rei, 

para que nos governe”. Então, Samuel orou ao SENHOR. Disse o SENHOR 

a Samuel: “Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a 

ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez 

desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros 

deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém 

adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de 

reinar sobre ele” (vs. 6-9). 

É interessante o tom de Deus. Ele se mostra visivelmente chate-

ado com o povo. Não há, em Deus, uma palavra de elogio à mudança de 

regime. Ao contrário, Ele afirma que o povo o está rejeitando. Mas Deus 

pretende dar ao povo exatamente o que o povo está solicitando. Então, 

orienta ao profeta que explique o que um rei poderia fazer. 

Referiu Samuel todas as palavras do SENHOR ao povo, que lhe pedia um rei 

e disse: “Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós: ele tomará 
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os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cava-

leiros, para que corram adiante deles; e os porá uns por capitães de mil e capi-

tães de cinquenta; outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas 

messes; e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de 

seus carros. 

“Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. 

Tomará o melhor das vossas lavouras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais 

e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizi-

mará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vos-

sos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos ju-

mentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe 

sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que 

houverdes escolhido; mas o SENHOR não vos ouvirá naquele dia” (vs. 10-

18). 

Esse texto é muito importante. Ele mostra de maneira cristalina o 

tamanho da mudança entre um regime e outro. Enquanto que no regime 

de juízes, não havia rei, nem impostos, nem um governante central, no 

regime que os israelitas desejavam haveria um aparato estatal que, para 

se manter, tiraria o melhor da propriedade do povo. O novo sistema aca-

bava com a autonomia das tribos e colocava toda a nação sob o jugo de 

um poder central fortíssimo e arbitrário. O texto continua: 

“Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: ‘Não! Mas teremos um 

rei sobre nós. Para que sejamos também como todas as nações; o nosso rei 

poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras’. Ouvindo, 

pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o SENHOR. Então, 

o SENHOR disse a Samuel: ‘Atende à sua voz e estabelece-lhe um rei’. Sa-

muel disse aos filhos de Israel: ‘Volte cada um para sua cidade'” (vs. 19-22). 

O que podemos concluir, a partir desse primeiro texto, é que uma 

sociedade sem Estado não é um conceito condenado pelas Escrituras. Na 

verdade, esse era o regime ideal de Deus para Israel. E o fim dele repre-

sentaria, segundo o próprio Deus, uma desnecessária espoliação dos bens 

do povo. Então, no mínimo, nós devemos reconhecer que uma sociedade 

sem Estado não é uma impossibilidade prática, nem uma ideia antibí-

blica.  

 

O sistema de juízes 

 Um argumento que se poderia levantar contra a anarquia israelita 

é que ela “não deu certo”. Há dois pilares para esse argumento: (1) em 
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diversos textos do livro de Juízes é possível ver que o povo constante-

mente se desviava de Deus quando estava debaixo desse sistema; (2) em 

Juízes 17:6 e 21:25, existe uma frase que parece se coadunar com a tese 

de que a anarquia era a causa dos desvios do povo: “Naqueles dias, não 

havia rei em Israel; cada um fazia o que achava mais reto”. Muitos lei-

tores são levados a interpretar essa frase como se ela fosse uma crítica a 

um sistema sem rei porque nas duas passagens a assertiva vem após a 

descrição de graves pecados do povo. Com base nesses dois pilares, por-

tanto, muita gente conclui que a anarquia foi um projeto que não deu 

certo. 

 Este argumento possui dois graves problemas. O primeiro é que 

ele ignora passagens do próprio livro de Juízes em que é possível ver o 

povo servindo a Deus e vivendo em paz por várias décadas. Vejamos. 

Em Jz 2:6-7, o texto revela que povo serviu ao Senhor durante todos os 

dias da vida de Josué e dos anciãos que continuaram vivos por muito 

tempo depois de Josué. O verso 10 ainda afirma que apenas depois que 

toda aquela geração da época de Josué morreu é que a nova geração pas-

sou a servir outros deuses, aderindo às práticas pagãs. Essa informação 

também pode ser encontrada em Josué 24:31.  

Aqui podemos fazer um cálculo bem simples, baseado em algu-

mas informações bíblicas. Josué morreu com 110 anos (Js 24:29). Uma 

vez que Josué tornou-se auxiliar de Moisés quando ainda era jovem (Êx 

33:11; Nm 11:28) e que passou os quarenta anos no deserto com o povo 

(Nm 32:9-15), é razoável dizer que o líder viveu algo entre 30 e 50 anos 

após a morte de Moisés. E considerando que certamente havia jovens de 

15 a 20 anos que testemunharam os feitos de Josué, pode ter se passado 

mais de oito décadas até que toda a geração morresse. Em suma, por 

quase um século o sistema anárquico funcionou bem.  

 Três circunstâncias são mencionadas pelo texto bíblico como re-

lacionadas ao desvio moral da geração posterior ao líder Josué: (a) o des-

conhecimento das obras que Deus fizera na época do sucessor de Moisés 

(Jz 2:10-13); (b) o período pós-morte de cada juiz geral que Deus levan-

tava (Jz 2:18-19); e (c) o fato de que eles dividiam a terra com alguns 

povos pagãos (Jz 2:20-23 e 3:1-6). Nenhuma dessas circunstâncias in-

dica que o sistema de juízes era um problema. Na verdade, as três de-

monstram que a nova geração era rebelde. Fosse uma geração fiel, ainda 
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que não perfeita (já que isso não é possível nessa terra de pecado), nada 

disso teria influência sobre ela. 

 A circunstância (b) é a mais interessante para discutirmos outros 

textos. Isso porque o livro de Juízes retorna a ela diversas vezes nos ca-

pítulos posteriores. Explicando: quando o povo se desviava, Deus per-

mitia que as nações pagãs os dominassem por alguns anos. Com o clamor 

do povo, Deus suscitava um juiz geral e este liderava a nação em uma 

guerra de libertação. A guerra era ganha e o juiz permanecia em seu 

posto até a morte. Durante este período, havia paz e obediência a Deus. 

Quando, no entanto, o juiz morria, o povo tornava a se afastar. Então, 

todo o ciclo se iniciava. Vejamos as vezes em que o livro enfatiza essa 

tendência. 

 Em Jz 3:7-11, vemos que Israel se desviou e Deus os entregou 

nas mãos do rei da Mesopotâmia. A nação ficou escrava por oito anos 

até Otniel ser levantado para libertar o povo. Após a libertação, a nação 

ficou em paz por quarenta anos, aparentemente sob o juízo de Otniel. O 

verso 11 narra a morte do juiz e, no verso 12 o ciclo se inicia. 

 O novo ciclo vai do verso 12 ao verso 30. Israel se desvia nova-

mente e é entregue por Deus nas mãos do rei de Moabe. O povo é feito 

escravo por dezoito anos até ser levantado Eúde para libertar os israeli-

tas. Após a vitória, a nação ficou em paz por oitenta anos.   

 Em Jz 4-5, podemos ver outro ciclo. Israel se desvia e é entregue 

por Deus ao rei de Canaã. O povo é escravizado por vinte anos até que a 

juíza geral Débora convoca um homem chamado Baraque e o instrui mi-

litarmente em um plano para derrotar os canaanitas. Após a vitória, Israel 

vive mais um período de paz de quarenta anos. 

 Em Jz 6-8, o ciclo se reinicia e Israel é entregue nas mãos do rei 

de Midiã por sete anos. Deus então levanta Gideão como juiz geral. O 

líder conduz Israel a uma vitória contra Midiã e após isso o povo fica em 

paz por mais quarenta anos. Após a sua morte, como de praxe, o povo se 

desvia.  

 Em Jz 9, vemos o relato de Abimeleque, filho de Gideão, que 

após a sua morte, assassina todos os seus irmãos e assume como rei. O 

seu domínio sobre Israel dura três anos até que o próprio povo guerreia 

contra ele e seu exército, levando-o a cometer suicídio.  
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 Em Jz 10:1-5, o texto fala sobre dois juízes gerais, sem dar deta-

lhes sobre algum desvio do povo entre a magistratura dos dois. O juiz 

Tola julgou por vinte e três anos. E o juiz Jair julgou por vinte e dois 

anos. É possível que não tenha havido grande desvio nem domínio de 

outras nações nesse período, já que o livro apenas cita o período de ma-

gistratura dos juízes. A impressão é que entre a morte de um e o levan-

tamento do outro não houve muito tempo, resultando em uma maior es-

tabilidade.  

 No entanto, o ciclo retorna no verso 6. Israel se desvia e Deus 

entrega a nação nas mãos dos filisteus e dos amonitas, os quais dominam 

o povo por dezoito anos. Mais uma vez o povo clama e demonstra-se 

arrependido. No capítulo 11, então, Deus levanta Jefté como novo juiz. 

O líder conduz o povo contra os inimigos e após a vitória, julga por seis 

anos.  

 Após Jefté, os dados são interessantes. O texto não cita nenhum 

desvio logo após a sua morte. Em vez disso, menciona uma sucessão 

aparentemente ininterrupta de juízes: Ibsã, que julga Israel por sete anos, 

Elom, que julga por dez anos, e Abdom, que julga por oito anos. So-

mando-se o período de juízo desses quatro homens, temos um total de 

trinta e um anos. É possível que como cada um deles julgou por um pe-

ríodo relativamente curto, não tenha havido tempo do povo se corromper 

ou de uma nova geração surgir com práticas más entre uma magistratura 

e outra. Apenas após esses trinta e um anos é que o ciclo retorna. 

 Em Jz 13, Israel torna a se desviar e é entregue por Deus nas mãos 

dos filisteus novamente, dessa vez por um período mais extenso: qua-

renta anos. Então, Deus levantou Sansão como juiz, o qual lutou contra 

os filisteus em várias ocasiões e julgou por vinte anos. Após a morte de 

Sansão, o texto do livro de Juízes não fala mais sobre nenhum líder. É 

possível inferir que o povo ficou sem juiz geral até a época de Samuel (I 

Sm 3:19-21), que sequer aparece no livro de Juízes. Fato interessante é 

que os capítulos em que aparece a frase “não havia rei em Israel; cada 

um fazia o que achava mais reto” fazem parte justamente dessa seção em 

que não há menção a nenhum outro juiz geral. 

 Podemos fazer algumas ponderações relevantes após essa breve 

análise do livro de Juízes. Primeira: embora o povo tenha se desviado 

várias vezes ao longo dos anos, aparentemente ele se voltava ao Senhor 
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após a libertação e permanecia relativamente fiel até a morte do juiz. Isso 

demonstra que o sistema de juízes era sim bastante eficaz.  

Segunda: se somarmos os períodos de paz relatados em cada ma-

gistratura, temos mais anos de paz do que de domínio. Assumindo-se que 

da liderança de Josué até a morte da geração que testemunhou seus feitos 

passaram-se pelo menos oitenta anos e considerando todos os períodos 

de paz dos demais juízes, chegamos a 336 anos. Já os períodos de domí-

nio dos outros povos somam 114 anos. Ou seja, durante dois terços do 

tempo, Israel esteve relativamente próximo de Deus e em paz. Portanto, 

não parece que o sistema de juízes “não deu certo”.  

Terceira: aparentemente a figura de um juiz geral fiel a Deus era 

importante para incentivar o povo à fidelidade. Não só o texto afirma que 

o povo se desviava após a morte do juiz, mas parece indicar que quando 

um juiz sucedia o outro sem um grande espaço de tempo, não ocorria 

nenhum amplo desvio de Israel e nenhuma subsequente invasão de ou-

tros povos. Isso pode levar alguns a pensarem que essa é uma prova da 

necessidade de líderes estatais. No entanto, o juiz geral não era, como já 

vimos, um líder estatal. Não havia Estado. O que podemos concluir, en-

tão, é que o povo carecia de uma liderança, mas não necessariamente de 

uma liderança estatal. 

Quarta: o espaço de tempo entre uma magistratura e outra possi-

velmente era culpa do próprio povo. Em vez de clamar a Deus por um 

novo líder geral, as tribos provavelmente seguiam sem liderança nacio-

nal. E isso certamente tornava o povo mais suscetível à corrupção. A 

figura do juiz geral, embora não tivesse o poder coercitivo de um rei, 

possuía uma influência espiritual, moral, jurídica e militar muito forte. 

Em uma cultura que estava acostumada aos reis déspotas das nações ao 

redor, a figura de um juiz central substituía a figura do monarca em ter-

mos de garantir estabilidade política. Além disso, como se tratava de 

uma cultura teocrática, um juiz que evidenciasse ter sido levantado por 

Deus teria maior peso como líder. Em suma, o sistema de juízes era bom, 

mas o povo não soube preservar bem sua estrutura.  

Essas ponderações nos levam ao segundo grave problema do ar-

gumento de que a anarquia israelita “não deu certo”: ele ignora o fato 

bastante claro em I Samuel 8 de que a instituição de um rei humano não 
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era o ideal de Deus para a nação. Ele sabia que tal regime traria proble-

mas sérios para o povo. O que Israel precisava, em termos de liderança, 

não era de um rei, mas de um juiz levantado pelo próprio Deus. Um rei 

poderia cumprir esse papel de líder nacional? Sim. Mas isso implicaria 

também uma série de ônus. Com um líder estatal e autoritário, o povo 

teria de pagar impostos, obedecer a leis arbitrárias e suportar até o fim 

os reinados de homens maus. Na prática, era pedir a Deus para ser es-

cravo.    

Ora, descartando-se o argumento de que a anarquia não deu certo, 

precisamos nos voltar para o caráter do povo, a fim de entendermos os 

textos de Juízes 17:6 e 21:25. O autor bíblico não está ali colocando a 

culpa da imoralidade do povo na inexistência de um rei. Ele está apenas 

constatando que aquele povo não sabia viver sob um regime mais livre. 

Os problemas, portanto, eram o caráter infiel do povo e uma cultura de 

obedecer apenas na base da coerção e da violência. O sistema de juízes 

era o ideal de Deus para aquele povo, mas o povo não queria aprender a 

viver sob a liberdade.  

A lição que se pode tirar disso é que a moralidade e a cultura de 

um povo são fatores essenciais para que a liberdade possa prosperar. Um 

sistema livre, por si só, não perdura se seu povo não entender a impor-

tância da liberdade e não preservar um senso moral razoavelmente ade-

quado a esse sistema. O povo de Israel tinha um sistema livre, mas uma 

cultura totalitária e uma moral líquida. Em algum momento o sistema 

iria ruir.  

A Era dos Reis, como previu o Senhor, trouxe ao povo muito so-

frimento. E aqueles que argumentam que a anarquia “não deu certo”, 

precisam se lembrar que a monarquia israelita produziu diversos reis per-

versos ao longo dos séculos e de que o povo continuou a cair em idolatria 

sistematicamente. Para mim, isto deixa claro que a monarquia não me-

lhorou em nada o povo de Israel, tendo sido apenas permitida por Deus. 

Obviamente, como Deus nunca é pego de surpresa e sempre é capaz de 

tornar maldição em bênção, Ele também usou muitos reis para fazer o 

bem. Além disso, a própria figura de rei foi instituída como um símbolo 

para o Messias que viria, o verdadeiro rei de Israel desde sempre. Ainda 

assim, as Escrituras deixam claro que o poder do rei terreno excede 

aquilo que Deus desejaria para um líder.  



Página 147 de 350 
 

 

Ano do Jubileu (Levítico 25:10-16)  

Este texto descreve uma lei em Israel que proibia que terras fos-

sem vendidas de modo definitivo. Ela funcionava da seguinte maneira: a 

cada 50 anos, todas as terras vendidas voltavam para os seus donos ori-

ginais ou familiares dos mesmos. Esse quinquagésimo ano era chamado 

de Ano do Jubileu. Muitos apontam essa lei como contrária à proprie-

dade privada e ao livre mercado. Ela também seria uma base para a noção 

de que deve existir um Estado e o mesmo precisa cumprir função social. 

Se esse é o caso, defender uma sociedade anarcocapitalista seria ferir o 

espírito dessa lei. 

O problema dessa interpretação é que ela ignora alguns detalhes 

importantes, criando meias-verdades. Vamos trabalhar esses detalhes. 

Primeiro: de fato, numa perspectiva horizontal, cada indivíduo é dono de 

si mesmo e, por conseguinte, do que conquista legitimamente com o seu 

trabalho. Contudo, numa perspectiva vertical, cada homem é apenas um 

administrador de seu próprio corpo, mente e bens. O dono verdadeiro é 

Deus, pois é o Criador e o mantenedor de tudo. Isso precisa ser conside-

rado tanto dentro da narrativa bíblica quanto dentro de uma narrativa te-

ísta mais geral. Como vimos no capítulo anterior, a ética libertária só tem 

sentido se existir moral objetiva. E a moral objetiva só existe se houver 

Deus.  

A implicação desse raciocínio é que se esse Deus resolve instituir 

certas regras para o uso de suas terras, isso se adéqua perfeitamente à 

ética libertária. Se as terras são de Deus, Ele institui nelas as regras que 

quiser. Uma analogia é útil aqui: se um empresário constrói um condo-

mínio e define certas normas para morar ali, isso é legítimo, pois ele é o 

dono do condomínio. Ora, este é o caso do Ano do Jubileu. Uma vez que 

Deus é dono de todas as terras do mundo e resolve empossar o povo 

hebreu como usuário da região de Canaã, Ele está no direito de definir 

como se darão as vendas de terra naquele território, bem como qualquer 

outro conjunto de normas. Disso não decorre que todos os lugares e tem-

pos devem conter esse mesmo conjunto de normas. Tanto é assim que 

Deus não impôs essas normas a todos os povos, nem indicou que a mis-

são de Israel (ou, depois, a missão dos cristãos) seria instituí-las pelas 

nações. 
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Para quem crê em Deus e na narrativa bíblica, portanto, o a lei do 

Ano do Jubileu reflete apenas o dono de um território fazendo leis inter-

nas. Tudo legítimo. Para quem não crê na intervenção divina narrada na 

Bíblia, ainda assim o que temos é um povo que acreditava estar sendo 

guiado por Deus, acreditava na liderança de Moisés e, com base nisso, 

aderiu a leis internas que Moisés formalizou. Ou seja, todo o processo 

foi voluntário. 

É possível averiguar na narrativa bíblica as “assinaturas” volun-

tárias de contrato feitas pelo povo. Em Êxodo 14:31, por exemplo, é dito 

que o povo creu em Deus e em Moisés por terem sido libertos do Egito. 

Em Êxodo 19:1-14, é dito que Deus dá a Moisés a sua proposta de ali-

ança com o povo. O líder expõe a proposta. A resposta das multidões é: 

“Tudo o que o Senhor falou faremos” (v. 8). Em Êxodo 20:18-21, é dito 

que o povo confiou a Moisés a tarefa de receber as leis, pois mesmo 

sendo convidados a ouvir, tiveram medo de Deus e preferiram delegar a 

função. Em Êxodo 24:1-11, é dito que Moisés repassa ao povo oralmente 

todas as palavras de Deus e recebe, outra vez, uma resposta positiva. 

Após isso, ele escreve as palavras, lê para o povo e mais uma vez o povo 

se compromete a obedecer. Então, a aliança é firmada. 

Em Êxodo 32, é dito que o povo quebrou a aliança. Os culpados 

recebem a punição. A partir de Êxodo 33, inicia-se um novo contrato e 

o povo mais uma vez responde positivamente às cláusulas. Em Deutero-

nômio 5:22-31, Moisés discursa a Israel lembrando que todo o povo con-

fiou nele como intermediário e afirmou que faria tudo o que Deus, por 

seu intermédio, ordenasse na aliança. Em Deuteronômio 29:10-28, é pos-

sível ver mais um reforço da aliança de Deus com o povo, por meio de 

Moisés. E em Deuteronômio 34:9, o texto informa que após a morte de 

Moisés, o povo deu ouvidos a Josué, empossado por ele como seu suces-

sor. 

Em Josué 8:30-35 há mais um relato de renovação de aliança di-

ante de todo o povo. A passagem indica que todos estavam comprome-

tidos com o contrato/aliança. E em Josué 24:14-28, temos a mais explí-

cita passagem relatando uma “assinatura” de contrato do povo com 

Deus. Josué, já velho, chama o povo para lhes dar instruções e termina 

perguntando se Israel deseja seguir ao Deus verdadeiro ou aos outros 
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deuses. Por diversas vezes, o povo afirma que quer servir ao Deus ver-

dadeiro e obedecê-lo de todo o coração. Josué, então, afirma que o povo 

era testemunha contra si mesmo de que escolheram Yahweh. E para 

comprovar a escolha, define uma pedra como um monumento que testi-

ficava da decisão.  

O que esses textos demonstram é que, na narrativa bíblica, o povo 

de Israel assinou contratos voluntários com Deus, desde sua saída do 

Egito até a posse de Canaã, aceitando as regras da Torah. Em qualquer 

momento dessa trajetória, aqueles indivíduos que quisessem afastar-se 

de Israel poderiam fazê-lo. Não havia lei que proibisse a saída de indiví-

duos daquele povo. A escolha de permanecer entre o povo exigia, no 

entanto, que o contrato voluntariamente assinado fosse cumprido. Logo, 

não existia uma imposição arbitrária de leis, mas sim a cobrança do cum-

primento de contratos legítimos com o dono e administrador de Canaã: 

o próprio Deus. O ponto que isso nos ensina é que regras como o Ano 

do Jubileu não eram gerais, mas específicas para o povo de Israel – assim 

como as normas de um condomínio são específicas para os moradores 

naquele espaço.   

Segundo: as regras que Deus instituiu para os israelitas quanto ao 

uso da terra de Canaã estavam dentro de um contexto específico. O povo 

de Israel vivia sob o governo civil do próprio Deus (teocracia) e havia 

sido escolhido para um propósito religioso muito singular. Além disso, 

Israel estava debaixo da chamada Antiga Aliança, a qual possuía diver-

sos elementos próprios da cultura hebraica e humanidade pré-Cristo. 

Hoje, o povo de Deus se encontram na Nova Aliança, que passou a vi-

gorar a partir do paradigma morte-ressurreição de Jesus. Tudo isso forma 

uma conjuntura extremamente específica. Assim, é perfeitamente razoá-

vel que o modelo de leis civis do antigo Israel também tivesse íntima 

conexão com o contexto cultural em vigor naquele tempo e lugar. Seria 

um grande erro desconsiderar essa necessidade de conexão contextual. 

Isso fica mais claro quando pensamos em diversas leis do antigo 

Israel que não teriam aplicação hoje, principalmente em sociedades de 

governança não confessional (laicas). Para citar alguns exemplos, a lei 

hebraica exigia dos israelitas um sistema de sacrifícios de animais, festas 

religiosas fixas, sacerdócio e custeio da tribo de Levi pelas demais tribos. 

Além disso, a legislação civil previa pena de morte para blasfemadores, 
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adúlteros, transgressores do sábado, necromantes, feiticeiros, adivinha-

dores, etc. Se todas essas leis tinham razões bastante contextuais para 

existirem (como a cultura mundial, o caráter do povo, os planos de Deus 

no sentido de moldar aquela nação até a vinda de Cristo, etc.), então o 

Ano do Jubileu também poderia ter razões contextuais para ter sido ins-

tituído por Deus. Por conseguinte, o fato de ter funcionado ou sido ne-

cessário para aquela sociedade não implica que funcionaria ou seria ne-

cessário para outras sociedades. 

Terceiro: a lei do Ano do Jubileu se adequava às leis de mercado. 

A regra previa que os preços estivessem relacionados ao tempo de uso 

da terra e o número de colheitas futuras até o próximo Jubileu. Em outras 

palavras, um rico agricultor não saía perdendo ao comprar alguma pro-

priedade. Ele a comprava pelo preço justo em relação ao número de anos 

que usaria a terra até o próximo Jubileu. 

Quarto: uma vez que a sociedade da época era quase inteiramente 

agrária e sem grande tecnologia, dificilmente alguém conseguiria tornar 

alguma terra que comprou muito mais valiosa do que quando a adquiriu. 

O lucro estava apenas em ter mais terra para plantar e colher. E a perda 

dela ao fim dos 50 anos poderia ser compensada por uma boa adminis-

tração dos lucros e a compra de outras boas terras para continuar plan-

tando. Como a lei não definia um limite de compras, um homem rico 

poderia fazer várias aquisições ao longo dos 50 anos, de modo a passar 

toda a vida sendo dono de muitas terras produtivas. Para a sociedade da 

época, o modelo atendia às necessidades. 

Quinto: possivelmente o fato da sociedade ser agrária e sem 

grande tecnologia tenha sido a razão para Deus ter instituído esse sis-

tema. A produção de riqueza era mais vagarosa, a mobilidade social era 

baixa, as viagens comerciais demoravam mais e qualquer praga ou falta 

de chuvas levava a sociedade à fome. Em suma, tudo era mais difícil. 

Assim, o modelo talvez fosse uma forma de proteger pessoas da miséria.  

Com o passar dos séculos, as evoluções na tecnologia e no co-

mércio foram empurrando esse contexto cada vez mais para o passado. 

Milênios depois, com o advento da revolução industrial e do capitalismo 

moderno, o cenário mundial certamente não é mais o mesmo daquele 
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encontrado no antigo Israel. Por isso, não é correto simplesmente con-

cluir que este modelo é uma norma de Deus para todos as nações e tem-

pos. 

Sexto: a Bíblia não menciona o Estado como interventor no pro-

cesso do Ano do Jubileu, afinal ele não existia. Para quem crê que o sis-

tema israelita deveria ser implementado em todos os tempos e lugares, e 

que o Estado seria o responsável por administrar essa política, isso é um 

problema. Sem Estado, a lei do Ano do Jubileu era uma relação comer-

cial direta. Um homem vendia sua propriedade a outro. Ambos firmavam 

um contrato em relação ao valor e o número de anos válidos para a venda. 

Cada qual levava para casa a cópia de seu contrato (inscritos em tabletes 

de argila ou pergaminhos, talvez). Ao fim do tempo, o homem que ven-

deu a propriedade poderia reclamá-la. Na hipótese de descumprimento 

do contrato, o dono original iria até algum juiz mostrar o documento. 

Então, o juiz tomaria as providências cabíveis para fazer o contrato ser 

cumprido. 

Assim, mesmo que se pudesse derivar do texto bíblico que o Ano 

do Jubileu deve ser aplicado em todos os tempos e lugares, disso não 

decorreria que o Estado deve existir para regular esse processo. Para fins 

comparativos, podemos imaginar aqui como provavelmente seria um 

Ano do Jubileu em uma sociedade com Estado, sobretudo num regime 

socialista. O Estado tomaria todas as terras compradas ao longo dos úl-

timos 50 anos e criaria um burocrático sistema de redistribuição. Quem 

se enquadrasse nos pré-requisitos, receberia alguma terra.  

Neste arranjo legal, não necessariamente as terras que João ven-

deu para Pedro, voltariam para João. Nada de contratos individuais. O 

governo definiria tudo. E, é óbvio, para colocar em prática esse sistema, 

o Estado teria de gastar dinheiro para pagar as autoridades e os funcio-

nários públicos responsáveis por todo o processo. Portanto, parte das 

propriedades seriam usadas para sustentar o governo. 

Com muita probabilidade, nesse “Jubileu Socialista”, haveria 

corrupções, má gestão e outros problemas. Algumas autoridades iriam 

escolher amigos, familiares e protegidos para receber terras. Muita gente 

rica receberia mais que os pobres. Alguns funcionários públicos indis-

postos iriam fazer o seu trabalho de modo vagaroso e mal feito, atrasando 

as coisas. Burocratas e juízes poderosos iriam estatizar muitas terras com 
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a suposta pretensão de usar para fins úteis do governo. A maioria ou 

mesmo todas essas instituições não funcionariam bem. O Estado ainda 

teria uma concentração enorme de poder, podendo usar a expropriação e 

redistribuição de terras para punir, chantagear ou pressionar cidadãos, 

segundo seus interesses. 

Esse exercício de raciocínio deixa claro que a lei do Ano do Ju-

bileu estava bem distante das pretensões estatistas do mundo moderno. 

O Ano do Jubileu não prova que o Estado é necessário, nem que a pro-

priedade privada e o livre mercado ferem a vontade de Deus. Há, por 

certo, um ensino moral que o Ano do Jubileu nos traz: devemos fazer 

algo por aqueles que, por alguma razão, estão passando dificuldades. 

Mas essa obrigação moral pessoal não deve ser assumida pelo Estado, 

mas pelo povo de Deus. Para quem é cristão, a Igreja é, desde os apósto-

los, a instituição que deve cumprir esse papel. E isso não deve ser feito 

por imposição legal, mas por voluntarismo.    

 

Ano da Remissão (Deuteronômio 15:1-11) 

Esse é outro texto entendido por muitos como contrário a uma 

proposta anarcocapitalista. Nesta passagem, lemos sobre a lei do Ano da 

Remissão. Esta lei previa que a cada sete anos, as dívidas de todos os 

israelitas seriam canceladas. Há aqui alguns pontos de análise em co-

mum com a lei anterior: (1) Deus tem o direito de definir certas regras 

dentro das terras que Ele escolhe administrar (já que tudo lhe pertence); 

(2) estamos diante de mais uma regra dada por Deus especificamente 

para os israelitas da Antiga Aliança, o que implica que não necessaria-

mente isso pode ou deve ser aplicado a outras sociedades; (3) não há 

menção ao Estado nesta lei. 

Algo que talvez explique a viabilidade dessa lei para aquele con-

texto é o fato de que esses empréstimos provavelmente ocorriam entre 

pessoas próximas, como parentes, amigos e vizinhos. Não havia, à 

época, bancos e instituições financeiras. Os empréstimos ocorriam em 

relações mais pessoais e não iam para grandes projetos como a constru-

ção de indústrias e a compra de maquinário pesado – tecnologias que 

sequer existiam. Os valores certamente eram mais módicos, indo para a 

subsistência, pagamento de dívidas ou algum pequeno projeto de comér-

cio. Além desses pontos, devemos notar que a lei não previa nenhuma 
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punição para quem continuasse cobrando a dívida, o que talvez indique 

uma dimensão mais moral do que civil para a lei. O que torna essa di-

mensão mais clara é o fato de que a regra se aplicava apenas aos emprés-

timos de um israelita a outro, não aos empréstimos de israelitas a estran-

geiros (Dt 15:3). A mesma lógica pode ser constatada na lei dos juros: a 

cobrança de juros deveria ser feita só aos estrangeiros (Dt 22:19).  

Em resumo, esse modelo foi projetado para uma sociedade não 

industrializada, sem sistema bancário, de difícil mobilidade social e onde 

empréstimos geralmente ocorriam entre pessoas próximas, com a mesma 

etnia, a mesma cultura e a mesma religião. Ela deve ser vista hoje não 

como um princípio legal que deve ser incluído na legislação civil de to-

dos os lugares, mas como um princípio moral pessoal para usar com fa-

miliares e amigos muito íntimos. Esse tipo de sistema não é um modelo 

para sociedades que vivem um contexto totalmente diverso daquele vi-

vido por Israel na Antiga Aliança. 

 

A jornada de Abraão 

 Para compreender melhor questões como as prerrogativas divi-

nas, o processo de formação de Israel, os ideais de Deus e os problemas 

envolvendo Estados, podemos voltar, dentro da narrativa bíblica, para 

antes de existir a nação israelita. Ali há alguns detalhes interessantes que 

podem nos ajudar nesse estudo. 

Em Gênesis 12:1-9, Deus indica ao patriarca Abraão que daria à 

sua descendência a posse da região de Canaã. Em Gênesis 13:1-13, 

Abraão já se instala em partes de Canaã. O texto dá a entender que em-

bora os cananeus e os ferezeus habitassem essas terras, havia bastante 

espaço vago, já que a instalação de Abraão não ocorre por meio de 

guerra. Em Gênesis 13:14-18, Deus repete a sua promessa e ordena que 

Abraão percorra a terra que seria de sua descendência. Abraão, então, se 

muda para outro espaço aparentemente vago (os carvalhais de Manre).  

Note que nessas narrativas dois elementos interessantes se desta-

cam: (a) a autoridade de Deus para dar qualquer pedaço de terra a quem 

Ele quiser, já que Ele é o dono de tudo e (b) a instalação inicial de Abraão 

apenas em regiões com espaços vagos, isto é, que não tinham nenhum 

dono humano. Isso é relevante porque ainda que alguém desconsidere o 

elemento divino, a narrativa mostra que Abraão inicialmente tomou 
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posse de terras que não tinham proprietário humano, o que o tornava 

dono delas.  

Gênesis 14 nos dá uma interessante visão dos problemas que Es-

tados podem causar e, ao mesmo tempo, da diferença entre um fazen-

deiro pacífico e reis expansionistas. A narrativa mostra que os reis de 

quatro cidades fizeram guerra contra os reis de outras cinco. Como re-

sultado, houve domínio de um rei chamado Quedorlaomer sobre várias 

regiões por doze anos. Após isso, os reis dominados se rebelaram e ou-

tros conflitos ocorreram. Em meio a essas guerras, a cidade de Sodoma 

foi saqueada pelo grupo de Quedorlaomer e um homem chamado Ló, 

sobrinho de Abraão, foi capturado. Sendo avisado por alguém que fugiu 

das mãos dos reis, Abraão reuniu pouco mais de trezentos homens, per-

seguiu os militares desses reis e trouxe de volta todos os que haviam sido 

escravizados e suas propriedades.  

Em uma prova de enorme caráter, Abraão recusou ainda a oferta 

de bens que o rei de Sodoma queria lhe dar por conta da guerra vencida. 

Sua resposta foi: 

Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e 

juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia 

de sandália, para que não digas: “Eu enriqueci a Abrão”; nada quero para mim, 

senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e 

Manre, que foram comigo; estes que tomem o seu quinhão (Gn 14:22-24). 

Abraão (à época ainda chamado de Abrão) não quis ser enrique-

cido por nenhuma figura estatal. Tampouco quis se tornar rei. Permane-

ceu sendo um fazendeiro privado e pacífico.  

Em Gênesis 15, Deus volta a enfatizar a promessa que havia feito 

a Abraão. Desta vez, um elemento novo é colocado na narrativa. Deus 

afirma que a descendência de Abraão só tomaria posse de Canaã após 

muitas gerações. A razão para isso era que a medida de iniquidade dos 

amorreus, um dos povos que viviam espalhados por Canaã, ainda não 

estava cheia. Com isso, Deus queria dizer que tais povos se tornariam 

tão maus que Ele os expulsaria da terra.  

Mais uma vez: Deus tinha esse direito, já que tudo lhe pertence. 

Porém, ainda que se desconsidere Deus da narrativa, é fato que os povos 

de Canaã e das regiões ao redor realmente se tornariam extremamente 

cruéis e imorais. Eles faziam sacrifícios de crianças (Lv 18:21), entrega-
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vam suas filhas à prostituição (Lv 19:29) e cultivavam o hábito do estu-

pro (Gn 19:1-5; Lv 18:1-20; Jz 19-21). Ademais, os povos da época pos-

suíam uma cultura de guerra e não tinham muita disposição para convi-

ver em paz (Êx 17:8-16; Dt 2:26-33, 3:1-6; Jz 3:7-31, 4:1-3, 6:1-6, 10:6-

9, 13:1), motivo pelo qual as guerras acabavam sendo parte da cultura da 

região e inevitáveis. 

O que chama a atenção, no entanto, é que Deus se utilizou de 

Israel como meio para fazer justiça e não mais que isso. Havia, por exem-

plo, povos que Deus proibia de serem atacados pelo povo de Israel (Dt 

2:4-9, 16-19). E, de fato, Deus não fez de Israel um império, tal como 

Roma. Apenas alocou o seu povo em uma pequena região onde antes 

habitavam povos que Ele pretendia expulsar em razão do nível de cruel-

dade.  

Outro ponto interessante é que algumas das regiões invadidas por 

Israel séculos depois de Abraão, tinham sido habitadas pelo patriarca. 

Como vimos, Abraão havia se apossado de muitos espaços vagos. Então, 

mais uma vez, ainda que se retirasse Deus da narrativa, quando Israel 

chega a Canaã, tinha por direito as terras que foram de Abraão nos sécu-

los passados. 

Estes detalhes nos ajudam a entender como, dentro da narrativa 

bíblica, existe uma legitimidade nas ações de Abraão e de sua descen-

dência no processo de posse da terra de Canaã. Havia terras adquiridas 

por Abraão de modo pacífico e que deveriam ser retomadas por seus 

descendentes tempos depois. Havia Deus, o verdadeiro dono de tudo, 

usando Israel como instrumento de juízo contra nações perversas. Havia 

um contexto específico onde imperava a cultura de guerra e os conflitos 

eram inevitáveis. Havia a necessidade de Deus separar um povo para si, 

a fim de moldá-lo, preservá-lo das influências dos outros povos e fazer 

emergir dele o Messias.  

Com tudo isso, é possível enxergar Deus como um estrategista, 

fazendo aquilo que precisava fazer dentro do contexto do antigo oriente 

médio. E é a partir daqui, desses ideais divinos em meio a um mundo 

caótico, que nós podemos extrair princípios sobre o tipo de sociedade 

que devemos defender nesta terra de pecado, enquanto Cristo não retorna 

para dar fim à toda à maldade, sofrimento e rebelião.   
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Liberdade Religiosa 

Como já mencionado em outro tópico, várias leis da Torah pre-

viam punições civis para práticas religiosas não condizentes com a reli-

gião hebraica. Baseado nisso, alguém poderia concluir que Deus não é 

favorável à liberdade de crença, tal como advoga o libertarianismo e ou-

tras correntes filosóficas. Como responder a isso? Precisamos considerar 

vários pontos. 

Primeiro: Deus é o único que poderia impor tais leis, já que é o 

dono absoluto de tudo e todos e pode ordenar juízos civis na área religi-

osa. Nenhum homem tem autoridade em si mesmo para fazê-lo. A soci-

edade israelita, por sua vez, era uma espécie de grande nação privada, 

cujo dono era Deus (Êx 19:5-6; Dt 7:6 e 14:2). Uma vez que nenhuma 

outra nação étnica foi escolhida por Deus para ser sua, não faz sentido 

tentar aplicar as leis cívico-religiosas de Israel em outras nações.  

Evidentemente, alguns podem argumentar que qualquer povo ou 

religião poderia alegar que recebeu leis diretamente de Deus. E isso aca-

baria por legitimar normas absurdas que não são realmente divinas. No 

entanto, é importante destacar que existem duas discussões distintas 

aqui. A primeiro é se Deus, caso exista, tem o direito de, na posição de 

Criador de tudo e todos, estipular suas próprias normas sobre um territó-

rio. E sim, Ele tem esse direito. Logo, se o Deus de Israel é real, não há 

nada de incoerente nas leis da Torah.  

A segunda discussão é como identificar, caso Deus exista, se um 

conjunto de normas foi estipulado por Deus ou se foi estipulado por ho-

mens comuns que a atribuem falsamente sua origem a Deus. A essa se-

gunda problemática, podemos responder que se realmente Deus se ma-

nifestou a Israel do modo como a Bíblia descreve, então havia indícios 

suficientes, à época, para o povo e as nações divinas crerem que Moisés 

era servo de Deus e que suas leis provinham do próprio Deus. Ademais, 

se existem, nos dias de hoje, evidências lógicas, históricas e arqueológi-

cas de que a Bíblia é confiável, então é racional crer que os israelitas 

realmente viram o que a Bíblia descreve. Assim, um estudo racional 

pode tornar razoável a crença na narrativa bíblica, o que torna provável 

que as normas ali presentes tenham sido estipuladas pelo próprio Deus a 

Israel. 
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Uma vez que se conclua racionalmente que a Bíblia está correta, 

temos de nos deparar com o fato de que Israel foi a única teocracia legí-

tima que existiu. Qualquer outra nação que se arrogue a aplicar todas as 

leis que vigoravam em Israel, mas que não possua evidências públicas 

de que Deus está conduzindo diretamente a sociedade, não tem legitimi-

dade em seu projeto. Assim, a tentativa de emular todas as regras Israel 

seria uma forma de se colocar no lugar de Deus. 

Segundo: como temos visto, o contexto em que Deus deu essa 

legislação cívico-religiosa a Israel era bastante específico. A cultura 

mundial não conhecia o conceito de separação entre leis religiosas e leis 

civis. As tribos e nações possuíam suas religiões oficiais. De igual forma, 

os governantes (estatais ou tribais) também eram líderes religiosos ou 

mantinham forte relação com o clero. Assim, o mundo inteiro era teo-

crático. Além disso, o politeísmo e a moral corrompida dos pagãos do-

minavam a maior parte dos povos. É neste pano de fundo que Deus 

chama Abraão para formar dele uma nação própria (Israel).  

Se levarmos em conta que antes de Abraão milênios se passaram 

sem que Deus tivesse levantado uma nação exclusiva, é fácil concluir 

que o plano de Deus em formar Israel foi preservar o monoteísmo, a mo-

ralidade, um ambiente propício para manter viva a promessa da vinda do 

Messias e as condições necessárias para que o Messias viesse de fato. 

Dado este contexto, é razoável considerar que Deus não estipulou leis 

que restringiam a liberdade individual porque este era o seu ideal. Ele o 

fez porque isto era o que cabia no contexto da época. E, obviamente, a 

imposição estava dentro de sua prerrogativa de Criador. A vinda de 

Cristo, séculos depois, inauguraria um novo contexto, tornando as leis 

teocráticas antiquadas e não mais aplicáveis. 

Terceiro: mesmo na sociedade teocrática israelita da Antiga Ali-

ança, é possível averiguar alguns cuidados de Deus para manter religião 

e governo a uma certa distância. Por exemplo, os reis não podiam ser 

sacerdotes, pois enquanto a dinastia real era da tribo de Judá (Gn 49:10; 

II Sm 7:12-16) e, antes disso, poderia ter sido da tribo de Benjamin (I 

Sm 9-10 e 15-16), o serviço sacerdotal era da tribo de Levi (Nm 3:6-13; 

Jr 33:17-26). É óbvio que reis ímpios em Israel muitas vezes se coloca-

ram contra as leis de Deus. Porém, vemos que o ideal de Deus era uma 

separação entre as esferas, ainda que limitada pelo contexto da época. 
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Contextos posteriores permitiriam a Deus avançar com uma cultura de 

separação entre leis de cunho civil e leis de cunho religioso.  

Quarto: devemos nos lembrar que, para o libertarianismo, a liber-

dade de crença (assim como qualquer outra liberdade) está limitada à 

propriedade privada. Assim, ninguém é livre para, por exemplo, prestar 

culto ao seu deus no templo de pessoas de outra religião ou na casa de 

indivíduos aleatórios sem que haja consentimento dos proprietários dos 

locais. Nessa perspectiva, o que ocorria em Israel era coerente. Israel era 

uma nação privada, que aprouve a Deus, o dono de tudo, administrar e 

que era regida por contratos assinados voluntariamente. Quem não con-

cordasse com isso deveria sair da nação. Mesmo que alguém descarte 

aqui a existência de Deus, resta na narrativa bíblica o firmamento dos 

contratos.  

Evidentemente, pode-se questionar, dentro de uma noção des-

crente da existência do Deus de Israel, a proporcionalidade das sanções 

impostas pelos israelitas a quem quebrava o contrato nessa nação pri-

vada. Contudo, o direito de impor regras em seu território privado está 

fora de questionamento. 

 

Os escravos 

A legislação civil da Torah permitia a existência de escravos. 

Este é mais um daqueles fatos que parecem colocar em cheque a ideia de 

liberdade individual. No entanto, aqui também precisamos nos atentar ao 

contexto histórico. A escravidão era extremamente comum e natural no 

mundo antigo, sendo praticada pela maioria dos povos. Os escravos po-

diam ser inimigos que perderam uma guerra ou pessoas que se venderam 

para pagar dívidas. Deus poderia ter feito uma lei contra isso, mas ela 

seria pouco útil, já que a prática estava enraizada na cultura mundial. Era 

mais eficaz criar mecanismos legais que garantissem certos direitos ao 

servo e que ajudassem a criar uma consciência moral gradual a respeito 

da imoralidade da escravidão. E foi o que Deus fez.  

Em Israel, o escravo hebreu só podia servir por seis anos, salvo 

se ele quisesse continuar servindo para sempre (Dt 15:12; Êx 21:1-6). 

Além disso, ele poderia tornar-se parte da família através de casamento 

(I Cr 2:34-35). Diferente de outras legislações ao redor, como o Código 

de Hamurabi e o Código Hitita, o servo em Israel não podia ter seus 
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membros decepados pelo seu senhor (Êx 21:26-27). Ele também tinha o 

direito legal de fugir de um dono opressor; e aquele que o encontrasse 

era proibido de entregá-lo ao dono anterior, devendo ser acolhido e pro-

tegido (Dt 23:15-16). Além disso, o servo tinha um pequeno salário e 

não deveria ser despedido sem nada quando liberto (Dt 15:12-18). O 

servo, finalmente, tinha o direito de folgar aos sábados, que era e é o dia 

santo de descanso na Bíblia (Êx 20:8-11; Dt 5:12-14).  

A ideia de que o servo deveria ser tratado com dignidade já vinha 

de longa tradição entre aqueles que serviam a Yahweh como Deus. Jó, 

por exemplo, que viveu antes de haver a nação de Israel afirma:  

Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles 

contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E, 

inquirindo Ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou 

no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que 

nos formou na madre? (Jó 31:13-15). 

Essa tradição, ademais, se estabelece na própria literatura profé-

tica do Antigo Testamento. Em Isaias 58:6, por exemplo, Deus afirma 

por meio do profeta: “Porventura, não é este o jejum que escolhi: que 

soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes 

livres os oprimidos e despedaces todo jugo?”. Portanto, faz mais sentido 

entender que Deus pretendia desde sempre minar a escravidão e que o 

fez de modo estratégico, dentro do que era possível e eficaz cultural-

mente.  

Um ponto a se destacar é que em comparação aos povos da época 

e região, a situação do servo em Israel era totalmente distinta. Era so-

mente em Israel que o servo era tratado como um ser humano (com valor 

diante de Deus) e um trabalhador, em vez de um objeto de seu dono. A 

servidão em Israel estava muito mais para um emprego ruim do que a 

escravidão nos moldes da que foi imposta a muitos negros africanos e 

seus descendentes entre os séculos 16 e 19 da nossa era.33  

                                                           
33 Para estudos sobre a servidão na Bíblia e nos documentos do antigo oriente, bem 

como outras questões polêmicas, em especial no Antigo Testamento, ver: CALDAS, 

Davi. Supostamente Cruel: uma análise sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento. 

Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2019, 3ed; COPAN, Paul. O Deus da Bíblia é Cruel? 

Lisboa: Aletheia Editores, 2011; HUTCHINSON, Robert J. Uma história politica-

mente incorreta da Bíblia. Rio de Janeiro: Agir, 2012;  MARTINS, Yago. A Bíblia 
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Outros textos 

Podemos ainda pincelar aqui alguns textos diversos do Antigo 

Testamento que são interessantes para a discussão sobre a relação entre 

a Bíblia e o Estado. No Salmo 146:3-4, por exemplo, o salmista nos diz 

que não devemos confiar em príncipes, pois são homens como nós e não 

podem prover salvação. Em Jeremias 17:5-10, o profeta afirma que so-

mos malditos quando confiamos no homem em lugar do Senhor. Em 

Provérbios 29:4, Salomão alerta que o rei justo não deve transtornar a 

terra cobrando altos impostos, mas sustê-la. Curiosamente, Salomão fa-

lha no cumprimento do próprio conselho, acumulando enorme fortuna e 

gastando muito dinheiro com obras (I Rs 10:14-23 e 11:1-8). Não por 

acaso, quando seu filho Roboão assume o trono, o povo pede que ele 

alivie o pesado jugo que Salomão havia imposto sobre Israel (I Rs 12:4; 

II Cr 10:4). Resolvido a aumentar ainda mais os tributos e a repressão, 

Roboão acaba por causar uma divisão no reino, perdendo dez das doze 

tribos para seu irmão Jeroboão, que se torna rei dos demais (I Rs 12:5-

20; II Cr 10:5-19).  

Em diversas passagens, a Bíblia deixa claro como que o poder 

estatal pode ser um grande problema para os cidadãos. Em Daniel 2, ve-

mos que o rei babilônico Nabucodonosor decidiu que iria sentenciar to-

dos os seus sábios à morte por não terem adivinhado o seu sonho. Em 

Daniel 3, o mesmo rei manda fazer uma estátua em sua homenagem e 

decreta que todos deveriam se inclinar perante ela e adorá-la, sob pena 

de morte. Os amigos de Daniel descumprem a lei e são condenados a 

uma fornalha de fogo. Em Daniel 6, é a vez do rei Dario baixar um de-

creto tirânico. Aconselhado por alguns homens de seu governo, ele im-

põe que durante um mês ninguém poderia fazer preces a nenhum deus, 

mas apenas ao próprio rei. Daniel desobedece a lei e é condenado à cova 

dos leões. 

Em I Reis 21:1-16, conforme já vimos em outro tópico, o rei 

Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, faz uso de seu poder de rei 

para acusar falsamente um cidadão de crime, condená-lo à morte e se 

                                                           
defende escravidão? YouTube: Canal Dois Dedos de Teologia, 2022. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eVrnc1swH6s   

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVrnc1swH6s
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apropriar de sua vinha. O argumento de sua esposa era o fato de que 

Acabe era o rei de Israel, não devendo ter suas vontades frustradas. 

Finalmente, em I Samuel 13:19-22, lemos que os filisteus, du-

rante certo período de domínio sobre os israelitas, não permitiram que 

houvesse ferreiro em Israel, a fim de que eles não fizessem espadas e 

lanças. Assim, os hebreus precisavam ir aos filisteus para afiar seus ma-

teriais de agricultura, mas não podiam fazer armas. Este é um exemplo 

antigo de controle de armas, algo muitas vezes proposto por Estados, o 

que tira do povo a capacidade de se defender de criminosos e do próprio 

Estado. 

Diante desses textos, podemos concluir, no mínimo, que o Estado 

não é visto no Antigo Testamento como uma instituição fundamental e 

altamente eficaz para garantir nossos direitos. Em vez disso, o Estado é 

visto como uma instituição apenas tolerada por Deus, instável e frequen-

temente despótica. Isso torna legítimo a quem crê na Bíblia Hebraica o 

pensamento de que não é um pecado defender uma sociedade sem Es-

tado, ainda que apenas como um “ideal ético”. Ser um anarcocapitalista 

não é pecado. 
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14. O Estado no Novo Testamento 

No capítulo anterior, vimos que no Antigo Testamento há boas 

evidências de que a monarquia israelita foi uma concessão divina a um 

povo rebelde, não um ideal de Deus. Também vimos que as leis da Torah 

não nos proíbem de defender a propriedade privada, o livre mercado e 

uma sociedade sem Estado. Neste capítulo, veremos que no Novo Tes-

tamento, as evidências seguem em um sentido complementar: os autores 

defendem que a honra às autoridades estatais tem limite e que ela é de-

vida apenas em função da preservação do evangelho e do respeito natural 

que devemos ter à autoridade em si (independentemente de ser estatal ou 

não). Vejamos, então, as passagens que versam sobre o tema. 

    

César e os tributos (Mateus 22:21) 

Esse é o famoso texto bíblico em que Jesus diz: “Dai, pois, a Cé-

sar o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22:21). Muitos 

interpretam essa passagem como um reconhecimento da legitimidade de 

César e da obrigatoriedade de pagar impostos. Mas o contexto sugere 

outra interpretação. Jesus está respondendo a uma pergunta dos fariseus: 

se era lícito, do ponto de vista religioso, pagar impostos. Note: a pergunta 

não foi se devemos pagar impostos, mas se é lícito, ou seja, se nós pode-

mos, se a Torah permite.    

O que motivava essa pergunta era a ideia de que pagar impostos 

a César seria uma forma de reconhecer o governo romano como legítimo 

sobre Israel. Mas se Israel era a nação de Yahweh, então reconhecer o 

governo romano era uma forma de dizer que César era maior que Deus.  

É claro que os fariseus não acreditavam nisso realmente. Eles sa-

biam que em circunstâncias de conquista, era melhor pagar tributo do 

que perder a vida. Também sabiam que o domínio romano era uma per-

missão divina temporária. Segundo a interpretação mais aceita na época, 

o Messias, quando viesse, destruiria o domínio de Roma sobre Israel. 

Mas será que Jesus era sábio o suficiente para pensar nisso? Os fariseus 

estavam apostando que não. A ideia era enredar Jesus. Se ele dissesse 

que era lícito pagar tributos a César, os fariseus o acusariam de ser mais 

leal a César do que a Deus. Se ele dissesse que não, os fariseus o levariam 

a julgamento por não ser leal a César. Em suma, a pergunta farisaica era 
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a seguinte: “É pecado um israelita, membro da nação de Yahweh, pa-

gar impostos a César?”.  

Jesus responde que não era pecado. E o raciocínio por trás da 

resposta era o seguinte: o domínio romano sobre Israel implicava ruptura 

do sistema de governo israelita, o que tornava as áreas religiosa e civil 

separadas. Se Israel não era mais uma nação independente e adminis-

trada civilmente por Yahweh, as leis civis vigentes agora eram as do im-

pério que o dominava: Roma. Desta forma, restava aos judeus apenas as 

leis religiosas da Torah que não tinham caráter civil. Por isso, o que era 

civil pertencia ao âmbito de César. E o que era religioso, ao âmbito de 

Deus. Portanto, não poderia ser pecado pagar tributo a César. Este é o 

sentido da frase de Jesus.  

É preciso enfatizar que algo não ser pecado não significa que seu 

oposto o é. Não é pecado comprar uma piscina para usar em casa. No 

entanto, isso não implica que é pecado não comprar uma piscina. Da 

mesma forma, não ser pecado pagar imposto não implica, necessaria-

mente, que não pagar imposto é pecado.  

Minha intenção não é dizer que sonegar é certo. O intuito é ape-

nas dizer que esse texto em específico não está dizendo que é errado não 

pagar imposto, mas que não é errado pagar. Para Jesus, seria errado dar 

a César aquilo que só pertence a Deus, como a adoração, o dízimo, a 

obediência irrestrita, etc. Porém, o que era de César, ainda que não por 

ideal divino, poderia ser dado a César. Em suma, não necessariamente 

era o ideal divino que César dominasse sobre Israel e, por conseguinte, 

impostos fossem devidos a ele. Mas já que assim precisou ser, não havia 

pecado em pagar o imposto.  

Uma passagem que torna isso mais claro está em Mateus 17:24-

27. Havia uma contribuição que se dava à sinagoga chamada de “imposto 

das duas dracmas”. Algumas pessoas, talvez querendo arranjar algo para 

criticar Jesus, perguntam a Pedro se seu mestre não pagava o imposto. 

Pedro afirma que sim. Depois, quando Pedro chega à casa onde estava 

hospedado com Jesus, o mestre pergunta a ele de quem os reis cobram 

impostos, se dos filhos ou dos estranhos. O discípulo responde que dos 

estranhos. Então, Jesus diz:  

Logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao 

mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o; e, abrindo-lhe a boca, 

acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti (vs. 26-27). 
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O ensino é claro: Jesus, como Filho de Deus, não precisaria pagar 

nada para a sinagoga ou mesmo para algum governo humano. Mas, não 

querendo escandalizar ninguém, optou pelo pagamento da contribuição. 

Para Cristo, era essencial que sua missão fosse preservada de qualquer 

má aparência. Assim, ele buscava ser um exemplo em todos os deveres 

que autoridades lhe impusessem. Podemos sintetizar o raciocínio de Je-

sus da seguinte forma: “É pecado eu descumprir tal regra imposta pelos 

homens? Não. Mas se eu descumprir, isso causará problemas à pregação 

e à aceitação do evangelho? Sim. Então, eu vou cumprir”. Não há aqui 

intenção de legitimação da regra. 

Talvez valha a pena reforçar algo aqui: essa interpretação que fiz 

foi escrita por mim pela primeira vez em 2018, anos antes de eu me tor-

nar libertário. Ou seja, não houve aqui tentativa de adequar a Bíblia ao 

libertarianismo. Eu apenas busquei ler o que o texto realmente está di-

zendo.  

 

Autoridades como ministros de Deus (Romanos 13) 

Esse texto provavelmente é o mais utilizado para argumentar que 

a Bíblia defende a existência do Estado. Ele diz: 

Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autori-

dade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por ele 

instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação 

de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os 

magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o 

mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto 

que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, 

teme; porque não é sem motivo que ela traz a espada; pois é ministro de Deus, 

vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais su-

jeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de 

consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de 

Deus, atendendo, constantemente, a este serviço. Pagai a todos o que lhes é 

devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, 

respeito; a quem honra, honra (Rm 13:1-7). 

Pois bem, há aqui uma indubitável defesa do Estado como enti-

dade necessária e instituída por Deus? Vamos avaliar. 

Começando pelo verso 1, devemos ter em mente que a sujeição 

às autoridades não é um ensino restrito a uma sociedade com Estado. A 
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própria Bíblia reconhece que há autoridades não estatais. Os pais são au-

toridade sobre os filhos. O patriarca é autoridade sobre toda a família. O 

rabino é autoridade sobre seus alunos. O general é autoridade sobre seus 

soldados. E no antigo Israel pré-monarquia, os indivíduos constituídos 

juízes pelo povo eram autoridade, quando em juízo, sobre aqueles que 

estavam sendo julgados.  

Desta simples constatação se depreende que Paulo não está di-

zendo que só existem autoridades estatais. Portanto, é um erro presumir, 

a partir de Romanos 13, que sem Estado não haveria autoridades e que, 

por conseguinte, o Estado é necessário. Não é o ponto de Paulo. Seu 

ponto é mais simples e geral: todos devem estar submissos às autorida-

des. A implicação lógica é: numa sociedade com Estado, algumas dessas 

autoridades serão estatais. O ensino de Paulo, portanto, serve para qual-

quer sociedade. 

No verso 2, Paulo explica sua proposição. Por que todos devem 

estar sujeitos à autoridade? Porque Deus mesmo as constituiu. Mas note: 

a própria Bíblia indica que muitas autoridades são constituídas à revelia 

da vontade de Deus e, portanto, em certo sentido, não pelo próprio 

Deus (Os 8:4; Jz 9; II Ts 2:3-4; Ap 13; Dn 7:24-27, 8:23-25, 11:36-

39). O que, então, Paulo queria dizer? Há pelo menos duas possibilida-

des. Primeira: Paulo estava evocando o fato de que Deus é soberano e, 

portanto, nada acontece sem a sua permissão. Assim, até autoridades re-

provadas por Deus em termos morais, só existem pela permissão divina, 

o que pode ser visto como uma forma de ordenação. E se Deus ordenou 

que será permitido a certo indivíduo ganhar autoridade, apenas Ele pode 

depor o mesmo de sua posição (quando e como quiser).  

A hipótese se adéqua aos versos 3 e 4. Neles o apóstolo caracte-

riza a autoridade como tendo o poder de julgar e punir. De fato, em sua 

soberania, Deus pode se utilizar até de autoridades e instituições não ide-

ais para cumprir certas funções legítimas. Este é o próprio caso da mo-

narquia israelita, que embora não fosse o ideal de Deus para o povo, e 

embora frequentemente contasse com reis maus, foi por Ele usada para 

conduzir atividades fundamentais. E cabe lembrar que, uma vez institu-

ído o rei israelita, todos deveriam respeitá-lo, não cabendo um espírito 

de rebeldia contra ele e seu cargo. Ou seja, é perfeitamente possível con-

ceber que o Estado é apenas uma concessão divina, não uma ordem. E 
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através dessa concessão, Deus pode operar a justiça e a punição civil em 

uma sociedade.  

Segunda: Paulo, na verdade, estava fazendo alusão ao arquétipo 

de autoridade, ou ainda, à função, ao cargo, à posição, ao ideal, e não a 

indivíduos específicos. Essa hipótese também faz muito sentido à luz dos 

versos 3 e 4. Uma vez que Paulo fala sobre os poderes de julgar e punir 

das autoridades, ele está apontando para juízes e forças policiais. O ar-

quétipo dessas autoridades é o de figuras que combatem os maus. É sua 

função, independente se tais autoridades fazem parte do Estado ou não. 

Logo, Deus teria constituído não os indivíduos em si, mas os arquétipos: 

as figuras dos juízes e dos policiais. Isso equivale a dizer que mesmo que 

muitos juízes ou policiais sejam maus, ou que eles pertençam a um Es-

tado, eu devo a eles certa medida de respeito por causa da sujeição que 

devemos aos arquétipos de juiz e policial. 

Nas duas interpretações possíveis aqui elencadas, os objetivos de 

Paulo são os mesmos: (a) impedir que crentes se julgassem acima da lei 

e das autoridades sob a justificativa de que não se agradavam do governo 

romano; (b) impedir os crentes de se tornarem ou parecerem um grupo 

paramilitar e revolucionário que intentava destruir Roma.  

O objetivo (a) é bem explicado pela ideia de arquétipo. Neste 

conceito, as más ações de uma autoridade não invalidam a função em si. 

Não é porque há policiais maus que a função de policial não é digna de 

respeito e pode ser afrontada. Mais que isso: não é porque uma autori-

dade cumpre mal a sua função que isso dará direito ao cristão de violar 

leis naturais legítimas e agir sem submissão a ninguém.  

Aplicando isso para um contexto mais próximo do nosso, um 

crente pode não gostar da Polícia Militar, desejando outro tipo de orga-

nização policial. Ele pode entender que a Polícia Militar possui uma es-

trutura e uma cultura muito truculentas, que não é eficaz e que está re-

pleta de corrupção. Mas seria um erro grave este crente jogar pedras em 

viaturas policiais, pichar muros de quartéis, ensinar que todos os polici-

ais são corruptos, xingar esses profissionais, arrumar briga com vários 

deles, não atender aos seus comandos em uma abordagem ou blitz, co-

meter crimes, achar que a polícia não tem legitimidade para puni-lo, pla-

nejar assassinar policiais, etc. Nestes casos, o arquétipo da autoridade 
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policial não estaria sendo respeitado. E este arquétipo foi constituído por 

Deus. 

O objetivo (b) é bem explicado pela ideia de soberania divina e a 

análise do contexto histórico. A pressuposição da soberania divina leva 

à seguinte certeza: Roma só vai cair quando e como Deus quiser. Sim, 

Deus poderia ordenar um ataque militar, como fez em várias ocasiões na 

Bíblia. No entanto, nada no contexto indicava essa ordem para aquele 

momento ou mesmo que esse seria o método escolhido por Deus para 

destruir o império romano. Na verdade, as evidências indicavam o con-

trário. 

A Igreja tinha o grande desafio de evangelizar todas as partes do 

mundo e deixar claro, no processo, que não era um grupo político e mi-

litar com interesses terrenos, mas um arauto das boas novas de Cristo. 

Qualquer passo no sentido de afrontar Roma militarmente poderia dis-

torcer a imagem dos cristãos e até mesmo o caráter dos novos crentes, 

que talvez passassem a aderir ao movimento para lutar contra Roma e 

não para transformar pessoas pelo Evangelho. Para além disso, Roma era 

um império gigantesco, enquanto os cristãos eram ainda um pequeno pu-

nhado de gente. Se Roma entendesse o cristianismo como um grupo pa-

ramilitar e político, os esforços para destruir cristãos seriam ainda maio-

res do que já foram ao longo da história.  

Outro ponto é que os problemas da estrutura do governo e da so-

ciedade de Roma eram extensos, profundos, antigos e não seriam muda-

dos à força e de uma hora para a outra. A escravidão, só para citar um 

exemplo, fazia parte do sistema. E os cristãos precisavam lidar com isso 

de modo estratégico e gradual. Além disso, as maiores autoridades espi-

rituais da época, os apóstolos, não haviam transmitido nenhum comando 

da parte de Deus para que os crentes se organizassem militarmente, a fim 

de derrubar Roma e suas instituições malignas. Portanto, optar por esse 

meio era se opor à ordenação divina.  

As duas interpretações aqui expostas não são mutuamente exclu-

dentes. Paulo pode ter pensado nos dois conceitos: o de soberania divina 

e o de arquétipos. E qualquer que seja a escolha do leitor, o fato é: tais 

interpretações não implicam que o Estado é necessário, mas sim que um 

crente deve ser sujeito às autoridades mesmo numa sociedade cujo go-

verno não lhe agrade. Em uma possível sociedade anarcocapitalista, a 
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figura de juízes e policiais também existiria. Portanto, o princípio de 

Paulo se aplica igualmente a qualquer situação, o que demonstra que sua 

preocupação não é criar uma teologia política a respeito da existência ou 

não do Estado. 

O verso 5 nos traz um ensino interessante. O crente não deveria 

respeitar as autoridades só por medo da punição, mas pela consciência. 

Isso desbanca o senso comum de que o medo é a única coisa que leva a 

maioria das pessoas a não cometerem crimes umas contra as outras (tema 

já tratado em outro capítulo). A consciência moral e espiritual também 

desempenha um papel muito importante. E, no caso do crente, deve ser 

o principal fator para a boa conduta cívica. 

É apenas nos versos 6 e 7 que Paulo vai falar propriamente de 

Estado, já que menciona o dever de pagar impostos e relaciona o paga-

mento de impostos a essa função das autoridades de punir o mal. Como 

entender esses versos? À luz do que vimos até aqui é simples. Autorida-

des que julgam e punem devem existir numa sociedade sem Estado tanto 

quanto numa com Estado. Isso quer dizer que mesmo se não houvesse 

Estado, os crentes teriam algum custo eventual ou frequente (a depender 

do tamanho da população e das circunstâncias) para manter serviços de 

justiça, segurança interna e segurança das fronteiras.  

 Em um sistema com Estado, esse custo é pago por meio de tri-

butos e impostos. Portanto, nesse sistema, o crente tem o dever de custear 

tais serviços por tributos e impostos. Isso é um reconhecimento de que o 

Estado é necessário? Não. É apenas e tão-somente o reconhecimento de 

que há algumas funções importantes que, numa sociedade com Estado, 

estão à cargo dele. Logo, ele receberá por elas. Não é objetivo de Paulo 

argumentar se esse é um bom sistema ou não, ou ainda, se esse sistema 

poderia ser substituído de alguma maneira.  

O conselho de Paulo seria semelhante numa sociedade sem Es-

tado. Ele diria aos crentes para não deverem nada aos tribunais privados, 

nem para os grupos privados que fazem a segurança da região, pois o 

serviço é legítimo e requer pagamento. Aliás, esse ponto é melhor expli-

cado nos versos seguintes. No verso 8, Paulo instiga os crentes a não 

deverem nada a ninguém, exceto o amor. Não dever nada a ninguém, 

além de ser uma forma de amar o próximo, é uma maneira de não dar a 

ninguém motivo para ser mal visto e perseguido. Se um crente não deve 
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nada a ninguém, angaria a simpatia de muitos e deixa os perseguidores 

sem desculpas, o que é sempre um bom testemunho.   

Outro ponto relevante aqui é que a cobrança de impostos era re-

alizada de maneira direta. Havia cobradores e as pessoas precisavam 

prestar contas a eles. A recusa a pagar os tributos, portanto, significava 

uma afronta direta às autoridades, o que literalmente poderia ser visto 

como uma rebelião e punido com tortura e morte. Dado tudo o que já 

vimos, essa não era uma boa opção para a pregação do evangelho e para 

a imagem dos seguidores de Cristo. 

Por fim, devemos lembrar que os tributos só são dados a César 

porque todos estão num sistema onde as coisas funcionam assim. Não 

quer dizer que o sistema está correto. Mas dentro da lógica desse sistema, 

esse é o dever. Para os apóstolos, isso não representava submissão total, 

já que os mesmos entendiam que era melhor obedecer a Deus do que a 

homens (At 5:17-33). De fato, os martírios foram causados por atos de 

insubmissão às autoridades judaicas e romanas, uma vez que os crentes 

verdadeiros se recusavam a largar a pregação do evangelho, a negar 

Cristo Jesus e a tratar César como um deus, como os romanos faziam. E 

isso deveria nos fazer refletir: será que ao aceitar cada vez mais imposi-

ções de um governo democrático, onde o contexto permite uma maior 

oposição (e por meios pacíficos), não seria uma forma de idolatria? Se 

existe possibilidade de mudar algo sem ferir o evangelho, deveríamos 

ser passivos? Será que ao terceirizar nossas mais importantes responsa-

bilidades para o Estado, não estamos fazendo dele o Senhor de nossas 

vidas? Fica a reflexão.  

 

O respeito às autoridades (I Pedro 2:11-17) 

Esse texto é um bom complemento ao que foi dito sobre Roma-

nos 13. Ele começa instigando os irmãos a se absterem das paixões car-

nais (v. 11). Na sequência, explica que o proceder cristão deve ser exem-

plar para que os gentios, ao verem a injustiça que os malfeitores come-

tem contra os crentes, glorifiquem a Deus (v. 2). Nos versos 13-14, Pedro 

claramente enxerga que as autoridades humanas possuem funções legí-

timas também, devendo ser respeitadas. Trazendo para o nosso cotidiano 

atual, não é porque a Polícia Militar tem seus problemas que um policial 

não tem legitimidade para prender um pichador de muro, um ladrão ou 
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um assassino, por exemplo. Logo, não podemos achar que a insubmissão 

geral à Polícia Militar agrada a Deus. Podemos ter críticas, em especial 

num sistema democrático. Podemos propor soluções. Mas devemos 

manter o respeito, sobretudo quando a Polícia estiver cumprindo a lei e 

esta lei não ferir as leis de Deus. 

No verso 15, Pedro frisa que Deus deseja que os bons atos silen-

ciem os insensatos. Ou seja, pelo bom proceder, o crente tira do insensato 

qualquer boa razão para criticar. E isto fazia muito sentido numa época 

onde facilmente um cidadão romano poderia olhar os cristãos como re-

volucionários e, portanto, indignos de crédito e dignos de punição. Sem 

margem para isso, a chance deste cidadão romano se sentir tocado pela 

mensagem cristã e comovido por causa da injustiça sofrida pelos crentes 

era maior. 

Finalmente, nos versos 16-17, Pedro aconselha aos irmãos que 

não façam uso da liberdade para praticar o mal. Então, conecta isso ao 

respeito às autoridades. Isso vai ao encontro do que temos dito aqui: o 

crente não deveria, sob a desculpa de não gostar das autoridades roma-

nas, achar que poderia agir como bem entendesse, não se submeter a 

ninguém, descumprir leis e justificar crimes. Tal ensino nos alcança hoje. 

Por exemplo, quantos jovens revoltados contra o governo e as institui-

ções não se acham no direito de pichar muros com palavras de ordem, 

quebrar a cidade em protestos violentos, espancar adversários, praticar 

assaltos e por aí vai? Por mais que o governo e as instituições estejam 

corrompidas, Deus não aprova esse tipo de ação. E é por isso que Pedro 

inicia o verso 11 instigando os irmãos a se absterem das paixões carnais. 

Esse tipo de atividade não passa de paixão carnal. Nada tem a ver com o 

Espírito de Deus. 

Podemos concluir, portanto, que I Pedro 2:11-17 também não 

está preocupado em discutir se o Estado é necessário ou não. A preocu-

pação é que os crentes sejam ordeiros, gerem boa impressão nos gentios, 

não deem vazão às paixões carnais e não inviabilizem a pregação do 

evangelho.  

 

Justiça Privada (I Coríntios 6:1-6) 

Este é um texto muito interessante para pensar justiça privada. 

Aqui Paulo critica os irmãos de Corinto porque levavam suas causas para 
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os tribunais dos ímpios, o que provavelmente é uma alusão aos tribunais 

estatais romanos. Há um exemplo disso em Atos 18:12-16, que descreve 

a ocasião em que judeus da cidade de Corinto que se opunham a Paulo o 

levaram até o tribunal do procônsul Gálio. O procônsul, percebendo que 

o problema se tratava de religião, não quis julgar a queixa e os expulsou. 

O texto de I Coríntios 1-6, no entanto, parece se referir ao juízo 

de negócios terrenos, como evidencia o verso 4. Para Paulo, isso era uma 

vergonha, pois os gentios veriam litígio entre os crentes. A proposta de 

Paulo contra isso era que algum sábio dentre os irmãos fosse escolhido 

como árbitro para julgar a causa dos litigantes. Ora, isso nada mais é que 

justiça comunitária, que é uma forma de justiça privada, isto é, não esta-

tal.  

A pergunta aqui é: de onde Paulo havia tirado essa ideia de arbi-

tragem privada/comunitária? Em parte, da própria Bíblia, pois esse era o 

sistema de justiça usado por Israel desde o período mosaico. Mas em 

parte também do próprio cotidiano do contexto da época. Arbitragem 

não era algo incomum. Em Lucas 12:13-15, por exemplo, um homem 

pede a Jesus que resolva um conflito entre ele e seu irmão a respeito de 

herança. Jesus se recusa, argumentando que ninguém o havia posto como 

juiz ou partidor entre eles. O texto dá a entender que isso era uma prática 

possível. Duas pessoas poderiam estabelecer um árbitro, em comum 

acordo, para julgar sua causa. A recusa de Jesus se dava porque os dois 

irmãos não tinham, anteriormente, escolhido Jesus como árbitro (algo 

que, diga-se de passagem, Jesus provavelmente não teria aceito, pois não 

veio à terra para assumir o papel de árbitro civil).    

Outra passagem interessante sobre resolução privada de conflitos 

está em Mateus 18:15-20, onde Jesus oferece um passo a passo de como 

tratar um crente que pecou contra outro. O texto não dá detalhes sobre o 

tipo de pecado e podemos, claro, assumir que Jesus está tratando da es-

fera religiosa. No entanto, não deixa de ser interessante observar como 

uma associação livre também possui suas regras e uma estrutura organi-

zada de resolução de conflitos. Se, por um lado, a Igreja não pode resol-

ver todo o tipo de conflito, pois não foi criada para este fim e não possui 

esta especialidade, por outro lado, parece que os primeiros cristãos foram 

instruídos a tentar resolver o máximo possível de problemas dentro da 
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esfera eclesiástica. Esta autonomia e este nível de organização demons-

tram que é possível criar estruturas sociais não estatais que ofereçam 

bons serviços de resolução de conflitos.  

 

Liberdade religiosa 

Se no Antigo Testamento, as leis de Israel restringiam a liberdade 

de crença dentro do território israelita, no Novo Testamento o que vemos 

é um movimento na direção da liberdade, vez que o contexto da teocracia 

vinha se esfarelando. Diversos textos do Novo Testamento (Mt 22:15-

22, Mc 15:37-38, Lc 23:44-48, Jo 8:1-11, Hb 7:11-18, 9:9-10 e 10:1-4, 

etc.) reforçam as ideias de que (a) os contextos mudam e (b) muitas leis 

da Torah não possuem aplicabilidade geral, mas uma aplicabilidade es-

pecífica para determinados contextos. Em suma, ao serem modificados 

os contextos, certas regras não se aplicam mais. Isso parece se encaixar 

perfeitamente à teocracia judaica, cujo contexto para ela foi sendo mo-

dificado ao longo dos séculos, ainda na Antiga Aliança, vindo a mudar 

totalmente após Cristo morrer, ressuscitar e inaugurar a Nova Aliança. 

Outro ponto a salientar é que o Novo Testamento, que os cristãos 

veem como o complemento do Antigo, simplesmente não ordena nem 

autoriza a criação de uma nova nação teocrática. Ao contrário, todo o 

foco da vida espiritual passa da nação para as igrejas locais, que são ins-

tituições voluntaristas e não estatais. E toda a noção de povo passa do 

sentido mais étnico para o sentido mais espiritual. A Igreja de Cristo, no 

NT, é uma grande comunidade inter-étnica. Assim, o NT retoma a devida 

separação entre vida religiosa e vida civil, como sempre fora o ideal di-

vino.  

Vale ressaltar que isso não significa que os cristãos não poderiam 

criar cidades ou vilas com certas regras que refletissem especificamente 

o modo de pensar e agir do cristão. Mas isso só poderia ser legítimo nos 

moldes libertários, onde tais regras não seriam impostas a quem não 

compactua com elas, mas acordadas voluntariamente. Em suma, cristãos 

poderiam criar cidades privadas do zero com suas próprias leis específi-

cas. E a partir dos contratos assinados, sim, exigir seu cumprimento aos 

moradores. Por conseguinte, isso quer dizer que cristãos não podem obri-

gar habitantes de uma cidade que já existe a seguir suas regras específi-

cas, mas apenas a lei natural.  
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Escravidão 

No Novo Testamento, a dinâmica divina de esvaziar a instituição 

da escravidão continua. Por meio dos apóstolos, Deus permanece ensi-

nando o povo a enxergar e tratar os servos como humanos. Embora Paulo 

aconselhe os servos a respeitarem seus senhores – em razão de todo 

aquele contexto que já avaliamos da relevância de ser um bom cidadão, 

não manchar a reputação cristã e não atrair a ira de Roma –, ordena aos 

senhores que cuidem bem dos seus servos (Ef 6:5-9; Cl 4:1). Paulo ainda 

diz que em Cristo o servo tem a mesma dignidade que uma pessoa livre 

(Gl 3:28). E recomenda que os crentes não se vendam como servos, já 

que foram chamados à liberdade (I Co 7:23). 

É importante destacar que, à semelhança da servidão em Israel, 

no período do Antigo Testamento, a servidão no império romano, no pe-

ríodo do Novo Testamento, estava mais para um emprego ruim do que 

para a escravidão nos moldes que conhecemos entre os séculos 16 e 19. 

E boa parte dos servos se punham nessa condição por escolha própria, a 

fim de pagar dívidas ou garantir a subsistência.  

Mais uma vez, o que se pode concluir daqui não é que Deus fosse 

favorável à escravidão, mas que adotou uma estratégia gradual e cultural 

de esvaziar a instituição. No Novo Testamento, como já vimos, isso tem 

uma razão ainda mais clara: qualquer tentativa agressiva de destruir ins-

tituições presentes no império faria os cristãos parecerem um grupo re-

volucionário, o que atrairia muito mais a fúria do império romano, além 

de tornar a mensagem do evangelho algo político e militar. A tática de 

vencer a má cultura a partir de uma mudança da mentalidade das pessoas 

era muito mais eficaz naquele momento. E isso daria frutos nos séculos 

posteriores. 

 

As Bestas do Fim do Mundo (Apocalipse 13) 

Em Apocalipse 13, temos um vislumbre bem interessante do po-

der tirânico que o Estado pode ter. E é interessante que isso esteja no 

último livro da Bíblia. Podemos ler: 

A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, 

faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para 

que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome 

da besta ou o número do seu nome (Ap 13:16-17). 
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O que temos aqui é claramente um governo com poder para pro-

ibir que pessoas comprem ou vendam. É uma imposição governamental 

na vida econômica de todos os indivíduos, sob força de lei. Aqueles que 

não aceitarem agir segundo suas regras (os cristãos verdadeiros, no 

caso), serão proibidos de comprar e vender. Para deixar mais claro: a 

besta terá poder para fechar as empresas dos cristãos verdadeiros, tomar 

suas casas, proibir a abertura de negócios por eles, expropriar suas fa-

zendas, impor que empresas para as quais eles trabalham os demitam, 

congelar suas poupanças, proibir que recebam doações, fechar suas igre-

jas, fechar suas instituições de caridade e proibir a circulação de moedas 

nas suas mãos. É assim que se proíbe pessoas de comprar e vender. E 

qual é o tipo de instituição que, historicamente, tem poder para fazer esse 

tipo de coisa? O Estado. 

Diante desses textos, não parece haver subsídio suficiente para 

afirmar que um cristão libertário seria um herege por rejeitar o Estado. 

Deus não deixou nenhum mandamento para defender o Estado e há boas 

evidências de que essa instituição é concessão divina, não um ideal. Ade-

mais, existem ótimas razões éticas e até bíblicas para não defender essa 

instituição, mas buscar formas não coercitivas de organização social. 

Portanto, qualquer cristão que julgue por bem abraçar o libertaria-

nismo/anarcocapitalismo não fere as Escrituras Sagradas.  
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15. O cristão e o libertarianismo 

 Ser um cristão libertário tem seus benefícios, mas também seus 

riscos, como praticamente tudo na vida. E creio que eu não poderia dei-

xar de falar sobre isso nesta parte do livro. Um ponto interessante desse 

capítulo para o leitor que crê em Cristo é que ele é escrito por alguém 

que já era cristão antes de ser libertário e que só se tornou um anarcoca-

pitalista após refletir sobre a compatibilidade entre uma coisa e outra. 

Em suma, quer do ponto de vista cronológico, quer do ponto de vista das 

prioridades, eu sou um cristão antes de ser um libertário. Isso me dá al-

guma autoridade para falar sobre os benefícios e os riscos que um cristão 

irá encarar ao abraçar essa filosofia.  

 Quero começar pelos benefícios. Em meio um movimento de po-

larização política cada vez maior nas democracias (algo também vivido 

intensamente no Brasil atual), temos visto a Igreja se rachar em torno de 

amores e ódios por ideologias, partidos e até personalidades. A idolatria 

política, à esquerda e à direita, tem ganhado grande terreno. Muitos agora 

depositam suas esperanças em políticos e naquilo que o Estado pode fa-

zer. E como o único modo de se proteger de governos que não gostamos 

é defendendo governos que outros não gostam, a inimizade entre as pes-

soas cresce. Assim, perdemos o foco no evangelho e no que podemos 

fazer pelo bem dos outros.  

 A adoção da mentalidade libertária traz o benefício de nos fazer 

respeitar mais o indivíduo; de entender que nós podemos resolver pro-

blemas sem apelar a uma instituição que sistematicamente agride as pes-

soas; de resgatar o senso de responsabilidade individual; de valorizar a 

autonomia das pequenas comunidades; de parar de depositar fé em polí-

ticos e no Estado; de cobrar do governo a única coisa que é coerente com 

a falta de fé na concentração de poder: a redução do Estado.  

Quando falo desses benefícios, não quero dizer que falta à fé 

cristã o complemento da filosofia libertária. Longe disso, creio que o 

Evangelho é suficiente. Toda a noção de não iniciar agressão a pessoas 

pacíficas está dentro da Bíblia. Os profetas e os apóstolos já falavam 

disso milênios antes de Rothbard ou Hoppe nascerem. E basta a alguém 

ser um cristão bíblico para ser salvo e impactar positivamente a socie-

dade. 
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Os benefícios da visão anarcocapitalista não estão em ser um su-

posto complemento à fé cristã, mas em ser uma filosofia que não fere a 

Escritura e que, em sua essência ética, reforça o que da Bíblia já se pode 

aprender e deduzir. Aos cristãos que, portanto, se deixam levar por filo-

sofias estatistas, o pensamento libertário pode ser uma ferramenta útil 

para fazer lembrar que a Bíblia é extremamente cética em relação à con-

centração de poder nas mãos do homem e à sua capacidade de criar um 

paraíso. O pensamento libertário pode ser útil ainda para minar a idola-

tria política e lembrar ao crente que, segundo a Bíblia, ele deve ter fé 

plena apenas em Cristo. 

Um ponto crucial para mim em toda essa discussão é que o anar-

cocapitalismo me lembra, de modo ainda mais intenso que o minar-

quismo, que o poder estatal foi diversas vezes usado para perseguir os 

cristãos bíblicos. E será usado para este fim mais uma vez um pouco 

antes de Jesus voltar. Quando penso nisso, não consigo ver de que modo 

eu poderia defender o Estado. A posição libertária, portanto, é a que me 

parece mais coerente para aqueles que desejam defender o tanto quanto 

possível a vida, a liberdade e a propriedade dos cristãos.  

Mas se os benefícios são muito promissores, é preciso salientar 

que o pensamento libertário traz riscos. Um dos principais é o de fazer 

do próprio anarcocapitalismo a grande esperança do mundo. Para alguém 

que não crê em Cristo, esse é um caminho quase que natural. Se o Estado 

é o responsável por grande parte de tudo o que mais odiamos e não existe 

qualquer garantia de que há um Deus que virá redimir o mundo, a cru-

zada para a implantação de uma sociedade libertária pode se tornar o 

sentido da vida. De fato, esse é o sentido da vida para muitos libertários 

agnósticos e ateus. Na verdade, é tudo o que eles possuem em um mundo 

onde o resumo da vida é nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e mor-

rer para sempre. A luta por algo maior do que as necessidades básicas da 

sobrevivência é o que não os lança num profundo vazio existencial. O 

libertarianismo substitui Deus aqui. 

Para alguém que crê em Cristo, contudo, essa tentação também 

pode existir. Talvez ela não leve, em muitos casos, a uma negação com-

pleta de Deus. Mas certamente ela pode levar a um cristianismo sem 

vida, no qual Cristo já não ocupa mais o primeiro lugar. Neste cenário, 

o paraíso preparado por Cristo pode deixar de se tornar tão chamativo e 
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desejado. A Bíblia, a teologia, a pregação do evangelho, o culto e a ado-

ração a Deus podem não mais parecer tão interessantes. As coisas espi-

rituais passam a ser secundárias no pensamento e no cotidiano. As coisas 

desse mundo, a preocupação com a economia, as discussões de como 

alcançar o libertarianismo passam a ser o centro. A vibração e o prazer 

não estão mais na fé.  

Esse tipo de transformação é um risco que se corre ao abraçar 

qualquer filosofia. E é por isso, aliás, que o Evangelho deve ser enten-

dido como suficiente. Ele não precisa de alguma outra coisa para funci-

onar perfeitamente bem. E ainda que outras filosofias possam ter sua va-

lidade na medida em que não contradizem a Bíblia, a adoção de alguma 

delas sempre trará o perigo de elevarem-nas ao mesmo patamar do Evan-

gelho. Além disso, mesmo as filosofias mais corretas sempre poderão 

conter algum tipo de erro e certamente nunca estarão isentas de vertentes 

que ferem a fé cristã em algum ponto. No anarcocapitalismo não é dife-

rente. Há alas libertárias, por exemplo, que defendem o aborto como le-

gítimo. Há entendimentos de Rothbard ou de Hoppe que não passariam 

no crivo da Bíblia, nem da lógica.  

Da feita que elevamos uma filosofia extrabíblica como nossa 

nova regra de fé e prática, já não permitimos que a Bíblia julgue as filo-

sofias, suas vertentes e seus autores. Em vez disso, a Bíblia passa a ser 

moldada e interpretada segundo aquilo que nós escolhemos como sendo 

nossa cosmovisão básica. Aqui a própria teologia passa a refletir as tra-

dições humanas e não a santa Palavra de Deus. 

Outro risco que o libertarianismo traz é o de perder o amor e a 

paciência com os discordantes. Mais uma vez, esse é o risco que a adesão 

a qualquer filosofia carrega. Embora o pensamento libertário rejeite a 

agressão física, um libertário não desenvolverá o fruto do Espírito 

Santo34 só porque aprendeu a derivar direitos naturais da noção de auto-

propriedade. Tampouco a filosofia cobrará isso dele. O libertarianismo 

se limita a dizer o que é crime e o que não é dentro de um ponto de vista 

do direito natural. Não é crime ser mal-educado, impaciente, grosseiro e 

                                                           
34 Termo referente à passagem bíblica de Gálatas 5:22-23: “Mas o fruto do Espírito é: 
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, do-
mínio próprio. Contra estas coisas não há lei”.  
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julgador. Logo, um libertário cristão poderia ser um bom libertário 

mesmo sendo um péssimo cristão.  

Isso nos leva a um ponto interessante: não só é verdade que o 

Evangelho é suficiente. É verdade também que a filosofia libertária é 

insuficiente. E aqui não me refiro apenas ao fato óbvio de que ninguém 

será salvo ou se tornará santo através da adesão ao anarcocapitalismo. 

Vou mais longe: o anarcocapitalismo é insuficiente como filosofia ética 

mesmo. Explico.  

Conforme vimos no capítulo sobre definições, a ética e a moral 

possuem uma dimensão civil e uma pessoal. A filosofia libertária lida 

apenas com a dimensão civil. Isso quer dizer que o libertarianismo nada 

tem a dizer, por exemplo, sobre se promiscuidade, vício em jogos, alco-

olismo, fumo e glutonaria são comportamentos imorais e antiéticos. 

Mais que isso: em casos onde as dimensões moral e civil estejam em 

conflito (algo que pode ocorrer em um mundo de pecado), o libertaria-

nismo não tem como oferecer uma resposta satisfatória sobre qual ação 

deve ser escolhida. Pensemos no seguinte caso: um homem armado vai 

atirar em vários inocentes. Outro homem pode impedir isso, desde que 

invada a casa do vizinho que está viajando e roube temporariamente a 

sua arma. 

O dilema é: invadir a casa e roubar a arma é um crime, uma ati-

tude imoral e antiética. No entanto, seria imoral e antiético também dei-

xar que o agressor mate aquelas pessoas sem tentar protegê-las. Se ava-

liarmos a questão apenas dentro da dimensão civil, que é o campo de 

análise do libertarianismo, o correto seria não invadir a casa do vizinho 

para pegar sua arma. Mas não é suficiente avaliar a questão apenas den-

tro desse âmbito, já que há outra dimensão a ser considerada. Avaliando, 

então, a dimensão pessoal da ética, percebemos que existe um conflito 

de decisões morais. É moral escolher não invadir a casa do vizinho e 

roubar sua arma, assim como é moral tentar proteger inocentes. O oposto 

é verdadeiro: é imoral a invasão e o roubo, assim como é imoral deixar 

inocentes morrerem. A única diferença entre as decisões é que uma se 

constitui crime e a outra não. 

Indo além do libertarianismo, podemos achar uma solução mais 

racional: avaliar qual é o mal menor. Se a ética tem duas dimensões e, 

numa situação de conflitos entre elas, o mal menor é cometer um crime, 
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o crime deve ser cometido. Isso não faz do crime algo ético e moral. 

Apenas faz do crime, nesta circunstância, um mal menor. Do ponto de 

vista cristão, esse tipo de situação absurda existe por conta do pecado. O 

pecado é tão terrível que é capaz de criar conflitos entre as dimensões da 

ética, algo que não existiria num mundo sem pecado. 

Note que o pensamento libertário não é derrubado por conta des-

ses dilemas. Ele apenas se mostra insuficiente para lidar com todas as 

questões desse mundo complexo. Nas palavras de um libertário que sigo: 

o libertarianismo é um mínimo ético. Não há como exigir dele mais que 

isso.  

O cristão, portanto, deve cuidar para não elevar a filosofia liber-

tária ao suprassumo da ética e da moralidade. Este posto deve pertencer 

apenas ao Evangelho, o qual pode nos apresentar uma cosmovisão ética 

e moral perfeita.  

Considerados esses benefícios e riscos do libertarianismo para o 

cristão é possível tomar uma decisão mais bem pensada em relação a 

aderir ao pensamento libertário ou não. Este foi o caminho que eu to-

mei.35 Se posso deixar uma sugestão, digo o seguinte: que Cristo e a ética 

bíblica sejam a sua base. Qualquer avaliação que não parta daí não é 

apropriada para um cristão.  

 

 

 

 

 

                                                           
35 Em minha caminhada estudando o libertarianismo, não encontrei muito material 
em português discutindo o pensamento libertário à luz da cosmovisão cristão. Uma 
das poucas fontes que encontrei e que pode ser útil ao leitor é o canal Teodidatas, do 
professor Carlos Xavier. Cristão conservador e libertário, Xavier possui uma série de 
vídeos sobre este tema neste canal. Disponível em: https://www.youtube.com/play-
list?list=PL8oYULf9Nsi-eNxEy1K5S95PW250r8Tg2  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8oYULf9Nsi-eNxEy1K5S95PW250r8Tg2
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8oYULf9Nsi-eNxEy1K5S95PW250r8Tg2
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16. Funcionários e Patrões  

Uma vez que se aceite a base ética do anarcocapitalismo e se con-

clua que o Estado não deveria existir, muitas perguntas legítimas surgem 

sobre como a sociedade poderia ser estruturada e como certos problemas 

sociais poderiam ser resolvidos. Nesta parte do livro, vamos tratar de 

alguns tópicos principais. E neste capítulo em especifico a questão cen-

tral é: como os funcionários seriam protegidos da exploração dos empre-

sários?  

Quando se fala em exploração de funcionários no sistema capita-

lista geralmente dois fatos são evocados: (a) a situação degradante dos 

trabalhadores ingleses em fábricas nos séculos 18 e 19 e (b) a exploração 

costumeira dos funcionários que vemos até hoje nos países mais pobres. 

A conclusão de muitos é que se o Estado não intervém com leis traba-

lhistas, os patrões tendem a continuar oferecendo péssimos salários e 

condições para os seus funcionários.  

Ora, é incontestável que a situação dos trabalhadores ingleses dos 

séculos 18 e 19 eram péssimas. De igual maneira, é um fato que muitos 

trabalhadores são explorados até hoje nos países mais pobres (e mesmo 

em alguns países ricos). O que precisamos nos perguntar é se essas duas 

realidades incontestes possuem como causa o capitalismo. Vamos ava-

liar. 

 

Os funcionários na revolução industrial 

Para entender a situação degradante dos trabalhadores ingleses 

dos séculos 18 e 19, precisamos fazer um breve resgate do contexto his-

tórico dos séculos anteriores. Pois bem, sabemos pela história que desde 

muito antes da revolução industrial, os países europeus vinham passando 

por uma fase de transição do sistema feudal para o sistema mercantilista. 

Alguns problemas comuns no feudalismo como o aumento da explora-

ção dos senhores feudais aos servos, os períodos de fome, a superpopu-

lação e os períodos de excedente de produção, impulsionavam os cam-

poneses para as cidades. Em todos esses casos, a cidade oferecia maior 

possibilidade de mudança de vida. Na Inglaterra, esse êxodo rural foi 

alavancado também pelas chamadas leis dos cercamentos. Estas leis per-

mitiram que os senhores feudais cercassem as “áreas comuns” de suas 
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terras, impedindo os servos de as utilizarem. Com isso, muitos campo-

neses se viram obrigados a procurar por melhores condições na cidade. 

Esse pico no êxodo rural se dá no mesmo período da revolução indus-

trial.  

Há vários pontos importantes aqui. Primeiro: se a revolução in-

dustrial ainda estava em seu começo, é claro que inicialmente o número 

de fábricas não era tão grande a ponto de prover emprego para muitas 

pessoas. Assim, com hordas de pessoas vindo do campo para a cidade 

era natural que os salários oferecidos fossem baixos. Isso se dá pela lei 

natural de oferta e demanda: se há muita oferta de um produto, serviço 

ou recurso, o valor será baixo. Se há pouca oferta, o valor será alto. É 

isso o que determina os preços de tudo na vida, incluindo os salários. 

Com mais trabalhadores buscando emprego, o salário oferecido será 

baixo. Com menos, o valor será alto.  

Segundo: obviamente quando a Inglaterra começa a se industria-

lizar está saindo de um contexto de pouca tecnologia. Leva algum tempo 

para que novas tecnologias sejam criadas, se tornem comuns e gerem 

riqueza em quantidade e velocidade suficientes para mudar toda a soci-

edade. Em um contexto onde milhares de pessoas não mais conseguem 

produzir no campo e precisam se amontoar nas cidades, logicamente o 

processo será mais lento e doloroso. 

Terceiro: a Inglaterra não começa o processo de industrialização 

saindo de uma longa tradição de livre mercado. Fora dos feudos, o que 

imperava em toda a Europa era o mercantilismo. O sistema mercantilista 

se caracterizava por uma forte intervenção do governo na economia, pro-

tegendo monopólios, impondo altíssimas taxas a produtos estrangeiros e 

financiando alguns setores em detrimento de outros. Tudo isso, obvia-

mente, atrasa o desenvolvimento econômico, pois encarece produtos e 

serviços, dificulta o crescimento de pequenos empresários, favorece al-

guns poucos grupos que acabam se tornando grandes elites, reduz a cri-

atividade para gerar novas tecnologias e limita a competição nos preços 

e na qualidade dos produtos. O resultado é menos empregos, menos pro-

dução, menos acesso ao que se produz e uma estagnação no crescimento 

dos salários. 

 O liberalismo econômico só começaria a ganhar adesão mais ou 

menos no período da revolução industrial também. Ou seja, havia ainda 
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uma fase de transição de um sistema interventor para um sistema liberal, 

o que implicava mais tempo para as mudanças ocorrerem.   

Esses três pontos indicam que a situação dos funcionários ingle-

ses daquele período não era ruim por causa do capitalismo, mas por uma 

série de fatores contextuais. Isso fica mais claro quando nós raciocina-

mos sobre as decisões e movimentações dos próprios trabalhadores. 

Note: se os camponeses escolheram sair do campo, o campo estava ruim 

para eles. Se escolheram ficar nas fábricas, mesmo em péssimas condi-

ções, ou o campo era pior ou igual. Ou seja, a situação dos trabalhadores 

já não era boa antes. Isso parece dizer mais sobre o contexto histórico 

como um todo do que sobre o capitalismo. 

Pensemos mais um pouco: se os camponeses eram donos legíti-

mos das terras onde produziam e foram expulsos, isso foi uma violação 

da propriedade. Violação de propriedade é algo contrário ao capitalismo. 

E cabe lembrar que isso ocorreu a partir de leis estatais. Se, porém, os 

camponeses não eram donos das terras onde produziam, mas sim o se-

nhor feudal, ele tinha todo o direito de findar o acordo de uso da terra. 

Neste caso, poder-se-ia afirmar que a propriedade privada abre margem 

para ações egoístas que prejudicam muitas pessoas. Ainda assim, uma 

vez que estamos falando de servos e senhores feudais, não cabe culpar o 

capitalismo, mas o feudalismo. O que se depreende daqui é que no feu-

dalismo, o egoísmo do senhor feudal pode levar os servos à completa 

miséria. Resta saber se no capitalismo, o egoísmo dos patrões causa pro-

blemas ainda maiores ou se tais problemas são menores e limitados pelo 

próprio dinamismo do sistema.  

Para muitas pessoas, a resposta é a primeira opção. O capitalismo 

supostamente levaria o egoísmo humano às últimas consequências, ge-

rando uma extensão de maldade jamais vista antes. Portanto, essa seria a 

explicação para os baixos salários dos ingleses do início da revolução 

industrial. Alguns supõem que se os patrões simplesmente ignorassem a 

lei natural da oferta e demanda, pagando dignamente seus funcionários, 

as condições seriam melhores.  

De fato, é provável que muitos patrões tivessem condições de pa-

gar mais e que não o faziam por mera ganância. No entanto, é estatisti-

camente improvável que esse fosse o caso de absolutamente todos os 

empresários. Embora existam e sempre tenham existido muitas pessoas 



Página 184 de 350 
 

fortemente gananciosas no mundo, há também muitos que se importam 

com o próximo. E isso não é diferente no meio empresarial. O que ex-

plica, portanto, os baixos salários dos ingleses nos séculos 18 e 19 não é 

só a ganância de muitos patrões, mas sim o contexto específico que ava-

liamos. 

Dentro desse contexto específico repleto de problemas, certa-

mente não existiam apenas patrões desumanos. Podemos pensar em pelo 

menos outros três grupos de empresários: (1) os que gostariam de au-

mentar os salários de seus funcionários, mas não podiam porque o lucro 

ainda não era suficiente para isso; (2) os que preferiam empregar um 

número maior de pessoas com salários menores do que empregar menos 

pessoas com salários maiores; (3) os que precisavam contratar um grande 

número de pessoas para a produção ser viável, o que tornava impossível 

pagar bem a todos. São situações bastante comuns em contextos onde a 

economia e a tecnologia ainda não alcançaram desenvolvimento mais 

complexo.  

Para que o cenário mudasse era preciso que a produção de riqueza 

fosse mais veloz ou menos custosa, e que surgissem cada vez mais em-

presas. Com mais riqueza produzida em menos tempo ou com menor 

gasto, haveria mais dinheiro para pagar os trabalhadores. E com mais 

empresas surgindo, os trabalhadores passariam a ser disputados, o que 

elevaria os valores de salário. O próprio aumento da complexidade das 

empresas implica maiores salários, já que novas habilidades específicas 

tornam-se necessárias, o que torna a mão de obra qualificada mais rara 

e, portanto, mais cara.  

Outro aspecto que, de certa forma, gera aumento de salários é o 

barateamento dos produtos e serviços. Se a riqueza passa a ser produzida 

em menos tempo ou com menor custo, os produtos e serviços poderão 

ter preços mais baixos. E isso geralmente será forçado pela própria con-

corrência entre as empresas que vão surgindo, como forma de ganhar o 

cliente. Como resultado, o trabalhador consegue comprar mais coisas 

com o seu salário.  

De fato, o que se viu tanto na Inglaterra como em vários outros 

países do mundo foi o aumento dos salários e a melhoria das condições 

de vida das pessoas. Seria isso um fruto das leis trabalhistas ou do de-

senvolvimento econômico e tecnológico? O fato de que os países mais 
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ricos e com maiores IDHs no mundo estão bem posicionados nos ran-

kings de liberdade econômica e facilidade de fazer negócios indica que 

a segunda resposta é a correta. E isso faz todo o sentido. Leis trabalhistas 

não criam riqueza. Elas, no máximo, obrigam empresas que possuem 

muito lucro a pagar melhor os seus funcionários. Mas, ao mesmo tempo, 

dificultam pequenas e médias empresas que possuem menor margem de 

lucros a manterem os aumentos. Não podendo pagar esses salários, ou 

essas empresas demitem gente, ou contratam menos, ou vão à falência, 

ou entram na ilegalidade. O que não há, em nenhum desses cenários, é 

criação de riqueza. E isso nos leva a questionar se realmente leis traba-

lhistas estatais são a causa da melhoria de vida dos trabalhadores. 

Outro fato que levanta dúvidas sobre a eficácia das leis trabalhis-

tas estatais é que a instituição de um salário mínimo pelo Estado não leva 

todos os patrões a pagarem apenas esse mínimo para todas as pessoas. 

Mas isso é o que se esperaria se o aumento dos salários estivesse ligado 

meramente ao que o Estado determinou como mínimo. Se a ideia é que 

os patrões sempre pagarão uma miséria, por que todas as profissões não 

recebem salário mínimo? Ora, isso geraria uma grande economia para o 

empresário, não é mesmo? Por que não ocorre? A resposta é simples: a 

lei da oferta e da procura obriga o patrão a oferecer mais para quem faz 

um serviço mais complexo e difícil de achar.  

A lei da oferta e da demanda aplicada ao trabalho explica porque 

um engenheiro de software geralmente ganha mais que um faxineiro. O 

trabalho do faxineiro é muito importante, mas um grande número de pes-

soas é capaz de fazê-lo. O trabalho do engenheiro de software pouca 

gente faz. E ainda menos gente faz com qualidade. Se o patrão quiser 

oferecer um salário mínimo para um engenheiro de software, haverá 

quem oferecerá um salário mais alto. Se o engenheiro de software achar 

baixo todos os salários, poderá ainda abrir a própria empresa. É isso o 

que sobe o valor dos salários.  

Mas mesmo o faxineiro verá seu salário aumentar na medida em 

que muitas empresas novas surgirem e necessitarem de faxineiros. Em 

algum momento, será mais difícil achar quem queira faxinar e já não 

esteja contratado por outra empresa. Então, mais uma vez, a oferta de 

salário aumentará.  
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Essa dinâmica acaba por criar médias salariais, que nada mais são 

que o preço dos trabalhos. Isso é ótimo, pois a tendência é que os patrões 

se guiem por essas médias na hora de contratar alguém. E os próprios 

funcionários começam a aceitar, negar ou negociar com base nesses va-

lores. 

Não se pode deixar de comentar ainda que frequentemente bons 

patrões se afeiçoam aos seus funcionários, seja por uma questão mais 

pessoal, seja porque o funcionário é competente, confiável e agradável. 

Isso também é um fator que leva a aumentos de salários. O patrão não 

quer perder o bom funcionário. Mais que isso: o patrão, na medida em 

que a empresa lucra, por vezes quer melhorar a vida dos seus trabalha-

dores. E assim os salários também se elevam. 

Embora tudo isso pareça fazer sentido, resta o problema dos pa-

trões gananciosos em contextos onde a evolução econômica da nação, 

região ou cidade ainda não permitiu uma elevação considerável de salá-

rios. Como esse problema poderia ser minimizado? Aqui podemos ape-

lar à noção de sindicatos. E talvez o leitor se surpreenda com isso, já que 

tradicionalmente a ideia de sindicatos está muito atrelada a leis trabalhis-

tas e intervenção estatal. Contudo, é preciso lembrar que sindicatos não 

precisam ser instituições estatais. Eles podem ser associações livres, for-

madas por trabalhadores, que negociam com as empresas. Esse tipo de 

negociação em conjunto tende a ser mais eficaz que negociações indivi-

duais. Em alguns países como Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça e Is-

lândia, os sindicatos é que negociam o salário mínimo. 

Em uma sociedade libertária, essas estruturas poderiam ajudar 

muito os trabalhadores, além de servirem como agências certificadoras 

das condições de trabalho de cada empresa. No fim, seria útil para as 

empresas serem bem cotadas pelos sindicatos, pois isso serviria de mar-

keting. Em contrapartida, ser mal cotada por sindicatos poderia levar 

uma empresa a perder alguns clientes e/ou ter dificuldades de contratar 

mão de obra qualificada. 

 

Os funcionários de hoje 

Saindo da questão dos trabalhadores ingleses dos séculos 18 e 19, 

devemos pensar a condição dos trabalhadores atuais. Em diversos países 

pobres, os trabalhadores são explorados. Baixos salários, desemprego 
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alto e pobreza geral são a regra. Seria culpa do capitalismo? Mais uma 

vez, o contexto parece apontar para uma resposta negativa. Como já 

mencionamos em outro capítulo, os países com piores IDHs (e, portanto, 

onde os trabalhadores são mais pobres e explorados) são justamente os 

que possuem menos liberdade de mercado e facilidade de fazer negócios. 

Em vez de livre mercado, o que os Estados dessas nações oferecem é 

muita intervenção, burocracia e regulamentação.  

Quais é o resultado lógico desse peso do Estado na atividade eco-

nômica? Dificuldade de abrir e manter empresas nesses lugares. Isso 

acaba sufocando o empreendedorismo, matando pequenas e médias em-

presas, inviabilizando concorrências, afastando investimentos estrangei-

ros, causando a evasão de milionários do país, atrasando o avanço tec-

nológico e criando um ambiente onde apenas alguns poucos empresários 

amigos do governo conseguem fazer muito dinheiro. E esse é o cenário 

perfeito para o surgimento de monopólios, corrupção, produtos e servi-

ços caros e de má qualidade, e exploração dos trabalhadores. Os fatos, 

portanto, não suportam a ideia de que tais países são pobres e explorados 

por causa do capitalismo. Eles são pobres por falta de capitalismo e do 

excesso de Estado.  

Portanto, não é muito difícil concluir que numa sociedade anar-

cocapitalista, os pobres e os trabalhadores teriam muito mais condição 

de crescimento. Sem o Estado atrapalhando a sociedade com impostos, 

burocracias, regulamentações, fechamento de mercados, leis sem sen-

tido, corrupção, péssima gestão de recursos, inflação de moeda, enrique-

cimento de bancos às custas do povo, proteção de monopólios estatais e 

privados, e muita violência, salários tenderiam a subir e preços de pro-

dutos e serviços a descer. Essa é a tendência lógica e histórica. 
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17. Ruas, bairros e cidades 

 Se não fosse o Estado, quem faria a pavimentação das ruas e es-

tradas? Quem cuidaria da iluminação pública e da sinalização de trân-

sito? Quem limparia bueiros, varreria as calçadas, podaria as árvores, 

trocaria postes de energia e pintaria faixas de pedestre e o meio-fio? Es-

sas são perguntas comuns feitas por quem não é libertário. A meu ver, 

tais questionamentos se baseiam na ideia prévia de que se o Estado não 

administrasse as ruas e estradas, elas não teriam dono e, portanto, nin-

guém cuidaria delas.  

Ainda é possível que essas perguntas estejam baseadas na difi-

culdade de imaginar quem seriam os donos das ruas, como isso seria 

definido e de que modo esses novos donos conseguiriam dinheiro para 

pavimentar, iluminar, limpar, sinalizar, pintar, consertar, etc. Para aque-

les que estão acostumados com a ideia do Estado desempenhando várias 

funções, é difícil imaginar como as pessoas resolveriam os problemas 

comuns do dia a dia sem essa instituição.  

É por isso que essa discussão sobre a administração de ruas me 

parece perfeita para iniciar toda uma reflexão sobre a autonomia de pe-

quenas unidades administrativas, partindo das ruas e chegando nos bair-

ros e nas cidades. Vamos conferir. 

 

A rua como um serviço 

 Pensando na administração de ruas, acredito que nosso ponto de 

partida deve ser o entendimento de que a rua também é um serviço. Todo 

o serviço é provido por alguém. Logo, se nos utilizamos dele, devemos 

pagar ao provedor. Em uma sociedade com Estado, o serviço de rua é 

provido pelo próprio Estado, que alega ser dono de todas elas. Assim, 

ele é responsável por asfaltar, iluminar, policiar, limpar, trocar encana-

mento, trocar fiação de energia, sinalizar, etc. E, em tese, parte dos im-

postos que pagamos é o preço desse serviço. Aqui está o x da questão. 

Uma vez que para os libertários, o Estado não é dono legítimo de nada e 

não deveria existir, precisamos saber quem é o dono de cada rua para 

descobrir a quem pagar pelo serviço. Esse pagamento é devido e pode 

ser cobrado pelo dono via contrato, pois a rua é um serviço como qual-

quer outro. Mas quem é o dono de cada rua? 
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Há duas possibilidades de propriedade para cada uma das ruas. 

Primeira: a rua pertence aos moradores ou comerciantes que tem propri-

edade ali. É a história da maioria das ruas: havia uma região cheia de 

mato onde ninguém morava ou trabalhava. Então, foram chegando algu-

mas pessoas no local e construindo suas casas ou lojas até formar uma 

rua. Esse espaço entre as fileiras de casas e lojas é utilizado o pelos pro-

prietários para transitar a pé, a cavalo, de charrete, de bicicleta, de moto, 

de carro, etc. E existe um acordo tácito de que este é um local comum a 

eles.  

Pois bem, em uma sociedade libertária, esses moradores e comer-

ciantes poderiam formalizar tal propriedade comum transformando a rua 

em uma empresa. Ela seria dividida em ações e cada morador/comerci-

ante se tornaria acionista da rua. Neste caso, esses proprietários fariam 

um estatuto e algumas regras para a administração do local. 

Segunda: a rua pertence a uma empresa. Essa empresa pode ser 

dona da rua porque a construiu juntamente com as casas e estabeleci-

mentos ou porque os moradores e comerciantes que eram os donos ori-

ginais venderam suas ações para ela. Também neste caso a rua teria um 

estatuto e algumas regras, só que dessa vez definidas pela empresa pro-

prietária.  

Há ainda um arranjo intermediário. A rua pertence aos morado-

res/comerciantes, mas eles fecham um contrato com uma empresa admi-

nistradora de ruas. Neste caso, existirão algumas obrigações tanto da em-

presa para com os proprietários, quanto dos proprietários para com a em-

presa. 

Definindo-se o dono da rua, define-se a quem será pago o di-

nheiro que antes ia para o Estado. Os valores podem ir para uma conta 

bancária pertencente à rua e utilizada pelos seus administradores para 

cuidar dela. Ou podem ir para a conta da empresa responsável por admi-

nistrar o local, seja porque é a dona, seja porque possui um contrato com 

os moradores. 

Esse pagamento pelo serviço de rua seria obrigatório? É possível 

que alguns libertários discordem de mim neste ponto, mas eu creio que 

se maioria dos proprietários decidissem que sim, então seria obrigatório. 

Isso porque, se por um lado, o residente ou lojista é um dos donos da rua, 

podendo escolher se deseja gastar dinheiro com a sua manutenção ou 
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não, por outro lado, os outros residentes ou lojistas também são donos e 

possuem o mesmo direito. Logo, me parece que a única solução racional 

para a tomada de decisões é a votação. Ganha a proposta da maioria. Se 

a maioria dos donos da rua quer estipular uma taxa para quem usa a rua, 

isso deve ser respeitado. Também é possível que a maioria prefira deixar 

essa decisão nas mãos do síndico da rua, caso um tenha sido escolhido – 

provavelmente também pela maioria. 

O caso não me parece diferente da dinâmica de um condomínio. 

Se um condomínio possui iluminação nos corredores e locais abertos, 

área de lazer, piscina, jardins, portaria, câmeras de segurança e um re-

gistro coletivo de consumo de água, tudo isso precisa ser pago pelos mo-

radores. A conta é rateada mensalmente e quem não paga pode ser pu-

nido legalmente por isso, já que está se utilizando de um serviço que, 

evidentemente, não é gratuito. 

Que benefícios um sistema como esse traria? Muitos. Em pri-

meiro lugar, os cidadãos não mais precisariam esperar que o Estado re-

solvesse os problemas de suas ruas. E é muito comum, principalmente 

em regiões mais pobres e afastadas dos grandes centros, que ruas com 

sérios problemas sejam ignoradas pelos governos estatais, mesmo diante 

do clamor dos residentes.  

Em segundo lugar, o dinheiro pago para a manutenção das ruas e 

a resolução de seus problemas dificilmente seria desviado de sua finali-

dade ou gasto sem parcimônia. Isso porque os próprios residentes e lo-

jistas da rua estariam diretamente envolvidos na administração e/ou na 

fiscalização. Assim, a tendência seria maior economia, rapidez e quali-

dade na manutenção e nos demais serviços da rua. 

Em terceiro lugar, um vigoroso mercado de empresas adminis-

tradoras de ruas surgiria. Isso geraria empregos e traria cada vez mais 

qualidade às ruas. Algumas empresas, inclusive, poderiam se especiali-

zar em uma “administração verde”, plantando árvores nas calçadas, fa-

zendo a poda periódica, utilizando asfalto ecologicamente sustentável e 

fornecendo um serviço de coleta de lixo que faz reciclagem. 

Em quarto lugar, a autonomia das ruas dá aos moradores e lojistas 

a condição de escolherem suas prioridades. Se uma rua tem vários pro-

blemas, mas seus residentes são pobres e preferem, por enquanto, usar 

seu dinheiro para outra coisa, ninguém irá obrigá-los a financiar qualquer 
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reforma em sua rua ou na rua de outros. A preservação dessa possibili-

dade de escolha faz com que o dinheiro de cada indivíduo seja melhor 

alocado (isto é, alocado segundo suas próprias prioridades). Por outro 

lado, se os residentes querem resolver os problemas da rua urgentemente 

e estão dispostos a pagar por isso, poderão fazê-lo com agilidade, já que 

são os donos.  

Em quinto lugar, ruas pobres poderiam se beneficiar da capaci-

dade das empresas administradoras de investirem quantias grandes na 

rua em pouco tempo. Ao mesmo tempo, tais empresas poderiam se be-

neficiar de contratos mais longos, durante os quais pagariam os custos 

do investimento e ganhariam seu lucro.  

Em sexto lugar, na medida em que uma rua se tornasse mais bem 

cuidada, suas ações aumentariam, bem como o valor dos imóveis, o que 

beneficiaria os moradores e lojistas. Para os mais pobres, isso seria uma 

grande oportunidade de negócio. Nas ruas mais comerciais, a boa admi-

nistração as tornaria mais atrativas para os cidadãos, aumentando a cli-

entela dos lojistas. 

Em sétimo lugar, os residentes e comerciantes poderiam contratar 

para a rua um serviço de segurança exclusivo. Aqui também a efetivi-

dade seria maior do que é hoje nas administrações estatais mundo afora. 

Afinal, haveria um contrato a ser cumprido pela empresa, uma área es-

pecífica e um grupo de clientes com poder para não renovar o contrato 

na hipótese de julgarem o serviço ruim. 

Neste ponto, apesar dos benefícios elencados, certamente alguns 

questionamentos surgirão. O maior que consigo pensar é o de como pes-

soas muito pobres, em áreas totalmente sem estrutura, poderiam prover 

serviços bastante caros como asfaltamento e saneamento básico? Talvez 

o primeiro ponto a se considerar aqui, a fim de responder a essa questão, 

seja que os pobres não deveriam ser subestimados e infantilizados. Se os 

pobres tiverem autonomia para resolver seus problemas e puderem con-

tar com as benesses do livre mercado sem o Estado atrapalhando, eles 

terão capacidade para melhorar suas vidas. Tomemos o exemplo do as-

faltamento. Já existem vários casos de moradores de ruas pobres e sem 

pavimento que se cansaram de esperar pela ação do Estado e asfaltaram 

suas ruas com recursos próprios. Vejamos alguns exemplos para dar uma 

ideia ao leitor.  



Página 192 de 350 
 

Em 2013, moradores de uma rua de Montes Claros, estado de 

Minas Gerais, reuniram recursos para fazer o asfaltamento. A região era 

repleta de ruas sem pavimentação, o que tornava a vida de todos muito 

difícil. Nesta rua em específico, os moradores já solicitavam o asfalta-

mento à prefeitura havia quase vinte anos. A ideia de pavimentar por 

conta própria surgiu quando um dos moradores, o pastor Humberto 

Evangelista, resolveu pôr asfalto em frente à sua casa. Como os demais 

moradores gostaram da ideia, todos se uniram para estender o projeto ao 

longo de toda a rua. Outro morador, que tinha o contato de uma empresa 

que retirava asfalto velho de estradas, conseguiu este material para ser 

usado na rua. Assim com 80 reais de cada morador, 160 metros de rua 

foram asfaltados. Embora o asfalto não tenha sido da melhor qualidade, 

foi o suficiente para acabar com as enormes poças e buracos, a lama e a 

poeira. Todos os moradores ficaram satisfeitos.36 

Em 2019, treze moradores da Rua Patrícia Machado, localizada 

na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, contribuíram com 

cerca de 400 reais cada um para contratarem dois caminhões de concreto. 

E assim asfaltaram cerca de 150 metros de rua. A obra ficou pronta em 

quatro meses. Cabe lembrar que os moradores, que pagam IPTU à pre-

feitura, já pediam o asfaltamento havia vinte anos.37 

Também em 2019, quinze famílias moradoras da Rua Wilson Ro-

drigues dos Santos, na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, 

pagaram uma empresa para asfaltar a rua. Cada casa contribuiu com 

pouco mais de 300 reais. Os moradores pediam o asfaltamento à prefei-

tura há 35 anos. No órgão estatal responsável por isso, a rua constava 

como asfaltada. Ou seja, o dinheiro que deveria ter sido usado para as-

faltar a rua certamente foi desviado.38 

                                                           
36 A reportagem pode ser lida aqui: https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-ge-
ral-mg/videos/moradores-asfaltam-rua-por-conta-propria-no-norte-de-minas-
17102015  
37 A reportagem pode ser lida aqui: https://extra.globo.com/noticias/rio/cansados-
de-esperar-pelo-poder-publico-moradores-de-nova-iguacu-asfaltam-rua-por-conta-
propria-23939534.html  
38 A reportagem pode ser lida aqui: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noti-
cia/2019/03/29/moradores-fazem-vaquinha-e-pagam-para-asfaltar-rua-esburacada-
em-sao-pedro-da-aldeia-no-rj.ghtml  

https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-geral-mg/videos/moradores-asfaltam-rua-por-conta-propria-no-norte-de-minas-17102015
https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-geral-mg/videos/moradores-asfaltam-rua-por-conta-propria-no-norte-de-minas-17102015
https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-geral-mg/videos/moradores-asfaltam-rua-por-conta-propria-no-norte-de-minas-17102015
https://extra.globo.com/noticias/rio/cansados-de-esperar-pelo-poder-publico-moradores-de-nova-iguacu-asfaltam-rua-por-conta-propria-23939534.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/cansados-de-esperar-pelo-poder-publico-moradores-de-nova-iguacu-asfaltam-rua-por-conta-propria-23939534.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/cansados-de-esperar-pelo-poder-publico-moradores-de-nova-iguacu-asfaltam-rua-por-conta-propria-23939534.html
https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2019/03/29/moradores-fazem-vaquinha-e-pagam-para-asfaltar-rua-esburacada-em-sao-pedro-da-aldeia-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2019/03/29/moradores-fazem-vaquinha-e-pagam-para-asfaltar-rua-esburacada-em-sao-pedro-da-aldeia-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2019/03/29/moradores-fazem-vaquinha-e-pagam-para-asfaltar-rua-esburacada-em-sao-pedro-da-aldeia-no-rj.ghtml
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Ainda em 2019, moradores da Rua Maria de Jesus Freitas Dias, 

na cidade de Itapecirica da Serra, estado de São Paulo, também reuniram 

recursos para asfaltar parte de sua rua. Segundo os moradores, havia 

quase vinte anos a Prefeitura prometia resolver os problemas do local.39 

Em 2021, moradores de cinco ruas do bairro Soares, na cidade de 

Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais, também se uniram para as-

faltar suas ruas. Segundo uma das moradoras, depois que a primeira rua 

foi pavimentada, os moradores das outras foram coletando dinheiro para 

fazer nas suas também. Ela ainda disse que cada rua tem um líder que 

ajuda a coletar e a cotar os valores com as empresas.40  

Esses são apenas alguns exemplos. Em diversos estados do país 

existem histórias semelhantes. Algumas, inclusive, nos mostram como o 

Estado, além de não cumprir suas promessas, pode ainda punir quem re-

solve o problema. Em 2018, Ailton Capone, morador do bairro de Jardim 

das Mansões, em Divinópolis, resolveu pavimentar parte das ruas Prin-

cesa Isabel e Barão de Itapetinga por conta própria. Comerciante, ele ti-

nha dificuldade de receber as transportadoras que precisavam ir ao seu 

estabelecimento, por conta dos buracos nas duas ruas. No entanto, depois 

de terminar a obra, um morador denunciou Ailton à prefeitura e esta, por 

sua vez, o multou por obra irregular.41 

Em 2018, moradores da Rua Haroldo Hackbarth, na cidade de 

Blumenau, estado de Santa Catarina, também cansados de esperar pela 

prefeitura, se uniram para financiar a pavimentação do local. Três anos 

depois, a prefeitura notificou os moradores de que a pavimentação está 

irregular, pois necessita de um projeto assinado por um engenheiro. 

Como resultado, os moradores precisaram gastar dinheiro com um enge-

nheiro e enviar uma série de documentos para o governo municipal, a 

fim de conseguirem a regularização.42 

Os exemplos aqui citados são suficientes para evidenciar que os 

pobres poderiam tomar as rédeas da administração de suas próprias ruas. 

O Estado, no entanto, torna esse tipo de iniciativa muito difícil, já que 

                                                           
39 A reportagem pode ser lida aqui: https://globoplay.globo.com/v/7807182/  
40 A reportagem pode ser lida aqui: https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-no-ar/vi-
deos/moradores-se-reunem-e-conseguem-asfaltar-rua-na-grande-bh-04012021  
41 Notícia disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bKDLXYDIvp8  
42 Notícia disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vvQ6Cur6vE0  

https://globoplay.globo.com/v/7807182/
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-no-ar/videos/moradores-se-reunem-e-conseguem-asfaltar-rua-na-grande-bh-04012021
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-no-ar/videos/moradores-se-reunem-e-conseguem-asfaltar-rua-na-grande-bh-04012021
https://www.youtube.com/watch?v=bKDLXYDIvp8
https://www.youtube.com/watch?v=vvQ6Cur6vE0
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toma para si a prerrogativa de resolver os problemas, cobra impostos, 

desvia verbas e muitas vezes pune quem tenta resolver por si mesmo.  

Quanto à questão do saneamento básico, embora obras do gênero 

sejam mais custosas, é preciso ter em mente três pontos essenciais: (1) o 

livre mercado tende a melhorar as condições dos pobres; (2) em um livre 

mercado, empresas de saneamento teriam interesse de vender seus ser-

viços para ruas que ainda não são saneadas; (3) várias ruas sem sanea-

mento provavelmente teriam interesse em se unir para contratar um ser-

viço que resolvesse esse problema. Assim, há boas razões para pensar 

que também isso seria resolvido em um esquema de ruas autônomas e 

bem mais rápido que num sistema estatal.   

Devemos lembrar ainda do que já foi dito sobre empresas admi-

nistradoras de ruas. Algumas poderiam se especializar em sanear ruas. 

Aos moradores caberia escolher a melhor opção. Há ainda outro ponto 

muito relevante. Uma vez que para comerciantes a qualidade da rua é 

essencial para seu negócio, podemos esperar que com o crescimento do 

comércio nas próprias localidades sem saneamento, surgiriam comerci-

antes com grande interesse em resolver esse problema. E na medida em 

que eles enriquecessem, haveria mais recursos para tirar a ideia do papel. 

É óbvio que esse tipo de avanço pode, em muitas ocasiões, levar 

algum tempo. No entanto, o que vemos hoje em sistemas estatais, sobre-

tudo de países subdesenvolvidos, é um descaso total para com regiões 

mais pobres. E o incentivo para isso mudar é nulo. A classe política, no 

geral, se interessa apenas em ser eleita e reeleita, proteger a si mesma, 

ganhar dinheiro, ter poder sobre os outros e viver bem. Os poucos mais 

altruístas geralmente possuem mentalidade estatista, a qual não só é ine-

ficaz para resolver os problemas do povo, como também impede que o 

pobre melhore sua vida e solucione as dificuldades por si mesmo. Por 

isso, um modelo que dê autonomia aos moradores e lojistas de cada rua 

certamente seria mais eficiente, além de muito mais ético. 

Saindo do ponto da manutenção da rua pelos mais pobres, existe 

outro questionamento que muitos podem fazer: um sistema de ruas au-

tônomas não poderia criar um enorme problema para a livre circulação 

na cidade? Afinal, cada uma poderia restringir o acesso apenas aos mo-
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radores ou mesmo cobrar pedágio. Assim, seria muito difícil e caro cir-

cular pela cidade. Pois bem, não me parece que esse seria um cenário 

provável. Vejamos.   

Em ruas de perfil mais residencial, seria caro e trabalhoso con-

trolar quem está passando pela rua e não é morador, amigo ou parente de 

morador. Guaritas, portões, porteiros e um sistema de cobrança se fariam 

necessários. E como essas ruas não são muito movimentadas, a arreca-

dação seria praticamente nula, não compensando os gastos. Além disso, 

qualquer pequeno comércio que houvesse na rua seria prejudicado pela 

restrição. 

Já nas ruas de perfil mais comercial, os comerciantes não iriam 

ter qualquer interesse em criar dificuldades à livre circulação de pessoas 

e automóveis. Pelo contrário, para terem mais clientes, fariam todo o 

possível para tornar a rua movimentada. Cada transeunte é um potencial 

cliente. Isso já pode ser visualizado nos shoppings. Não existe cobrança 

para entrar no shopping. Qualquer um pode entrar nestes locais, andar, 

desfrutar do ar-condicionado, sentar nos bancos, olhar as lojas, ouvir a 

música ambiente e encontrar com amigos sem pagar um centavo. Por 

quê? Porque a intenção do dono do shopping e dos empresários que alu-

gam lojas ali é que haja muita circulação de pessoas mesmo. Não faria 

sentido cobrar por isso. Ora, esse também poderia ser o caso de muitas 

ruas comerciais, sem dúvida.  

É claro que existe o caso das ruas e avenidas principais de uma 

cidade, onde a circulação de motos, carros, ônibus e caminhões é intensa. 

Essa intensa circulação acaba por aumentar os custos de manutenção do 

serviço, o que possivelmente obrigaria os comerciantes a cobrarem al-

gum pedágio. No entanto, com o interesse de angariar clientes para seus 

comércios, o incentivo seria pela cobrança de um preço justo.  

Esse sistema de pedágios em ruas muito movimentadas poderia, 

inclusive, ser muito útil para resolver graves problemas de mobilidade 

urbana. Por exemplo, se o pedágio fosse cobrado por automóvel, isso 

seria um incentivo para a população fazer maior uso de aplicativos de 

carona, a fim de economizar no valor do pedágio. Muitos carros que hoje 

andam com apenas uma pessoa, passariam a andar com cinco. Outro 

exemplo: provavelmente os preços de pedágio seriam maiores ou meno-

res a depender do horário do dia; os horários de maior trânsito seriam os 
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mais caros, certamente. Isso seria um estímulo para que muitos buscas-

sem os horários menos movimentados para sair. 

Algumas ruas poderiam criar planos para aqueles que precisas-

sem usar o serviço com muita frequência durante o mês, como os moto-

ristas de aplicativo e as empresas de ônibus. E as taxas poderiam ser me-

nores para veículos mais leves. O uso de bicicletas e patinetes provavel-

mente aumentaria, já que talvez nem fossem cobrados. Em suma, é pos-

sível pensar em diversas inovações e arranjos que esse tipo de sistema 

iria proporcionar. E não parece haver razão para pensar que os custos 

acabariam por ser maiores do que o que gastamos com o Estado admi-

nistrando tudo. Sem dúvida, todos ganhariam mais.  

 

A formação de bairros 

Um questionamento que também pode surgir ao sistema de ruas 

autônomas é que uma descentralização tão grande poderia criar impas-

ses. Afinal, uma rua talvez não quisesse colaborar com outra em questões 

que exigissem essa colaboração. Pois bem, a isto eu diria que tal cenário 

é possível, mas pouco provável. O ser humano, embora inclinado à im-

perfeição, geralmente entende que é bom se associar para buscar objeti-

vos em comum. E pouca gente está disposta a se prejudicar ou prejudicar 

a quem ama só para não colaborar com alguém. Assim, é provável que 

em um sistema de ruas autônomas, essas ruas buscassem conversar entre 

si, procurando manter boas relações, acordos tácitos ou mesmo contratos 

formais.  

Dessas relações poderiam surgir diversos modelos de colabora-

ção. Um deles talvez fosse a formação e formalização de bairros. Seriam 

conjuntos de ruas que acharam por bem criar um contrato entre elas. 

Cada contrato de bairro teria, logicamente, suas cláusulas próprias. É 

possível imaginar, por exemplo, um contrato de bairro que previsse, em 

suas cláusulas, a contratação de empresas em comum nas áreas de segu-

rança, coleta de lixo e bombeiros. Contratos também poderiam definir a 

adoção de regras de trânsito e sinalização em comum e até mesmo algu-

mas normas de conduta nas ruas.  

A questão das normas de conduta é interessante. Imagine que a 

maioria dos acionistas de uma rua são contrários ao consumo de drogas 

e álcool. Eles não podem proibir ninguém de consumir essas substâncias 
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dentro de sua própria casa ou no interior de um estabelecimento que o 

permita, mas podem proibir que a rua e suas próprias calçadas sejam 

usadas para transportar e/ou consumir tais substâncias. No capítulo sobre 

drogas, trataremos desse exemplo.  

Eventualmente, os bairros formados e formalizados pelas ruas 

autônomas poderiam se tornar cidades. Isso seria possível mediante a 

união contratual de vários bairros ou através do desenvolvimento econô-

mico e estrutural de um único bairro. De certa forma, os próprios bairros 

poderiam ser considerados como pequenas cidades, fosse em contrato ou 

na prática cotidiana.  

 

O problema das estradas 

Assim como as ruas residenciais e comerciais, as estradas tam-

bém poderiam ser entregues ou vendidas para os proprietários de sítios, 

chácaras e fazendas que as ladeiam. A venda seria mais adequada no 

caso de a estrada não ter surgido originalmente como produto do estabe-

lecimento dessas propriedades (como no caso da maioria das ruas resi-

denciais e comerciais), mas a partir de uma ação primariamente gover-

namental. Seja como for, essas soluções não se aplicam a pelo menos um 

tipo de estrada: aquelas que passam em volta de morros e serras. Neste 

tipo de estrada, um lado é o precipício e o outro é o paredão de pedra e 

árvores da montanha. Como determinar os donos de uma estrada como 

essa?   

 Antes de responder, é importante frisar que se as sociedades ti-

vessem se desenvolvido sem Estado, os donos das estradas seriam os que 

as construíram com seus próprios recursos. O que cria o problema que 

estamos tentando resolver é o fato de que o Estado se arrogou a construir 

estradas com dinheiro alheio, por vezes em lugares onde não existia ou 

não existem moradores, como é o caso das estradas que passam no en-

torno desse tipo de serra mencionado. Logo, é mais difícil determinar os 

donos.  

Na necessidade de resolver esse impasse, creio que há duas op-

ções possíveis: (1) o Estado faz um leilão dessas estradas para as empre-

sas que tiverem interesse; (2) o Estado divide cada uma dessas estradas 
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em ações e as entrega para todos os que puderem comprovar que mora-

ram nas cidades diretamente ligadas e cortadas pela estrada desde o pe-

ríodo de sua construção.  

 A primeira alternativa não é a minha preferida. Afinal, há estra-

das que são o único caminho para entrar e sair de uma cidade, de modo 

que se uma empresa a comprasse, toda a população ficaria à mercê dela. 

Sem concorrência, a empresa poderia cobrar um pedágio muito alto e 

praticamente não dar manutenção à estrada. Mesmo esse risco sendo 

alto, é preciso lembrar que a empresa também poderia ter um estímulo 

para fazer um bom trabalho e cobrar um preço justo: tornar a mobilidade 

mais atrativa. Se uma estrada se torna muito ruim e cara, ela afastará 

turistas, empresas e trabalhadores, o que tornará o lucro menor. No ex-

tremo, a maioria das pessoas poderia abandonar a cidade e os donos da 

estrada iriam à falência.  

 A segunda alternativa, no entanto, me parece muito mais interes-

sante, segura e até ética. Com todos os cidadãos ao redor como acionis-

tas, há um poder maior para que os mesmos busquem fazer da estrada 

um serviço bom e barato. Obviamente, nesse sistema, os cidadãos teriam 

de eleger pessoas para formar o conselho da administração da estrada, o 

qual tomaria as decisões, como a de contratar alguma empresa para geri-

la. A ética dessa alternativa se encontra no fato de que os impostos dessas 

cidades provavelmente foram usados na construção da estrada. 

Uma maneira de efetuar esse plano seria fazendo a entrega de 

ações por ruas, nas cidades ao redor da estrada. Suponhamos, por exem-

plo, que uma cidade possui mil ruas. Cada rua poderia eleger um síndico 

e estes mil síndicos ficariam responsáveis por eleger um conselho menor 

para tomar as decisões durante determinado período de tempo (um ano, 

talvez). Este é apenas um exemplo. Cada cidade estaria livre para esco-

lher o sistema que achasse melhor.  

Nesse sistema, ainda que as ações fossem divididas por ruas, cada 

morador poderia requerer sua própria cota e até mesmo vendê-la. Com o 

tempo, provavelmente muitos cidadãos venderiam suas ações e, a depen-

der do estatuto da estrada, alguns acionistas maiores talvez ganhassem 

lugar cativo no conselho administrativo da estrada. Ainda assim, os aci-

onistas tenderiam a manter um serviço que atraísse movimento, a fim de 
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tornar a cidade mais rica, o que seria positivo para os seus próprios ne-

gócios.  

  

As cidades privadas 

Até aqui trabalhamos com a ideia de ruas autônomas que pode-

riam se reunir para formar bairros. Podemos chamar essas ruas reunidas 

de bairros compostos. Da mesma forma, os bairros reunidos seriam as 

cidades compostas. Criei esses termos apenas para diferenciar estas uni-

dades daquilo que libertários chamam de cidades privadas.  

As cidades privadas seriam cidades inteiras criadas do zero. Sua 

formação não se daria a partir de ruas que ganharam autonomia e come-

çaram a se integrar por meio de contratos. O ponto de partida de uma 

cidade privada seria a compra de lotes de terras, terrenos baldios ou 

mesmo de ruas inteiras (juntamente com suas casas) por alguma empresa 

ou grupo empresarial. Com o espaço todo adquirido, os donos poderiam 

criar uma cidade nos moldes que desejassem (em termos estruturais e 

contratuais). A partir de então, fariam publicidade para receberem mora-

dores e empresas.  

A diferença básica das cidades compostas para as cidades priva-

das seria a centralização da governança. Enquanto que as primeiras te-

riam uma governança descentralizada, com grande autonomia nas ruas e 

contratos de colaboração entre elas, as cidades privadas teriam uma go-

vernança centralizada, provida pelos donos da cidade e entendida como 

um serviço prestado. 

O serviço de cidade é, na verdade, um combo de serviços e pode 

ser interessante para quem não quer gastar muito tempo com reuniões 

envolvendo vizinhos e pessoas de outras ruas ou  tendo que escolher en-

tre diversas empresas de segurança, justiça, coleta de lixo, bombeiros, 

etc. Em vez disso, este cidadão pode apenas escolher uma cidade pri-

vada. E a administração dela fará o resto. Neste modelo, provavelmente 

todas as casas e lojas seriam espaços alugados. Haveria uma taxa pré-

estabelecida em contrato para pagar por todos os serviços, cláusulas de 

rescisão e um tribunal independente para julgar possíveis conflitos entre 

o cliente e a cidade.  

 Um dos maiores propositores desse modelo atualmente é o em-

presário alemão Titus Gebel. Autor da obra Free Private Cities: fazendo 
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os governos competirem por você, 43 Gebel explica todo o conceito de 

cidades privadas e demonstra como elas podem existir mesmo em soci-

edades com Estado, na forma de Zonas Especiais de Desenvolvimento. 

O grande diferencial de uma cidade privada para um Estado é que a ci-

dade privada precisa cumprir o contrato celebrado com o cliente, não 

pode modificá-lo unilateralmente e não pode impedir o cliente de res-

cindi-lo; o Estado não tem nenhuma dessas obrigações. Ou seja, no mo-

delo de cidades privadas, os administradores realmente possuem incen-

tivos para prestarem um bom serviço. Podemos entender o projeto como 

algo semelhante a um condomínio, mas em proporções muito maiores, 

já que uma cidade terá muito mais espaços, comércios, serviços e liber-

dade para empreender.  

O conceito de cidades privadas apresenta muitos pontos positi-

vos. Um deles é a possibilidade de grupos de indivíduos se unirem para 

formarem a própria cidade. Contanto que esse tipo de associação ocorra 

livremente e por meio de contratos válidos, qualquer tipo de cidade pode 

surgir: cidades com regras cristãs, cidades com regras socialistas, etc. 

Deste modo, ninguém precisa impor seus valores a todos, podendo unir-

se apenas a quem concorda e formar a própria comunidade. Outro ponto 

positivo é que todas as cidades podem competir entre si. Para empreen-

dedores que querem apenas lucrar, a publicidade para chamar empresas 

e moradores seria bem grande. Quanto mais clientes, mais lucro.  

A ideia de criar essas cidades nos dias de hoje, dentro de Estados, 

já tem sido testada. O exemplo mais concreto talvez seja a cidade de 

Próspera, em Honduras. A cidade está sendo erguida e terá grande auto-

nomia dentro do território que já ocupa neste país, possuindo câmaras 

arbitrais e segurança providas por sua administração privada. Ainda que 

subordinada ao governo de Honduras, o alto grau de autonomia da cidade 

poderá ser um fator relevante para demonstrar como funcionaria uma 

cidade privada em um Ancapistão. 

O que seria melhor em uma sociedade sem Estado? Uma cidade 

privada ou uma cidade composta? Não há uma resposta certa. É possível 

que ambas tenham pontos positivos e negativos e que a escolha de uma 

                                                           
43 O livro pode ser comprado aqui: https://www.amazon.com.br/Free-Private-Cities-
Governos-Competirem/dp/1073065812. Também é possível ler os primeiros capítu-
los do livro neste site.  

https://www.amazon.com.br/Free-Private-Cities-Governos-Competirem/dp/1073065812
https://www.amazon.com.br/Free-Private-Cities-Governos-Competirem/dp/1073065812
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delas seja algo subjetivo, variável para cada indivíduo. É possível que a 

coexistência desses dois modelos seja algo benéfico para a sociedade 

como um todo. Talvez a possibilidade de escolha dê a uma sociedade 

sem Estado um maior colorido e até uma maior estabilidade.  

O que isso tudo demonstra é que, não existindo o Estado, variadas 

formas de associação, administração e governança podem ser tentadas. 

Sem a cultura da coerção para resolver todo o tipo de dificuldade e com 

a criatividade livre para tentar novas coisas, ideias inovadoras surgiriam. 

Como resultado, o “mercado de convivência”, para usar uma expressão 

do Gebel, seria mais dinâmico e os problemas estruturais que vemos hoje 

o Estado perpetrar provavelmente seriam muito menores. Os cidadãos 

teriam, enfim, autonomia para resolver seus próprios problemas sem ter 

de depender de burocratas a milhares de quilômetros que não possuem 

interesse nem condição de atender aos anseios de todos os indivíduos.  
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18. Justiça 

A proposta de um sistema de justiça não estatal, formado por di-

versas empresas privadas de arbitragem competindo entre si e/ou de di-

versas cidades privadas que proveem seus serviços próprios de justiça, é 

entendida como inviável pela maioria das pessoas. As perguntas mais 

frequentes são: quem decidiria o que é crime? O que garantiria que os 

tribunais privados seriam justos? Os ricos não levariam vantagem com-

prando os tribunais ou recorrendo indefinidamente? Quem fosse lesado 

e não tivesse dinheiro para pagar um tribunal ficaria sem justiça? Como 

diferentes tribunais resolveriam conflitos entre si? Neste capítulo, vamos 

trabalhar um pouco dessas questões.  

 

Quem decidiria o que é crime?  

Para responder a essa pergunta, devemos nos lembrar de que li-

bertários não derivam as definições de crime da opinião de legisladores, 

mas do direito natural. E o direito natural não abre muito margem para 

discordâncias, pois ele pode ser resumido em um único princípio: res-

peito à propriedade privada (a começar pela autopropriedade). Qualquer 

pessoa normal concorda, por exemplo, que assassinar, roubar, seques-

trar, escravizar, estuprar, ameaçar pessoas pacíficas de agressão, fraudar, 

invadir ou depredar o que é do outro, etc. são crimes. Mesmo aqueles 

indivíduos que cometem esses atos possuem ciência de que estão incor-

rendo em crimes. Assim, não parece haver razão para pensar que em so-

ciedades libertárias os indivíduos teriam dificuldade de concordar na de-

finição básica de crime.   

Talvez seja importante salientar, antes de prosseguir, que por so-

ciedade libertária ou anarcocapitalista quero dizer não só uma sociedade 

sem Estado, mas uma sociedade em cuja cultura é fortemente libertária 

e na qual a maioria das pessoas é adepta do libertarianismo. Em outras 

palavras, me refiro a uma sociedade em que a maioria da população con-

corda que existe um direito natural, que iniciar agressão contra outros é 

uma violação desse direito e que o Estado é ilegítimo justamente porque 

pratica a iniciação de agressão sistematicamente. É evidente que sem 

uma cultura fortemente libertária, falar em um sistema libertário de jus-

tiça não faz sentido. Em suma, o que estamos discutindo aqui está deli-
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mitado a uma sociedade cujas pessoas fossem, de modo majoritário, li-

bertárias. Aliás, essa seria a única maneira de uma sociedade libertária 

surgir. Prossigamos.  

É bastante provável que nessas sociedades libertárias, as empre-

sas de arbitragem teriam um código legal escrito. Hoje elas já possuem 

algo semelhante.44 Deste modo, os interessados ou os que já são clientes 

poderiam consultar e avaliar a razoabilidade deles. Esses códigos legais 

provavelmente seriam muito semelhantes entre si (mudando-se apenas a 

linguagem) e relativamente curtos, já que todos se baseariam nos mes-

mos princípios naturais e não iriam definir uma série de “crimes sem 

vítima”.  

As diferenças maiores entre os tribunais privados em uma socie-

dade libertária talvez ficassem por conta das penas previstas para alguns 

crimes. Provavelmente haveria espaço para a existência de alguns tribu-

nais mais rígidos e outros mais brandos. Ainda assim, no pensamento 

libertário, a noção de proporcionalidade é bem estabelecida, o que im-

plica que em uma cultura libertária este seria um parâmetro utilizado pe-

los tribunais e valorizado pela sociedade. A tendência, então, é que ao 

cabo de alguns anos cada região teria uma maioria de tribunais muito 

semelhante em termos de funcionamento, refletindo o entendimento ge-

ral das pessoas do local.  

Para além dos crimes derivados do direito natural, os tribunais 

obviamente julgariam as quebras de contratos. A dinâmica envolvendo 

contratos é interessante. Em um contrato legítimo é possível impor re-

gras não derivadas do direito natural e proibir atos que não são crimes. 

A legitimidade disso reside no fato de que um contrato legítimo não é 

coercitivo e possui cláusulas de rescisão. Ou seja, só assina quem quer e 

aqueles que depois desejarem rescindir o contrato podem fazê-lo, desde 

que arquem com as possíveis multas estabelecidas. Dentro dessa dinâ-

mica, o tribunal só precisa averiguar se o contrato é legítimo, se suas 

                                                           
44 Ler, por exemplo, o Regulamento Procedimental da Câmara Libertária de Acordos 
e Arbitragens (CLAA), uma das câmaras arbitrais existentes no Brasil e já mencionada 
em outro capítulo. Chamada de Código Libertário, o regulamento fornece ao cliente 
as informações básicas sobre a câmara. Disponível para leitura em: https://drive.goo-
gle.com/file/d/1Cm0Fq5noSQcMP3jMGWtqkDuBhsEoYXzA/view  

https://drive.google.com/file/d/1Cm0Fq5noSQcMP3jMGWtqkDuBhsEoYXzA/view
https://drive.google.com/file/d/1Cm0Fq5noSQcMP3jMGWtqkDuBhsEoYXzA/view
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regras foram realmente quebradas e qual é a sanção prevista pelo docu-

mento. Visualizar isso nos ajuda a entender como poderiam haver cida-

des privadas com suas regras próprias. Vejamos.  

Um grupo de empresários com visões socialistas poderia comprar 

uma fazenda, erguer ali uma cidade privada e criar um contrato-base com 

cláusulas inspiradas em algum tipo de socialismo. Pensemos em um mo-

delo hipotético: nesta cidade, cada cidadão que queira morar e trabalhar 

deve pagar 50% de seu salário mensal à administração. As instituições 

de saúde, educação, previdência, transporte e assistência social da cidade 

são monopólios exclusivos da administração, sendo proibida a criação 

de qualquer empresa privada nesses setores. Essas instituições atendem 

a todos os cidadãos sem cobrar, sendo sustentadas apenas pelos repasses 

da administração. Neste modelo hipotético, deixar de pagar 50% do sa-

lário à administração ou tentar abrir uma escola privada, por exemplo, 

seria quebra de contrato. Ainda que esses atos em si não sejam crimes, 

os cidadãos assinaram um contrato que os proíbe. Logo, podem ser jul-

gados se não cumprirem o acordo. 

De modo semelhante, um grupo de empresários cristãos poderia 

erguer uma cidade e ciar um contrato-base com cláusulas conservadoras. 

Podemos pensar em um modelo onde seria proibido abrir na cidade pros-

tíbulos, casas de apostas e fábricas de álcool, fumo e drogas alucinóge-

nas. Assim, essas regras valeriam apenas para quem assinasse o contrato 

para morar e trabalhar na cidade. Quebrar o contrato levaria a sanções. 

Em suma, as ilegalidades em sociedades libertárias se resumiriam 

a violações do direito natural e descumprimento de contratos legítimos. 

Não seria uma legislação complexa de entender ou de aplicar. E isso fa-

cilitaria muito a avaliação que os próprios cidadãos fariam do trabalho 

de cada empresa de arbitragem ou de cada cidade privada com seu sis-

tema de justiça próprio. 

 

O que garantiria tribunais justos?  

A rigor, não existe e jamais existiu garantia de tribunais justos 

em nenhuma sociedade nesta terra. Isso inclui, claro, as atuais. Em vez 

de falar em garantia é mais realista falar em probabilidade. Alguns sis-

temas podem tornar mais provável que tribunais sejam injustos, en-

quanto outros podem tornar isso menos provável. O que determina essa 
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probabilidade são os estímulos para ser justo ou injusto. Então, a per-

gunta mais correta seria: que estímulos existiriam em sociedades anar-

cocapitalistas para tribunais serem justos? A principal resposta é: livre 

concorrência. 

Em uma sociedade anarcocapitalista, ninguém estaria previa-

mente preso a um tribunal específico, quer morasse em uma cidade com-

posta ou em uma cidade privada. Em cidades do tipo compostas, existi-

riam vários tribunais concorrendo. E em cidades do tipo privadas cujo 

sistema de justiça fosse provido exclusivamente por sua administração, 

a concorrência seria entre a própria cidade e as demais. Sem a opção de 

coagir cidadãos a usarem seus serviços, cada tribunal e cada cidade pri-

vada com um sistema próprio de justiça teriam de zelar por sua reputa-

ção. Sem reputação, seria difícil angariar clientes e mantê-los. Pouca 

gente contrataria tribunais com histórico de juízos parciais ou malfeitos. 

Da mesma forma, pouca gente assinaria contrato com uma cidade pri-

vada conhecida por ter um tribunal não confiável. Empresas ou mesmo 

indivíduos que quisessem fechar algum contrato entre si sempre procu-

rariam tribunais conhecidos por um serviço confiável. Esses mesmos tri-

bunais seriam preferidos por todos que quisessem pagar um plano men-

sal para ter direito ao provimento de justiça em qualquer caso de conflito. 

Neste sistema, portanto, cometer injustiças seria um risco muito grande 

para os tribunais.  

É importante ressaltar que o serviço de arbitragem não necessa-

riamente seria operado só por grandes empresas com diversos juízes. Em 

cidades pequenas, bairros, condomínios, conjuntos de ruas ou vilas cer-

tamente haveria oferta de serviços de arbitragem por indivíduos. Pode-

mos imaginar um advogado que passa a prestar serviços de arbitragem 

baratos para cinco ruas ao redor de sua casa. Sendo conhecido pelos mo-

radores como um homem confiável e capaz, muitos aceitam pagar um 

plano mensal para serem julgados por ele em possíveis conflitos dentro 

da vizinhança. Isso não impediria, claro, que outro advogado, juiz ou 

pessoa capaz nas proximidades surgisse oferecendo serviços de arbitra-

gem também. Cada vizinho seria livre para escolher o serviço que 

achasse melhor. 
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A necessidade de mostrar um bom trabalho certamente levaria 

também as empresas e indivíduos mais profissionais a manterem um es-

tatuto prevendo suas posturas em diversas situações possíveis. Essas são 

informações importantes que os clientes mais prudentes sempre fariam 

questão de avaliar cuidadosamente antes de aderir aos serviços de uma 

empresa de arbitragem ou árbitro autônomo.  

Vamos imaginar o estatuto da empresa X. Ele poderia responder 

perguntas como: o que a empresa X fará quando houver uma disputa 

entre um de seus clientes e o cliente de outra empresa de arbitragem? Até 

quantas vezes pode-se recorrer de uma decisão na empresa X? Em um 

conflito entre a empresa X e outra empresa de arbitragem, que terceira 

empresa seria o árbitro? Que acordos a empresa X possui com outras 

empresas de arbitragem? O que a empresa X faz com juízes que são des-

cobertos como corruptos? Que ações preventivas a empresa X toma para 

impedir que seus juízes sejam parciais? Como é o critério de contratação 

de juízes e assistentes jurídicos? Se um cliente se sentir lesado pela em-

presa X, como isso será resolvido? A empresa X possui acionistas e só-

cios? Quem são? Que procedimentos a empresa X realiza para mostrar 

aos seus clientes que não há conflito de interesses em cada processo que 

julga?   

O estatuto e os contratos firmados com base nele criariam obri-

gações legais e morais de cada empresa de arbitragem não apenas com 

clientes (o que incluiria empresas), mas também com outras agências de 

arbitragem. Assim, quebras sistemáticas de promessas afetariam um nú-

mero grande de pessoas e instituições, trazendo descrédito e falência à 

instituição. Além disso, os contratos seriam praticamente um imperativo 

para que o sistema jurídico não se tornasse um caos. Então, por força 

maior da necessidade de lucro, haveria um incentivo grande a que con-

tratos fossem realizados e cumpridos. 

Obviamente, essa é uma avaliação que leva em conta apenas o 

interesse financeiro, que é o que pode “forçar” até pessoas não tão ho-

nestas a se comportarem. No entanto, uma vez que uma sociedade de-

pende, em grande escala, da moralidade e da cultura dos membros, po-

demos imaginar que sociedades com pessoas mais virtuosas resultaria 

num sistema com maior probabilidade de justiça e honestidade.  
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Os mais ricos teriam vantagem?  

Para responder a essa pergunta é preciso imaginar vários cenários 

distintos. Vamos pensar em um caso-base para trabalhar esses diferentes 

cenários: um homem rico lesa um homem pobre. Na sequência, o homem 

pobre, que paga um plano mensal de justiça no Tribunal X, vai a esse 

tribunal e inicia um processo contra o homem rico. O tribunal, então, 

notifica o homem rico a comparecer no julgamento que será realizado. 

Esse é o caso-base. Agora, vem as variáveis. 

Variável 1: O homem rico não é cliente do Tribunal X, mas de 

outro tribunal. Neste caso, em que o Tribunal X sairia perdendo se o 

condenasse? A receita do Tribunal X não depende do homem rico.  

Variável 2: O homem rico também é cliente do Tribunal X. 

Neste caso, uma decisão contra ele poderia levá-lo a não ser mais cliente. 

No entanto, essa perda seria considerável? Bom, se a principal fonte de 

renda do tribunal for o pagamento mensal de planos de justiça, o fato de 

o homem ser muito rico não é tão relevante. O valor perdido será apenas 

o de um plano. Se a empresa X tem 20 mil clientes, perder um plano é 

irrisório. Dificilmente um único plano seria tão mais caro que os demais 

a ponto de tornar a perda dele muito relevante para as finanças da em-

presa. 

Variável 3: O homem rico não só é cliente do Tribunal X, mas 

paga o plano de vários funcionários de suas empresas no Tribunal X, 

além de ter muitos amigos que são clientes do mesmo tribunal. Se o Tri-

bunal X o condenar, isso poderia leva-lo a rescindir todos os planos de 

seus funcionários com o Tribunal X e ainda influenciar os amigos a dei-

xarem o serviço. Neste caso, o desfalque do tribunal poderia ser grande. 

Mas aqui outras questões precisam ser avaliadas.  

Primeira: o advogado do homem pobre provavelmente faria um 

levantamento dessas questões e o alertaria de um risco de conflito de 

interesses. A partir daí, alguma estratégia poderia ser tomada. Por exem-

plo, o homem pobre poderia rescindir o contrato com o Tribunal X e 

contratar outra empresa de arbitragem que não possuísse esse conflito de 

interesse. Outra possibilidade seria o advogado entrar com um pedido 

para que o Tribunal X despachasse o processo à outra empresa de arbi-

tragem, alegando justamente o conflito de interesses. Talvez esse tipo de 
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solicitação fosse comum em um sistema libertário de tribunais e, por-

tanto, previsto no próprio estatuto da maioria das empresas. O Tribunal 

X poderia ter, por exemplo, contratos mútuos com dez empresas concor-

rentes distintas, onde cada qual poderia despachar determinados casos 

conflituosos para o outro.  

Segunda: ainda que o caso fosse julgado no Tribunal X, algumas 

considerações seriam postas na balança. Note: condenar o homem rico, 

caso ele seja mesmo culpado, pode gerar um aumento de reputação do 

tribunal perante a sociedade. As pessoas veriam que o tribunal não se 

deixou intimidar pela riqueza do homem, mas julgou corretamente. 

Além disso, é provável que numa sociedade anarcocapitalista surgiriam 

sindicatos e agências privadas de verificação da transparência, qualidade 

e justiça dos tribunais. Condenar o homem rico, no caso de haver culpa, 

aumentaria a pontuação do tribunal. Absolvê-lo sem justificativa plausí-

vel reduziria pontos.  

Outro tipo de instituição provável de surgir em uma sociedade 

anarcocapitalista seriam as seguradoras de justiça. Na verdade, em uma 

sociedade libertária, haveria seguradoras para tudo o que houvesse boa 

demanda. E aqui é possível pensar em um número enorme de situações. 

Por exemplo, suponhamos que o advogado do homem pobre faz parte de 

um escritório que paga mensalmente um seguro contra fraudes em tribu-

nais. É de interesse da seguradora zelar para que não haja fraudes, a fim 

de não precisar desembolsar dinheiro. Caso aconteça a fraude, e isso seja 

provado, é de interesse da seguradora levar o tribunal a indenizar o ho-

mem pobre. Outro exemplo seria o próprio homem pobre pagar um plano 

módico contra fraudes. O efeito seria o mesmo.  

Cabe lembrar ainda que se uma fraude por parte do Tribunal X 

fosse provada, não só a instituição poderia ser processada em outro tri-

bunal pela parte lesada, mas o próprio juiz que tomou parte na corrupção.  

Diante desse enorme jogo de fatores, o Tribunal X, caso estivesse 

tentado a favorecer injustamente o homem rico no julgamento, faria as 

contas. Jogando na balança: ainda que o homem rico leve embora 10% 

dos clientes do Tribunal X caso seja condenado a indenizar o homem 

pobre, se o Tribunal X fizer o julgamento corretamente, isso pode au-

mentar consideravelmente sua reputação, trazendo muito mais clientes. 

Por outro lado, fazer um mau juízo, a fim de manter o homem rico e os 
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10% de clientes que ele garante, poderia gerar uma má reputação tão 

grande a ponto de (a) o tribunal perder muito mais que 10% de clientes 

indignados, (b) deixar de ganhar clientes novos e (c) até perder contratos 

com outras empresas de arbitragem. Isso sem contar os possíveis proble-

mas com alguma empresa seguradora, com a mídia e com possíveis pro-

cessos movidos pelo homem pobre. Além disso, o próprio homem pobre 

pode influenciar muitos amigos a deixarem de ser clientes do Tribunal 

X. A balança, neste caso, parece tornar a injustiça muito mais custosa do 

que a justiça. 

Variável 4: O homem rico suborna o Tribunal X, comprando 

uma sentença favorável a ele mesmo. É o que geralmente a maioria das 

pessoas imagina quando pensa em tribunais privados: quem tem mais 

dinheiro compra o resultado. Mas aqui, mais uma vez, o tribunal terá de 

pesar na balança se vale a pena correr o risco aceitando o suborno. Se a 

empresa conseguir vender a sentença sem ninguém descobrir e fazer com 

que a derrota do homem pobre pareça justificável, talvez haja lucro. Mas 

se a derrota parecer injusta e a partir dali vários clientes, agências de 

avaliação e a própria mídia começarem a questionar o Tribunal X, isso 

pode gerar grandes prejuízos. No fim das contas, ou o Tribunal X não 

aceitaria o suborno ou pediria um valor muito maior pelo risco. E talvez 

o valor da compra da sentença seja tão alto para o homem rico que valha 

mais a pena restituir o homem pobre pela lesão que cometeu. 

Um ponto importante também é que o próprio homem rico pode 

não querer subornar o Tribunal X pelo risco que isso poderia trazer aos 

seus próprios negócios. Um rumor nesse sentido poderia reduzir as ações 

de suas empresas no mercado, dificultar empréstimos, afastar investido-

res e até gerar perda de clientes. Aceitar o juízo e ressarcir o homem 

pobre pode ser um caminho muito mais seguro. 

Variável 5: O homem pobre não faz questão de ganhar muito 

dinheiro no caso. Ele apenas quer a justa punição do homem rico. Neste 

caso, ele pode vender o seu direito de processar o homem rico para uma 

empresa ou indivíduo que tenha interesse em ganhar dinheiro. Esse mo-

delo existia na Islândia medieval, como já vimos em outro capítulo. 

Numa sociedade anarcocapitalista, provavelmente algumas empresas de 

advogados seriam especializadas nesse tipo de serviço. Elas comprariam 

os direitos a processos que entendessem ter uma boa chance de vitória. 
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O homem pobre poderia negociar um percentual para a venda do direito 

e seria pago pela empresa. A empresa, por sua vez, usaria as melhores 

estratégias legais para vencer o processo contra o homem rico e, caso 

conseguisse êxito, sairia no lucro. Nesse tipo de arranjo, homens ricos 

teriam de enfrentar muitas vezes outros homens ricos nos tribunais. O 

incentivo para os tribunais serem os mais justos e imparciais seria 

enorme. 

Sem dúvida, sempre haverá a possibilidade de que o custo x be-

nefício para ser corrupto em alguma situação seja bastante atrativo. No 

entanto, a tendência do mercado é desenvolver mais e mais os mecanis-

mos para resolver esses problemas. Isso ocorre pela busca do lucro, mas 

também pelas boas intenções de muitas pessoas. Embora o homem seja 

imperfeito, há muita gente que se motiva a fazer o que é certo só porque 

é o certo. Se essas pessoas podem ainda lucrar com isso, então temos um 

incentivo e tanto para uma evolução. 

 

Os ricos poderiam recorrer infinitamente? 

Um sistema onde fosse possível recorrer infinitamente não seria 

um problema só nos casos em que ricos lesassem os pobres. Na verdade, 

sem um limite de apelações, a justiça seria impraticável, já que qualquer 

processo duraria até alguém cansar de apelar ou não ter mais dinheiro 

algum. Então, devemos trabalhar aqui com um ponto mais geral: haveria 

limitação para apelações num sistema libertário? 

Algumas pessoas podem pensar que tribunais privados certa-

mente desejariam um sistema de apelações infinitas, pois haveria um 

custo para apelar à outras instâncias e isso teria de ser pago pelos litigan-

tes. No entanto, essa é uma avaliação muito rasa. É evidente que a velo-

cidade nos julgamentos é um valor buscado pelas pessoas. Se todos os 

tribunais se arrastassem por anos julgando intermináveis apelações, ha-

veria uma demanda social por tribunais mais ágeis. Isso levaria tanto as 

empresas já existentes a praticarem limitação de apelações quanto indi-

víduos e novas empresas a suprirem essa demanda. Quem não quisesse 

se adequar, iria perder clientes. 

No fim das contas, a questão se resume à diferença entre lucrar 

menos hoje, garantindo lucros a médio e longo prazo, ou lucrar mais 
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hoje, inviabilizando a continuidade dos lucros no futuro. Não limitar ape-

lações poderia levar uma empresa a ganhar bastante dinheiro por algu-

mas semanas ou meses. Mas em pouco tempo, essa receita cairia a zero, 

uma vez que em outras empresas os conflitos seriam resolvidos mais ra-

pidamente. É por isso que o mercado é um bom regulador. Quem não 

presta bons serviços tende a ser descartado pelos consumidores.  

Prevendo isso, os estatutos das empresas de arbitragem provavel-

mente já apresentariam toda a regra das apelações. Seria determinado 

quantas apelações poderiam ser feitas, quais os valores, se alguma outra 

empresa poderia servir de instância superior, etc. O Tribunal X poderia 

prever, por exemplo, três instâncias, sendo duas em outras empresas. Ele 

poderia ainda já possuir contratos prévios com dez empresas para estes 

fins. Em seu procedimento estabelecido, o Tribunal X talvez desse aos 

litigantes a possibilidade de escolher as duas empresas desejadas para 

segunda e terceira instância ou de fazer um sorteio. Com este simples 

acordo entre a empresa e os dois litigantes, as apelações poderiam ser 

limitadas antes mesmo de haver o primeiro julgamento. Se o juízo fosse 

à terceira instância, o perdedor não teria mais como apelar em nenhum 

outro tribunal sério após ela, já que aceitara anteriormente o contrato que 

previa a limitação de apelações. Um tribunal que aceitasse isso também 

rapidamente deixaria de gozar de boa reputação.  

Obviamente, se houvesse suspeita de que os juízos foram com-

prados, o perdedor poderia contratar um serviço de investigação. E ha-

vendo provas sólidas, poderia iniciar novo processo em algum outro tri-

bunal de sua confiança. Mas certamente os tribunais seriam cuidadosos 

na avaliação da viabilidade desse tipo de processo, a fim de não correrem 

o risco de darem voz a tumultuadores.  

 

Como ficariam os pobres? 

Há sempre uma preocupação muito grande de que os pobres fi-

cariam sem direito à justiça em um sistema anarcocapitalista. Imagina-

se que os preços das empresas de arbitragem seriam muito altos. Mas 

esse medo é justificável racionalmente? Creio que não. Em primeiro lu-

gar, como já vimos, a maior fonte de recursos dos tribunais provavel-

mente seriam os planos mensais. Por quê? Porque como dificilmente al-

guém precisa de justiça todo mês, cobrar apenas por processos faria com 
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que ou tudo fosse muito caro ou as empresas de justiça não conseguissem 

se sustentar. Assim, planos mensais resolvem o problema das empresas 

e dos clientes. Só isso já torna a justiça muito mais acessível do que se a 

cobrança fosse exclusiva por processo.  

O barateamento da justiça no sistema de planos pode ser averi-

guado usando-se números reais. O sistema judiciário brasileiro gasta 

cerca de 100 bilhões de reais por ano.45 O Brasil possui uma população 

de 210 milhões de pessoas. Isso significa que em média cada brasileiro 

paga R$ 476,19 por ano para sustentar a justiça. Por mês isso equivale a 

R$ 39,68. Ora, esse é o valor de alguns planos de celular, de uma pizza, 

ou do quilo de comida em um restaurante self-service. A maioria dos 

pobres hoje tem condição de pagar por isso. E mesmo considerando que 

grande parte dos indivíduos terá de pagar por toda a família, o valor ainda 

é baixo se comparado a gastos como aluguel de uma casa. 

Não obstante, deve-se considerar ainda que o sistema judiciário 

brasileiro certamente gasta muito dinheiro com coisas supérfluas ou com 

má gestão de recursos. Pense no custo do STF, dos tribunais de contas, 

dos altíssimos salários e benefícios dos juízes, de certas funções inúteis, 

da manutenção de edifícios, dos materiais de escritório, etc. Isso sem 

contar possíveis desvios de verba. Ou seja, sem dúvida pagamos mais do 

que o serviço de justiça realmente precisaria se fosse enxuto e bem ad-

ministrado. 

Além disso, há que se lembrar que boa parte dos processos que 

hoje existem e amontoam os tribunais estatais não existiriam em um sis-

tema libertário; e quase todos seriam resolvidos em muito menos tempo. 

A ampla medida de direito positivo praticada pelo Estado torna a justiça 

muito mais complexa e morosa do que a ampla medida de direito natural 

e validação de contratos que uma sociedade libertária praticaria. Assim, 

os custos da justiça estatal acabam sendo maiores.  

Finalmente, a concorrência, como já vimos, também tende a re-

duzir preços e aumentar a qualidade do serviço. Então, há boas razões 

                                                           
45 Números podem ser checados aqui: https://g1.globo.com/politica/noti-
cia/2020/08/25/gastos-do-judiciario-crescem-26percent-e-ultrapassam-r-100-bi-
lhoes-em-2019-aponta-relatorio.ghtml  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/25/gastos-do-judiciario-crescem-26percent-e-ultrapassam-r-100-bilhoes-em-2019-aponta-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/25/gastos-do-judiciario-crescem-26percent-e-ultrapassam-r-100-bilhoes-em-2019-aponta-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/25/gastos-do-judiciario-crescem-26percent-e-ultrapassam-r-100-bilhoes-em-2019-aponta-relatorio.ghtml
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para pensar que os valores de planos módicos de justiça poderiam ser 

menores que R$ 30,00 mensais.  

Uma vez que em uma sociedade libertária os salários dos traba-

lhadores e o estímulo para ajudar pessoas tenderiam a crescer, enquanto 

que os preços dos produtos e o desemprego tenderiam a diminuir, é 

pouco provável que os pobres não tivessem condição de pagar um plano 

de justiça ou não conseguissem alguém para lhes ajudar com esse custo. 

Mesmo que isso ainda ocorresse com algumas pessoas, a opção de ven-

der o direito para empresas especializadas nisso poderia ser muito útil. 

Não há garantia de que ninguém seria desamparado, assim como essa 

garantia não existe nas sociedades com Estado. Mas não me parece que 

uma sociedade com Estado tenha maior capacidade para amparar as pes-

soas pobres do que uma sociedade libertária. 

 

Como empresas de arbitragem resolveriam conflitos entre si? 

Muita gente pensa que no caso de uma divergência entre empre-

sas de arbitragem as duas entrariam em um conflito físico. Mas será este 

o caso? O incentivo não parece ser esse, haja vista que conflitos físicos 

são muito caros. As empresas litigantes teriam de gastar com homens 

armados, poderiam ter seus edifícios atacados e ainda espantariam clien-

tes, pois ninguém confiará em empresas de arbitragem que entram em 

guerras armadas com outras. Não faz sentido.  

A maneira menos custosa de empresas de arbitragem resolverem 

diferenças com outras empresas do ramo seria criando acordos prévios. 

Assim os conflitos mais prováveis sequer chegariam a existir. Suponha, 

por exemplo, que João, um cliente do Tribunal X, lesa Pedro, um cliente 

do Tribunal Y. Pedro processa João no Tribunal Y. Mas João apela ao 

Tribunal X dizendo que está sendo injustiçado, que não confia no Tribu-

nal Y e que quer ser julgado no Tribunal X. Sem um acordo prévio entre 

as duas empresas, existe a possibilidade de os dois tribunais divergirem 

sobre o que deve ser feito. Mas podemos imaginar que os dois tribunais 

têm um contrato estabelecido para esse tipo de situação.  

Um exemplo de acordo contratual seria: o julgamento sempre 

ocorrerá no tribunal de quem iniciou o processo, mas o juízo será avali-

ado pelo outro tribunal. Se houver divergência no julgamento dos dois 
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tribunais, um terceiro tribunal decidirá o caso. Este terceiro pode ser pre-

viamente definido em contrato, ser escolhido via sorteio dentre tribunais 

da região que já possuem uma rede de contratos entre si ou ser escolhido 

em comum acordo pelos próprios litigantes.  

Divergências em relação a penas também poderiam ser evitadas 

a partir de contratos prévios. Pensemos em um caso extremo: João, cli-

ente do Tribunal X, matou Pedro, cliente do Tribunal Y. Os tribunais X 

e Y concordam, após investigações, que João é culpado de homicídio 

doloso (quando existe intenção de matar). No entanto, o Tribunal X é 

contra a pena de morte em seu estatuto, enquanto o Tribunal Y é a favor. 

Que tipo de acordo prévio poderia resolver isso? Um acordo possível 

seria reunir um número igual de tribunais a favor e contra a pena de 

morte e fazer um sorteio. O tribunal que ganhar o sorteio aplica a pena. 

Outro acordo possível seria abrir inscrições para quem quisesse ser ju-

rado do caso e realizar um sorteio dentre os inscritos. Na sequência, os 

nomes sorteados poderiam ser avaliados, a fim de que possíveis amigos 

ou inimigos pessoais dos réus fossem descartados da inscrição. Formado 

o júri, ele daria a decisão da morte ou não do réu. Ainda outro acordo 

prévio possível seria dar aos familiares da vítima o direito de escolher se 

o réu deve ser morto ou não. Esses são apenas três exemplos. É certo que 

outros tipos de acordos prévios poderiam existir. 

É importante ressaltar que as empresas de arbitragem certamente 

também manteriam contratos prévios e cláusulas em seus estatutos em 

relação a disputas envolvendo seus próprios funcionários, acionistas e 

sócios. Uma vez que todos precisam de justiça e que ninguém aceitará 

ser julgado por pessoas interessadas no benefício do seu adversário no 

juízo, há um grande incentivo para que as próprias agências de arbitra-

gem sejam arbitradas por outras agências. Da mesma forma, cidades pri-

vadas que possuíssem um sistema próprio de justiça não seriam julgadas 

por seu próprio sistema, mas por algum tribunal independente fora da 

cidade (seja de outra cidade privada, seja de uma cidade composta). Isso, 

é evidente, já estaria previsto no contrato assinado entre a cidade e o 

cliente-morador. E é claro que quem quisesse assinar um contrato com 

uma cidade avaliaria a confiabilidade do contrato e da cidade antes de 

fazê-lo. 
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Esse sistema de contratos prévios e estatutos prevendo o que fa-

zer em casos de conflito de interesses acabaria gerando uma busca mútua 

por justiça e estabilidade. É o clássico caso em que pelo bem individual, 

cada um acaba colaborando com o bem do outro. Se a única forma de ser 

julgado com justiça é colaborando para que todos sejam julgados com 

justiça, essa será a opção preferida da maioria. 
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19. Segurança  

A chamada segurança pública é outro serviço visto pela maioria 

das pessoas como não podendo ser prestado por instituições privadas. A 

principal oposição a essa ideia é a de que com várias empresas de segu-

rança diferentes e sem um poder central, essas empresas iriam querer 

dominar regiões e destruir concorrentes. Portanto, o Estado deve existir 

para evitar esse caos.  

Há outras oposições importantes e recorrentes. Primeira: pessoas 

pobres não poderiam pagar por segurança. Segunda: existiria o problema 

do “caroneiro”, isto é, pessoas que em alguma rua ou bairro tentariam 

usufruir do benefício da segurança sem pagar, aproveitando-se do paga-

mento dos outros. Terceira: a segurança contra outras nações provavel-

mente seria deficitária, já que não haveria obrigação dos indivíduos de 

manterem um exército. Quarta: haveria maior instabilidade nesta socie-

dade, com as cidades e países entrando em diversos conflitos entre si. 

Em todos esses casos, o Estado é entendido como a solução contra esses 

problemas. Mas será? Vamos avaliar. 

 

Conflitos entre empresas 

Há algo curioso no argumento de que o Estado precisa cuidar da 

segurança porque, do contrário, várias empresas iriam querer dominar 

regiões e destruir concorrentes. A curiosidade está no fato de que o Es-

tado é uma instituição armada que domina regiões e destrói concorrentes. 

E muitos dos concorrentes que o Estado persegue (como grandes facções 

de narcotraficantes) não são nada menos que Proto-Estados buscando fa-

zer o mesmo que o Estado faz. Ou seja, o argumento confirma que as 

ações do Estado são nocivas.   

Mas vamos lidar com a ideia dos conflitos. Será que em uma so-

ciedade libertária, onde não há um poder coercitivo com o monopólio da 

força militar, o incentivo seria por guerras incessantes entre diferentes 

empresas armadas? A resposta depende de vários fatores. Listemos. 

Primeiro: os cidadãos honestos e mentalmente sãos dessa socie-

dade possuem livre acesso à compra de armas de fogo? Se sim, isso di-

ficulta muito o domínio de certos grupos sobre todo o povo. Os Estados, 
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as máfias e as grandes facções narcotraficantes só dominam porque pos-

suem uma força armada muito maior do que a população. Pensemos em 

uma favela dominada por traficantes. Quantas pessoas honestas possuem 

armas ali? Se alguns possuem são uma minoria. As armas estão mesmo 

é nas mãos dos criminosos. Então, é fácil que os criminosos se impo-

nham. Um único homem com um fuzil amedronta mais de mil pessoas 

sem dificuldade. De modo semelhante, o Estado, com seu exército per-

manente, tem muito mais força armada que o povo todo.  

É por isso que o direito à compra de armas de fogo é tão essencial. 

É ele que impede ou torna mais difícil um povo ser dominado. Trata-se 

de direito natural. Portanto, podemos dizer que uma sociedade onde os 

cidadãos honestos e mentalmente sãos não têm direito à livre compra de 

armas de fogo não é libertária ou anarcocapitalista. E esse tipo de socie-

dade realmente não tem como resistir às tentativas de domínio de grupos 

e empresas armadas que queiram formar pequenos Estados. Isso, longe 

de legitimar o Estado, na verdade legitima o direito natural, onde se in-

clui a autodefesa por meio de armas de fogo. Logo, a questão é: os indi-

víduos têm meios de se proteger? Se sim, o incentivo ao surgimento de 

empresas e grupos criminosos é menor. Se não, o incentivo a um territó-

rio repleto de facções é maior.  

Segundo: há empresas de segurança sem pretensão de domínio 

criminoso e desejosas de uma sociedade pacífica? Embora o ser humano 

seja imperfeito e haja muita gente com sede de poder no mundo, nem 

todo mundo quer ser um ditador e escravizar milhares de pessoas. Na 

verdade, é provável que apenas uma minoria de pessoas possua esse per-

fil psicopata. Então, não é algo impossível que a maioria das empresas 

de segurança de uma sociedade, em especial uma sociedade libertária, 

apenas queira ganhar dinheiro de modo pacífico e operar em paz. Isso 

seria um problema para empresas ou grupos criminosos que quisessem 

dominar o povo, já que as empresas honestas acabariam por fazer a de-

fesa da região contra as facções. 

Terceiro: haveria empresas seguradoras ofertando serviço de pro-

teção privada? Eis um tipo de empresa que provavelmente existiria em 

uma sociedade libertária. E sendo esse o caso, o incentivo para o conflito 

entre essas empresas seria zero. Afinal, a empresa seguradora ganha jus-

tamente se houver o máximo de paz na cidade quanto possível. Havendo 
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conflitos, haverá cidadãos lesados. Havendo lesões, os segurados terão 

de ser indenizados por isso, conforme seus contratos, o que levará à 

perda de grandes somas de dinheiro. Se as empresas não cumprirem seus 

contratos, deixando de indenizar os segurados, perderão clientes e sofre-

rão processos. Em suma, existe um estímulo para que seguradoras até 

mesmo colaborem umas com as outras no sentido de tornar a cidade pa-

cífica. 

Quarto: qual seria o tamanho do custo da escolha pelo conflito 

físico entre empresas comuns de segurança? Como vimos no capítulo 

anterior, conflitos físicos são caros. A não ser que haja um incentivo 

muito grande para gastar recursos nisso, a tendência das empresas é pre-

ferir a paz. A título de exemplo, os Estados só fazem guerra porque po-

dem obter infinitos recursos roubando seu próprio povo e depois o povo 

inimigo. E ainda assim essas guerras não ocorrem o tempo todo e de 

todos contra todos, pois isso traria prejuízo. Traficantes, por sua vez, só 

fazem guerra porque toda a sua renda depende desses conflitos e seus 

ganhos são muito maiores guerreando do que exercendo qualquer outra 

atividade. Seria lucro, no entanto, uma empresa de segurança optar pela 

guerra numa sociedade libertária? 

Imaginemos uma cidade libertária padrão. Lá o povo é forte-

mente armado e há algumas empresas de segurança honestas fazendo a 

defesa das ruas e bairros. O que ocorreria se a empresa de segurança Z 

resolve atacar duas outras empresas de segurança, a fim de destruí-las e 

dominar o povo? Ora, os clientes dela iriam deixá-la. Se ela tivesse uma 

seguradora, a mesma não iria pagar pelos danos que ela sofresse. Ao 

mesmo tempo, outras empresas de segurança se uniriam para combatê-

la, já que a mesma traz riscos a elas. Para a empreitada da empresa Z ter 

sucesso, a empresa precisaria ter muito mais poder que todas as empresas 

de segurança, suportar a perda de clientes e ganhar um combate contra 

todos os cidadãos. Além disso, ela teria de chegar ao final do combate 

sem ter matado todos, a fim de poder escravizá-los. E mesmo que a em-

presa Z lograsse êxito nisso, quais outras cidades iriam querer os serviços 

da empresa Z ou mesmo fazer comércio com a cidade tomada por ela? 

Em suma, o “investimento” da empresa Z não é lucrativo. 

O problema do custo dos conflitos também nos ajuda a entender 

como empresas de segurança teriam incentivo para resolver conflitos 
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mais cotidianos de modo pacífico. Imaginemos que Maria é assaltada 

por um homem. Como Maria paga um plano mensal de segurança à Em-

presa F, ela aciona a agência para investigar o caso e achar o assaltante. 

A instituição descobre que o assaltante foi um homem chamado Henri-

que e o captura. No entanto, Henrique paga um plano mensal de segu-

rança à Empresa J. Ele a contata e agora outra investigação é feita. Su-

ponhamos que as duas empresas chegam a conclusões diferentes. Como 

isso seria resolvido?  

A resposta aqui não é diferente das que elaboramos no capítulo 

anterior. Empresas de segurança também precisariam manter contratos 

prévios entre si para resolver de modo pacífico (e, portanto, menos cus-

toso) esse tipo de divergência. A solução mais óbvia é recorrer a uma 

terceira empresa que possa investigar melhor ou a um tribunal que julgue 

as provas e decida o caso. Deve-se lembrar que ao assinar um contrato 

com uma empresa de segurança, cada indivíduo estaria ciente dessas 

cláusulas.  

Quinto: a cidade é privada? Se sim, a cidade é um serviço e os 

cidadãos são clientes. Para manter a cidade atrativa aos clientes, os donos 

teriam de garantir um bom serviço de segurança, que poderia ser forne-

cido exclusivamente pela administração ou por empresas concorrentes 

que também seriam clientes da cidade. Em todo o caso, sem um bom 

serviço o número de clientes se reduziria e a cidade tomaria prejuízo. 

Não há aqui um incentivo à conflitos físicos, mas a um ambiente seguro 

e pacífico. 

Obviamente, podemos imaginar um caso em que os donos de 

uma cidade têm por objetivo atrair vários clientes e, em algum momento, 

escravizar a todos, impedindo-os de sair da cidade e criando um Estado. 

No entanto, para fazer isso, os donos teriam de impedir a instalação de 

fábricas e lojas de armas de fogo na cidade, além de proibir por contrato 

que os cidadãos adquirissem armas de outras cidades. Assim, não haveria 

possibilidade de resistência no momento do golpe aos clientes. Além 

disso, a segurança da cidade teria de ser monopólio da administração ou 

apenas empresas dispostas a participar o golpe poderiam ser admitidas. 

Outra necessidade dos donos seria fazer uma cidade murada ou com to-

das as entradas e saídas fortemente patrulhadas, garantindo que ninguém 

poderia sair da cidade após o golpe. 
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O grande problema de criar uma cidade com essas características 

é que ela provavelmente não seria atrativa nem para pessoas comuns, 

nem para empresas, nem para seguradoras contra fraudes em cidades pri-

vadas. Pessoas mais precavidas e espertas jamais assinariam contrato 

com uma cidade que proibisse armas de fogo. Grandes empresas e fábri-

cas não iriam assinar contrato com uma cidade que proibisse empresas 

de segurança privada de outras cidades. Seguradoras não topariam asse-

gurar clientes em cidades que possuem um risco grande de quebrarem os 

contratos e se tornarem ditaduras. Além disso, também é provável que 

empresas certificadoras de cidades privadas reduziriam a pontuação de 

cidades com risco de golpe. As cidades mais bem pontuadas seriam o 

destino mais certo de empresas e indivíduos no geral. Com tudo isso, 

dificilmente os planos de um empresário-ditador se tornariam viáveis. 

 

A segurança dos pobres 

Em uma sociedade anarcocapitalista os pobres ficariam despro-

vidos de segurança? Não há razões para pensar assim. Em primeiro lu-

gar, é provável que muitos locais contassem com segurança gratuita para 

os transeuntes. Vemos isso em shoppings, bancos e grandes supermer-

cados. As pessoas que entram nesses estabelecimentos não precisam pa-

gar pelos seguranças que ali estão. Quem paga? Os próprios estabeleci-

mentos. Eles fazem isso porque sabem que se não investirem em segu-

rança poderão sofrer assaltos e furtos, e perderão clientes por medo da 

insegurança. Da mesma maneira, em uma sociedade libertária ruas co-

merciais, parques e praças certamente investiriam em proteção policial, 

a fim de criarem um ambiente atrativo para os clientes. Isso geraria uma 

grande segurança gratuita para os transeuntes nesses locais e nos arredo-

res. 

Em segundo lugar, o custo por cidadão para a proteção de uma 

cidade, bairro ou rua dificilmente seria muito alto. Podemos fazer um 

cálculo semelhante ao que fizemos no capítulo anterior sobre o custo do 

brasileiro com justiça. Vejamos. O Estado do Rio de Janeiro é um dos 

que mais gasta com segurança no Brasil. Em 2020, foram gastos cerca 
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de 13 bilhões de reais para custear a polícia.46 A população desse estado 

é de pouco mais de 17 milhões de indivíduos. Isso dá R$ 764,71 por ano 

para cada pessoa. Por mês são R$ 63,73. Se lembrarmos que o Rio de 

Janeiro gasta de modo muito ineficiente, não seria exagero afirmar que 

esse valor poderia cair no mínimo pela metade numa sociedade libertá-

ria. Então, sim, praticamente qualquer pobre poderia arcar com o custo. 

Em terceiro lugar, com um acesso mais fácil às armas pelos cida-

dãos honestos, aqueles que não quisessem pagar por pacotes mais caros 

de segurança poderiam fazê-lo. Talvez um homem com bons conheci-

mentos em artes marciais e duas pistolas não achasse necessário pagar 

por um plano mensal que cobrisse investigação policial e boletim de 

ocorrência. Claro que isso lhe geraria alguns riscos pessoais. Em um mo-

mento de necessidade, ele teria que desembolsar uma quantia maior que 

a de um plano mensal. Mas essa é uma escolha que deve ser dada a cada 

um.  

Isso levanta uma questão: alguns crimes poderiam não ser inves-

tigados, nem punidos porque a pessoa lesada não pagava um plano ante-

riormente e agora não tem dinheiro para pagar os custos de investigação? 

A possibilidade existiria. Mas creio que não seria algo provável. As em-

presas de segurança teriam interesse em resolver o crime por causa de 

seus outros clientes. Também teriam interesse em negociar valores com 

o homem pobre para prosseguirem com o serviço. Além disso, o homem 

pobre poderia recorrer a alguma empresa interessada em comprar seu 

direito, ou a uma associação beneficente, ou a uma Igreja, ou a um desses 

sites para arrecadar dinheiro, ou a uma instituição especializada em caçar 

criminosos foragidos. Algum rico poderia querer financiar a resolução 

do caso por marketing pessoal ou para garantir a paz na cidade. Os pró-

prios amigos e família do homem pobre poderiam se unir e pagar as cus-

tas da investigação. Em suma, existiriam tantas formas de resolver o pro-

blema e tantos incentivos diversos que dificilmente o caso ficaria sem 

investigação. 

 

                                                           
46 Números podem ser checados nesta matéria: https://g1.globo.com/rj/rio-de-ja-
neiro/noticia/2019/12/16/estudo-aponta-que-rj-gasta-muito-com-seguranca-pu-
blica-mas-resultados-sao-ruins.ghtml; e nesta: https://www.cnnbrasil.com.br/nacio-
nal/brasil-investe-r-160-bilhoes-em-seguranca-mas-so-r1-9-bilhao-em-inteligencia/  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/16/estudo-aponta-que-rj-gasta-muito-com-seguranca-publica-mas-resultados-sao-ruins.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/16/estudo-aponta-que-rj-gasta-muito-com-seguranca-publica-mas-resultados-sao-ruins.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/16/estudo-aponta-que-rj-gasta-muito-com-seguranca-publica-mas-resultados-sao-ruins.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-investe-r-160-bilhoes-em-seguranca-mas-so-r1-9-bilhao-em-inteligencia/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-investe-r-160-bilhoes-em-seguranca-mas-so-r1-9-bilhao-em-inteligencia/
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O problema do “caroneiro” 

Chegamos aqui ao problema do caroneiro. O problema é posto da 

seguinte maneira: uma vez que quando uma empresa de segurança pro-

tege uma rua ou bairro, ela beneficia a todos, aqueles que não quisessem 

pagar por essa segurança seriam uma pedra de tropeço. Ou a existência 

deles impediria que o serviço fosse prestado a todos ou eles usufruiriam 

do serviço sem pagar. No primeiro caso, não haveria segurança. No se-

gundo caso, além da injustiça de alguns pagarem pelo serviço e outros 

não, a situação poderia incentivar cada vez mais pessoas a não pagarem. 

A tendência seria o serviço se tornar inviável para a região. Como isso 

poderia ser resolvido? 

Pensando na segurança de ruas, me parece que o problema se re-

solve quando nos lembramos que a rua é um serviço. Se a rua pertencer 

a uma empresa, por exemplo, a mesma tem o direito de contratar uma 

agência de segurança para proteger o local e cobrar isso de quem faz uso 

da rua. De modo semelhante, se a rua pertencer aos moradores, eles pro-

vavelmente decidirão tudo por votação. Sendo assim, se a maioria quiser 

um serviço de segurança, me parece que é legítimo que todos sejam obri-

gados a pagar. Não é diferente em qualquer empresa que funcione no 

modelo de sociedade aberta. Se há vários acionistas em uma reunião e 

eles precisam decidir algo, ganha a opção que tiver mais votos. 

Esta solução é muito mais ética do que as atuais, onde todos são 

obrigados a pagar ao Estado pelos serviços prestados a outras ruas, bair-

ros e cidades. Além disso, há uma condição muito maior de conversar, 

negociar e deliberar com algumas dezenas de vizinhos do que com polí-

ticos intocáveis, morando a quilômetros de distância e com nenhuma 

obrigação, estimulo ou mesmo condição de ouvir as queixas ou as pro-

postas de todos os cidadãos.  

 

A defesa nacional 

 O problema que é levantado por quem não é libertário em relação 

à defesa nacional em um país anarcocapitalista é que supostamente os 

cidadãos, não sendo obrigados a pagar por isso, não iriam pagar. E assim 

o país seria facilmente invadido por um Estado. Mas há razão para pensar 

que os cidadãos não iriam pagar por empresas que fizessem a segurança 
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das fronteiras? Mais que isso: faz sentido dizer que não haveria obriga-

ção? Não faz e vou mostrar as razões.  

 Em primeiro lugar, em uma sociedade sem impostos, não neces-

sariamente as pessoas estão desobrigadas a pagar por segurança. Já vi-

mos que se os donos de uma rua decidem que uma empresa de segurança 

será contratada, quem mora na rua terá de pagar. Nós também já vimos 

que em uma sociedade anarcocapitalista é possível criar cidades priva-

das. Estas podem ser criadas por uma empresa, um grupo empresarial ou 

um conjunto de vizinhos. Firma-se um contrato e participa quem quiser. 

A cidade se torna um serviço, com suas regras internas e a possibilidade 

de disputar clientes (moradores e comerciantes) com outras cidades pri-

vadas. Quem se torna cliente da cidade assina um contrato. E enquanto 

não rescindir o contrato e sair da cidade, fica obrigado a seguir as cláu-

sulas. Então, se a cidade paga um serviço de segurança interno ou ex-

terno, o cliente terá de pagar por isso.  

Vale lembrar que seria importante para os donos de uma cidade 

privada manter um bom serviço de segurança, a fim de conseguir mais 

clientes – em especial ricos empresários, os quais trariam dinheiro e de-

senvolvimento para a cidade. Portanto, o que podemos concluir é que 

muito provavelmente a obrigação de financiar segurança não deixaria de 

existir. Ela apenas passaria a ser regulada por ruas, bairros e cidades de 

tipo composto ou privado. E não há nada de muito inovador nisso. Já 

ocorre hoje em condomínios.  

 Em segundo lugar, pessoas que morassem próximo de litorais ou 

de fronteiras certamente teriam uma demanda maior por segurança. Se 

há demanda, há quem oferte. Então, contratos de segurança seriam co-

muns. E como a maioria das ruas provavelmente teria uma maioria de 

pessoas querendo a segurança, então isso obrigaria a todos da rua a pa-

garem por isso. Não havendo pagamento, a depender do contrato, o in-

divíduo devedor poderia até ser processado ou ter seus bens penhorados. 

 Em terceiro lugar, nada impediria que um território de ruas pri-

vadas se reunisse para criar um contrato entre elas no qual uma empresa 

de segurança mais especializada em um tipo caro de proteção seria con-

tratada. Esse poderia ser o caso em fronteiras e litorais.  

A contratação de segurança pelas ruas e bairros seria algo normal 

em uma sociedade anarcocapitalista e não um evento raro ou impensável. 
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Vamos pensar em uma situação prática. Você resolve comprar uma casa 

no litoral. Então, o corretor lhe mostra todo o imóvel e apresenta o con-

trato da rua do imóvel. Ali você encontra uma taxa de segurança. E ela é 

mais alta que a da rua que hoje você mora. Você pergunta: “Por que essa 

taxa é tão cara?”. Ele responde: “Por que a proteção do litoral requer 

mais gastos por parte das empresas de segurança”. Na sequência, ele 

mostra um modelo do contrato com a empresa de segurança que atual-

mente está fazendo a defesa da região. Você lê e entende os motivos do 

preço. Depois, pesquisando com os moradores, eles lhe dizem que a em-

presa tem feito um bom trabalho e que ela tem boa presença também em 

outras fronteiras do país. Convencido, você compra a casa e assina o 

contrato com a rua. Pronto, você ganhou uma obrigação. Exatamente 

como é quando compramos ou alugamos um apartamento em um condo-

mínio.  

 Em quarto lugar, em caso de uma ameaça de invasão de outra 

nação, muitos bilionários do “Ancapistão” provavelmente teriam inte-

resse em pagar para reforçar a segurança nacional. As razões poderiam 

ser as mais variadas. Um bilionário que tem cidades privadas talvez tema 

perdê-las, pois perderá dinheiro. Um bilionário que tem uma empresa de 

segurança e que presta serviços para muita gente não vai querer uma in-

vasão, pois isso o fará perder mercado, clientes e soldados. Um bilionário 

anarcocapitalista vai querer manter o país livre. Um bilionário que quer 

ganhar mais clientes em suas empresas seguradoras e empresas de defesa 

de fronteira, vai querer mostrar serviço para fazer propaganda. E por aí 

vai.  

 Em quinto lugar, uma nação anarcocapitalista seria o local mais 

fácil do mundo de abrir negócios. Então, é provável que o número de 

empresas dos mais diversos países instalados no local fosse enorme. A 

invasão do lugar por algum país iria mexer com os interesses de muita 

gente. Que país compraria essa briga?  

 Em sexto lugar, uma nação libertária só poderia se formar a partir 

de uma população extremamente intolerante ao Estado e fortemente ar-

mada. É provável que em uma sociedade libertária, quase a totalidade 

dos cidadãos teriam armas. A invasão de um país assim não parece ser 

muito lucrativa. Seria quase impossível retirar as armas de todos os ci-

dadãos e ainda conseguir dominá-los politicamente. 
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 Em sétimo e último lugar, os valores para manter uma defesa na-

cional podem não ser tão altos quanto se imagina. O Brasil, por exemplo, 

gasta menos de 100 bilhões de reais por ano com suas forças armadas.47 

Considerando-se este valor e dividindo-o por toda a população brasileira, 

o resultado seria R$ 39,68 por mês para cada indivíduo, o mesmo valor 

do sistema judiciário. Se levarmos em conta que os valores pagos ao Es-

tado sempre são maiores que o necessário, seria possível um custo ainda 

menor numa sociedade libertária. 

  

A estabilidade 

 Um último argumento contra a ideia de segurança privada é a de 

que isso geraria instabilidade. As cidades tenderiam a viver em guerra. 

Dentro desta perspectiva, entende-se o Estado como uma instituição que 

gera certa estabilidade, justamente por centralizar o poder. Assim, ainda 

que o Estado possa eventualmente se tornar grande, totalitário e tirânico, 

ele tende a impedir que haja uma miríade de grupos fazendo o mesmo. 

A evidencia que alguns oferecem deste ponto está em uma relativa esta-

bilidade nos últimos séculos em relação aos períodos mais antigos. A 

razão disso seria a evolução do Estado e sua superioridade em relação 

aos sistemas de tribos, clãs e feudos.  

 O grande problema dessa argumentação é que ela ignora uma sé-

rie de outros fatores que se desenvolveram recentemente na história 

mundial e que podem ter relação com a estabilidade em que vivemos. 

Eis alguns exemplos: (a) uma diplomacia internacional mais ou menos 

sólida, (b) declarações e tratados de direitos humanos firmados e assina-

dos por vários países, (c) aumento de velocidade e acesso da informação, 

(d) pressões midiáticas por paz, (e) monitoramento midiático, (f) comér-

cio global, (g) conceitos de limitação dos poderes estatais, (h) integração 

entre culturas, (i) menor escassez de produtos e serviços, (j) aumento dos 

custos de uma guerra (por conta do maior potencial destrutivo e das san-

ções econômicas que isso pode acarretar), (k) ausência de uma cultura 

de guerra entre o povo comum nos moldes dos povos de séculos e milê-

nios atrás, (l) uma mentalidade moderna totalmente diferente de povos 

                                                           
47 Os valores podem ser acessados no portal de transparência do governo federal. Eis 
aqui o link: https://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/05-defesa-nacio-
nal?ano=2020  

https://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/05-defesa-nacional?ano=2020
https://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/05-defesa-nacional?ano=2020
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antigos em relação a questões como escravidão, direitos das mulheres, 

ditaduras, liberdade religiosa, etc.; (m) um medo geral de repetir confli-

tos tão destrutivos quanto à primeira e a segunda guerra mundiais; (n) 

redução da diferença de poder bélico entre os povos (ex.: países com 

armas de fogo x tribos com lanças, arcos e flechas); etc.  

Descontar todos esses elementos e dizer que a única causa da es-

tabilidade (ou a mais preponderante) é a evolução do Estado é bastante 

simplista. Mas o problema não acaba aí. Devemos questionar até que 

ponto ou mesmo em qual sentido o Estado traz algum tipo de estabili-

dade. Afinal, embora guerras ocorram com ou sem Estado, as mais ter-

ríveis guerras que já ocorreram neste mundo foram promovidas por Es-

tados. Isso nos faz questionar, inclusive, se elas ocorreriam por vontade 

dos próprios povos e se seriam financiadas de modo voluntário. Le-

vando-se em conta que a cultura guerreira não é mais algo tão natural no 

cidadão comum da maioria dos países, as guerras que o Estado promoveu 

teriam acontecido de modo natural? E se sim, teriam um potencial tão 

destrutivo? Se não existissem Estados no século 20, a primeira e a se-

gunda guerra mundial teriam ocorrido? Acho difícil.  

Talvez, em algumas sociedades libertárias, a depender da cultura 

e outras variantes, um número maior de conflitos pequenos existisse. 

Mas eles seriam tão amplos quanto as guerras que os Estados, sobretudo 

os modernos, podem promover? Por certo, são perguntas difíceis de se 

responder com certeza. No entanto, dado que os Estados são enormes 

gangues com recursos quase infinitos, não parece absurdo crer que um 

mundo sem Estados e com uma cultura libertária seria mais pacífico. Por 

outro lado, havendo o risco de uma sociedade libertária ser atacada por 

um Estado, a cultura pacífica não significa que as pessoas não demanda-

riam proteção. Em outras palavras, embora os Estados tenham recursos 

quase infinitos porque coagem sua população, por outro lado, um An-

capistão teria recursos suficientes para defesa por conta de sua economia 

desenvolvida. Assim, é difícil dizer que existiria um desequilíbrio.  

Com todas essas análises, parece-me claro que um arranjo liber-

tário para a segurança seria possível. A dificuldade maior não é o arranjo, 

mas sim a transição de uma sociedade com Estado para uma sociedade 
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sem Estado. Mas isso é assunto para outro capítulo. Por ora, é suficiente 

saber que uma sociedade libertária poderia ter uma boa segurança.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Sobre esse assunto, o primeiro texto a respeito que conhecemos foi o de MOLINARI, 
Gustave de. Da Produção de Segurança. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 
2014 (publicado pela primeira vez em 1849). Disponível para baixar em: 
https://www.mises.org.br/Ebook.aspx?id=51. Hoppe também se debruçou sobre o 
tema em seus trabalhos. Ler HOPPE, Hans Herman. Democracia, o deus que falhou. 
São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014, p. 275-305; HOPPE, Hans Hermann. 
O que deve ser feito. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2013.  

https://www.mises.org.br/Ebook.aspx?id=51
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20. Armas de fogo 

 Desarmamentistas associam à compra legal de armas de fogo 

com o aumento de violência. A pressuposição é que com mais pessoas 

armadas, há um maior incentivo para indivíduos agredirem uns aos ou-

tros. Fundamentados nesse pensamento, eles defendem que o Estado 

proíba ou dificulte a compra de armas de fogo pelo povo comum.  

Opostos a esse raciocínio, armamentistas defendem que um 

maior número de pessoas armadas gera uma maior possibilidade de se-

gurança. Por essa razão, sustentam que as armas de fogo não devem ser 

proibidas ou dificultadas aos cidadãos que cumprem os requisitos bási-

cos de honestidade, saúde psiquiátrica e capacidade técnica. Contudo, 

grande parte dos armamentistas crê que o Estado deve ser a instituição 

responsável por exigir esses requisitos de quem deseja obter armas e ne-

gar o direito de se armar aos indivíduos que não se enquadrarem nas 

exigências.  

Para os libertários, como temos visto, o Estado não deve existir e 

a legítima defesa é um direito inalienável. Assim, em uma sociedade 

anarcocapitalista não haveria um órgão estatal para proibir ou dificultar 

a compra de armas de fogo. Diante deste fato, tanto desarmamentistas 

quanto armamentistas que creem no Estado como regulador questionam: 

isso não levaria, de fato, a sociedade a um caos? Não haveria tiroteios o 

tempo todo? Como seria possível impedir que pessoas mal-intenciona-

das, loucas ou despreparadas comprassem armas?  

 Para muitos cristãos, existem ainda outras perguntas, tais como: 

o cristão pode ter armas de fogo? Jesus não falou contra as armas? Matar 

alguém, ainda que por legitima defesa, não é um pecado? Como ficam 

os princípios de “dar a outra face” e “não resistir ao perverso” (Mt 5:39)? 

Não seria um contrassenso os cristãos defenderem uma sociedade mais 

armada? Vamos tratar de todas essas questões neste capítulo. 

 

A ética do desarmamentismo 

Antes de propriamente tratar de como a questão das armas funci-

onaria em uma sociedade libertária, é importante avaliar a base ética e a 

base pragmática do desarmamentismo. Só assim podemos concluir se é 
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justificável proibir ou dificultar a compra e venda de armas de fogo a 

cidadãos comuns.  

Do ponto de vista ético, a ideia de desarmar o cidadão se baseia 

na noção de que o bem coletivo é mais importante que o bem individual. 

Uma vez que para o desarmamentismo o coletivo (isto é, a maioria das 

pessoas) está mais seguro quando o direito individual à autodefesa é ne-

gado, então esse direito pode e deve ser negado.  

É difícil aceitar essa ética como válida. Se todos terão o direito 

de autoproteção negado isso significa que quem for ameaçado ou agre-

dido não terá como se defender. A implicação lógica é que o desarma-

mento é a imposição de um sacrifício pessoal pelo suposto bem coletivo. 

Ora, sacrificar-se voluntariamente por outras pessoas quando essa é a 

única forma de fazer-lhes bem é, sem dúvida, algo nobre. Mas impor a 

alguém um sacrifício é mera tirania. A menos que tenhamos a autoridade 

de Deus, esse tipo de política não possui sentido ético.  

O problema da imposição do sacrifício pode ser mais bem enten-

dido na questão da escravidão. O escravagista proíbe a uma classe o di-

reito à liberdade em prol de um maior bem-estar para a maioria das pes-

soas. Cabe salientar ainda que qualquer imposição ditatorial pode ser 

justificada com base nesse tipo de ética.  

Há outra dificuldade na ética desarmamentista: é falso que a ga-

rantia do direito individual à autodefesa contraria o bem-estar da coleti-

vidade. Se alguém consegue se defender de um agressor, causou mal 

apenas ao agressor. Se falha na autodefesa e é agredido, isso não trans-

fere a culpa da agressão para a tentativa de autodefesa. A culpa continua 

sendo do agressor. Nos dois casos, nenhum mal ao coletivo é causado 

pelo direito à autodefesa.  

Obviamente, o argumento desarmamentista é que algumas pes-

soas não usarão as armas para mera defesa pessoal, mas para cometer 

agressões a inocentes. Não obstante, aqui há um salto de raciocínio: re-

conhece-se que o problema está nos que usarão as armas para fins ilegí-

timos, mas condena-se o direito de quem vai usar as armas apenas para 

se defender de agressores. Em outras palavras, culpa-se um objeto pelo 

mau uso de algumas pessoas e faz-se os bons pagarem pelos maus.  

A primeira distorção é bastante curiosa, pois se seguida até as 

últimas consequências, culmina na proibição de absolutamente todos os 
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objetos. Afinal, um pedaço de madeira, uma barra ferro, um caco de vi-

dro, uma faca, um tijolo, um martelo, uma moto, um carro, uma corda, 

uma corrente ou qualquer outra coisa podem ser usados para agredir e 

até matar. Mesmo mãos e pés puros são suficientes para que haja agres-

são. Uma vez que todos entendem que não faz sentido proibir objetos 

úteis pelo fato de algumas pessoas fazerem mau uso deles, questiona-se: 

por que então as armas de fogo, que são úteis para a autodefesa, deveriam 

ser proibidas?  

O desarmamentismo falha aqui ao propor um ataque não à raiz 

do problema, mas a um objeto neutro e a um direito. Se o real problema 

é o mau uso das armas de fogo por pessoas agressivas ou criminosas, a 

solução não é proibir armas para todos, mas sim impedir que as pessoas 

erradas as possuam. Ou ainda: desestimular o mau uso de armas de fogo. 

A possível dificuldade de formular soluções nesse sentido não justifica 

que o direito das pessoas que poderiam ter armas seja negado. Eis, aliás, 

é um vício comum no pensamento estatista: se existe um problema social 

e é difícil pensar em uma solução para ele sem suprimir direitos legítimos 

do indivíduo, então é justificável a supressão. 

Talvez o argumento desarmamentista aqui seja que armas de fogo 

se diferem dos demais objetos por terem um poder letal muito maior. 

Logo, proibindo todos ou a maioria de comprarem armas, aqueles cida-

dãos agressivos ou criminosos não se sentirão animados a agredir sem 

armas ou, no mínimo, usarão objetos menos letais, dando mais chance 

de vida para os agredidos. Ora, isso só reforça a segunda distorção: os 

bons pagam pelos maus. 

O argumento desarmamentista em prol da proibição das armas de 

fogo por serem objetos mais letais admite que em caso de agressão, o 

agredido só poderá se defender com objetos menos letais. Isso demonstra 

que uma legislação contra as armas prejudica mais os agredidos do que 

os agressores. Se a compra de armas de fogo é proibida, os agressores 

ainda podem escolher agredir sem armas. E como geralmente o fazem 

quando julgam ter mais força que a vítima, isso significa que o agredido 

quase sempre será o mais fraco. Assim, a proibição de acesso às armas 

obriga indivíduos mais fracos a serem vítimas.  

Há ainda outra dificuldade ética no desarmamentismo: a proibi-

ção do acesso a armas de fogo nunca vale para todos. Forças militares 
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continuam tendo armas. E a depender do país, policiais civis, seguranças 

privados, guarda-costas e autoridades do Estado também podem tê-las. 

Isso cria uma incoerência. Se todos devem se sacrificar em prol do cole-

tivo, não faz sentido que algumas classes sejam privilegiadas. E se essas 

classes precisam de armas para protegerem a si mesmos e aos outros, 

quem pode dizer que as outras classes também não precisam? No fim das 

contas, se é para adotar uma ética de imposição de sacrifício, todos de-

vem se submeter a ela. Do contrário, o que temos é a criação de uma lei 

que considera uns superiores aos outros. 

A ética do desarmamentismo, em resumo, não parece ser válida. 

Seus fundamentos são utilitarismo, supressão de direitos, tentativa de re-

solução de problemas atacando-se questões secundárias em vez de cau-

sas, e incoerências morais e legais. Esta é a primeira e mais importante 

razão pela qual o desarmamento deve ser descartado como política para 

resolver o problema do mau uso das armas de fogo. Se não é ético, não 

serve para ser defendido. 

 

A pragmática do desarmamentismo 

A invalidade do desarmamentismo do ponto de vista ético deve-

ria ser suficiente para que ninguém considerasse essa posição legítima. 

Contudo, a maioria das pessoas prefere abraçar algum tipo de visão prag-

mática. Em outras palavras, as pessoas desejam saber se o desarmamen-

tismo dá certo na prática, isto é, se reduz a violência na sociedade. Eu 

acredito haver boas razoes para pensarmos que não. Mas é preciso en-

tender que demonstrar que sim ou que não é algo muito complexo. Ex-

plico.  

Os altos níveis de segurança de uma sociedade sempre são resul-

tados de uma série de fatores, tais como predominância de famílias es-

truturadas, qualidade e integridade das instituições de polícia, segurança 

jurídica, rigidez das leis penais, cultura de honestidade, histórico de ci-

dadãos pacíficos, baixos índices de pobreza49, alto grau de educação, au-

sência de conflitos étnicos e/ou religiosos amplos, estabilidade política e 

                                                           
49 Note que isso não significa associar pobreza à criminalidade. O crime existe tanto 
nas classes mais ricas quanto nas menos abastadas. Observar o alto nível de corrupção 
no meio político, nos altos escalões do serviço estatal ou entre grandes empresários 
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econômica, pouca burocracia estatal, bom funcionamento do livre co-

mércio, ausência de facções criminosas poderosas, antigas e consolida-

das, o custo x benefício negativo de optar pela violência, etc.   

Com tantos fatores envolvidos, é sempre difícil isolar o fator “ar-

mas de fogo nas mãos de civis” para concluir se isso aumenta ou reduz 

a violência. Suponhamos, por exemplo, que mais armas nas mãos dos 

civis aumentam a segurança, pois (1) muitos indivíduos pacíficos podem 

se proteger e (2) boa parte dos criminosos passa a preferir crimes mais 

discretos, a fim de evitar confrontos. No entanto, em um local com forte 

conflito entre duas ou mais etnias, a tendência é que existam agressões 

entre elas o tempo todo. Neste caso, os benefícios da proteção contra 

bandidos que o direito às armas garante serão ofuscadas pelas frequentes 

agressões entre as etnias. Assim, o contexto impõe a necessidade de iso-

lar o fator “conflito étnico” para enxergar a maior segurança que as ar-

mas causam.  

Essa multiplicidade de fatores na questão da segurança também 

nos ensina que mesmo que o armamento do povo gere maior proteção 

geral, os índices de violência de um lugar podem se manter altos por 

diversas outras questões. De igual modo, uma sociedade desarmada pode 

ter altos níveis de segurança porque outros fatores compensam a falta de 

armas do povo. Em termos estatísticos, portanto, essa análise é muito 

complexa.  

Há ainda outro ponto que torna essa análise muito difícil de se 

fazer: grande parte do impacto positivo do armamento não pode ser 

quantificado, o que torna o debate estatístico menos eficaz do que pode-

                                                           
é o suficiente para provar isso. No entanto, o tipo de criminalidade tende a ser dife-
rente a depender da classe. Ricos optam mais frequentemente por crimes que possam 
ser realizados de modo discreto e que tenham maior grau de complexidade. Esses 
crimes são, no geral, menos violentos. Exemplos: fraudes contábeis, lavagem de di-
nheiro, clonagem de cartão de crédito, hackeamentos, esquemas de desvio de di-
nheiro, superfaturamento de produtos, contratação de funcionários-fantasma, uso de 
“laranjas”, liderança de máfias, etc. Pobres optam mais frequentemente por crimes 
que não requerem tanta discrição e complexidade na elaboração. Esses crimes são, 
no geral, mais violentos. Exemplos: assalto, furto, assassinato, sequestro, etc. Por-
tanto, a criminalidade se forma entre ricos e pobres igualmente. Mas a criminalidade 
violenta tende a surgir mais frequentemente entre as classes menos abastadas. 
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ria ser. Isso se dá porque alguns dados são inacessíveis. Vejamos: quan-

tas pessoas que foram assassinadas ou gravemente agredidas teriam se 

salvado se tivessem uma arma de fogo no momento? Quantos criminosos 

praticaram crimes em determinadas áreas porque sabiam que provavel-

mente ninguém ali tinha armas? E quantos não praticaram crimes em 

certos lugares por saberem que há muita gente armada? Quantos crimi-

nosos que mataram pessoas com armas de fogo também teriam matado 

com uma faca ou outro instrumento? Quantos casos ocorrem de pessoas 

se protegeram de agressões usando armas de fogo (sem necessariamente 

atirar ou acertar o agressor), mas isso não entra nas estatísticas porque o 

agressor fugiu e a vítima não fez nenhum registro do fato na polícia? Só 

aqui há um mundo de informações relevantes que são impossíveis de se 

obter.  

Mas, então, as estatísticas são totalmente inúteis? Eu não diria 

isso. Por mais que seja difícil fazer afirmações contundentes a partir das 

estatísticas, elas podem nos trazer alguns indícios a respeito da eficácia 

ou não do desarmamento, ou ainda, da relação ou não do armamento civil 

com a violência. Para isso, no entanto, creio que devemos primeiramente 

averiguar o que a lógica ou a probabilidade nos dizem antes mesmo das 

estatísticas. A respeito disso, há cinco pontos importantes que devemos 

ter em mente. 

Primeiro: dificultar ou proibir a compra legal de armas de fogo 

não reduz o acesso dos criminosos ao armamento. As armas nas mãos 

dos bandidos são ilegais. Elas se originam de mercado negro. Por uma 

questão de lógica, quem vive de descumprir a lei por meio da violência 

também não se submeterá a ela para conseguir armas. Nenhum bandido 

escolherá como meio para obter armas de fogo passar por um longo, bu-

rocrático, custoso e incerto processo legal, a fim de conquistar esse di-

reito. Portanto, uma lei estatal que dificulte ou proíba o acesso às armas 

só tem serventia para desarmar cidadãos que não estão ligados ao crime. 

Para o criminoso, esse tipo de lei não cria qualquer dificuldade.  

No Brasil, isso é bem visível. A lei denominada Estatuto do De-

sarmamento, em vigor desde 2004, e as posteriores campanhas governa-

mentais para que cidadãos honestos entregassem suas armas legais, não 
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impediram que criminosos continuassem armados – até mesmo com fu-

zis. Para além disso, os índices de homicídio no país continuaram a subir 

na maioria dos anos subsequentes ao Estatuto.50 

Segundo: dificultar ou proibir armas de fogo fortalece o mercado 

negro. Sempre vai haver quem produza e quem venda armas de modo 

ilegal. Assim, o efeito de uma lei desarmamentista é apenas criar uma 

enorme demanda para a obtenção de armas ilegalmente. E é obvio que 

tanto compradores quanto vendedores neste mercado serão sempre os 

homens mais imorais, maldosos e inescrupulosos que existem. Como re-

sultado, a sociedade terá de dispender grandes esforços para combater 

esses grupos e reduzir seu poder. Em qualquer país que já possui dificul-

dades de conter a criminalidade, essa luta provavelmente será perdida. 

Terceiro: o pressuposto de que com mais pessoas armadas legal-

mente haverá mais violência é falso. Pensemos em alguns exemplos. Em 

um quartel militar todos ou a maioria dos homens estão armados. No 

entanto, não temos notícias de que lá existem tiroteios entre os militares 

a todo o momento. De igual forma, não é comum ouvir que um grupo de 

criminosos tentou assaltar um quartel ou que algum atirador com proble-

mas psiquiátricos entrou neste tipo de lugar para matar à esmo. O mesmo 

pode ser dito sobre delegacias. A razão para isso é simples: não há in-

centivo para alguém iniciar disparos ou ameaça de disparos em um lugar 

onde todos ou a maioria à volta tem armas. A chance do indivíduo que 

fizer isso morrer e de não conseguir matar muita gente é bem elevada. 

Expandindo um pouco o campo, todos sabem que locais mais po-

liciados possuem menos assaltos e furtos. Já locais sem policiamento 

tendem a ser mais perigosos. Por quê? Porque os assaltantes sabem que 

tentar cometer crimes onde há vários policiais armados e em vigia é 

quase certeza de confronto. E ninguém quer confronto quando existe 

uma opção mais fácil ou quando o custo x benefício do conflito não com-

pensa.  

A questão das opções e do custo x benefício é importante para 

compreender porque narcotraficantes que dominam determinadas regi-

ões se empenham em confrontos com outras facções e a polícia. A pri-

                                                           
50 QUINTELA, Flavio; BARBOSA, Bene. Mentiram para mim sobre o desarmamento. 
São Paulo: Vide Editorial, 2015, p. 35. 
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meira razão é que faz parte do negócio. Ganhar uma nova região signi-

fica muito mais dinheiro, poder, influência, armas e esconderijos. Perder 

uma região antiga pode significar a perda de todas essas coisas e também 

a morte. A segunda razão é que embora a mortalidade seja alta neste tipo 

de atividade, ela não chega a ser inevitável. E se o traficante não morre, 

os lucros são muito altos.  

Contudo, mesmo no narcotráfico, algumas circunstâncias pode-

riam tornar a atividade inviável. Uma delas é justamente a concentração 

de armas nas mãos dos dominados. Se hoje ainda é possível entrar em 

conflito com outras facções e policiais sem se preocupar com os domi-

nados, como seria se os narcotraficantes tivessem de combater também 

todo o povo de sua própria região com armas tão poderosas quanto às 

suas? Não haveria condição de domínio. Como resultado, eles teriam de 

se render ou fugir. 

Nós podemos expandir mais um pouco o raciocínio para os paí-

ses. Há países com altos índices de pessoas armadas e uma boa segu-

rança, tais como a Suíça e a República Tcheca.51 Isso demonstra que não 

necessariamente armas levam à violência e que a relação pode ser exata-

mente a oposta. 

Mesmo os EUA, que possuem a população mais armada do 

mundo e níveis de violência mais altos que a média dos países mais de-

senvolvidos, o seu índice de homicídios é bem menor que o Brasil e ou-

tros países com legislações bastante restritivas em relação à armas.52 

Ademais, os estados mais seguros dos EUA frequentemente são os mais 

armados e/ou com legislação menos restritiva à posse e porte de armas 

pelos cidadãos.53 

Quarto: armas de fogo por si só não geram um incentivo para que 

os indivíduos agridam uns aos outros. A arma é só um instrumento de 

defesa. O que gera incentivo à agressão são fatores ligados ao caráter, 

                                                           
51 QUINTELA, Flavio; BARBOSA, Bene. Mentiram para mim sobre o desarmamento. 
São Paulo: Vide Editorial, 2015, p. 35-36. 
52 Ibdem, p. 36-37. 
53 BARBOSA, Bene. Vermont é o estado mais seguro dos EUA e lá até jovens de 16 anos 
podem portar armas. Disponível em: https://www.cadaminuto.com.br/noti-
cia/2017/03/07/vermont-e-o-estado-mais-seguro-dos-eua-e-la-ate-jovens-de-16-
anos-podem-portar-armas  

https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2017/03/07/vermont-e-o-estado-mais-seguro-dos-eua-e-la-ate-jovens-de-16-anos-podem-portar-armas
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2017/03/07/vermont-e-o-estado-mais-seguro-dos-eua-e-la-ate-jovens-de-16-anos-podem-portar-armas
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2017/03/07/vermont-e-o-estado-mais-seguro-dos-eua-e-la-ate-jovens-de-16-anos-podem-portar-armas
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temperamento e sanidade mental do indivíduo. Um caráter falho, um 

temperamento explosivo ou uma desordem mental podem levar alguém 

a cometer violência contra pessoas inocentes. Por outro lado, um caráter 

honesto, um temperamento equilibrado e uma mente sã tornam impro-

vável que um indivíduo agrida inocentes. Dificultar ou proibir a venda 

de armas de fogo, portanto, não ataca a raiz da violência, mas apenas um 

dos objetos com que alguns podem causar violência. 

 Quinto: a política de desarmamento das pessoas comuns deixa o 

povo totalmente desprotegido de tiranos, forças policias corruptas, milí-

cias e qualquer grupo que adquira armas de fogo no mercado negro. Não 

à toa, todos os ditadores sempre buscaram desarmar o povo; e todas as 

regiões dominadas por milícias ou narcotráfico possuem uma população 

desarmada.  

Para além da falta de proteção, um dos efeitos colaterais do de-

sarmamento é tornar o povo covarde, inofensivo aos dominadores e de-

pendente do Estado. O senso de autoproteção desaparece e com ele o 

senso de proteger a própria família, vizinhança e amigos. Com o tempo, 

a proteção comunitária passa a ser vista com maus olhos. O povo cai na 

armadilha de pensar que cabe ao Estado prover segurança. E assim o 

Estado tem total condição de se tornar tirânico ou, no mínimo, extrema-

damente corrupto.  

Em suma, ainda que se desconsidere os problemas éticos do de-

sarmamentismo, não há também razões pragmáticas para se desarmar a 

população. A medida não acaba com o mercado negro, nem com a má 

índole e a agressividade de algumas pessoas. De quebra, expõe o povo à 

dominação de grupos que continuarão a ter armas, sejam narcotrafican-

tes, milicianos ou o governo.  

Se a escolha entre armamentismo e desarmamentismo precisasse 

ser feita baseada apenas nas estatísticas, creio que os indícios pendem 

muito mais para o lado armamentista, ainda que a análise seja complexa, 

como afirmei. No entanto, devemos questionar fortemente se não é a 

ética que deve nos guiar neste debate em primeiro lugar. Bato na tecla: 

se a proibição é antiética, nossa obrigação é buscar outras soluções para 

o problema de quem faz mau uso das armas e não impor proibições a 

todos (ou quase todos) os cidadãos de bem.  
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Como seria numa sociedade libertária? 

 O grande problema que alguns armamentistas moderados veem 

na posição anarcocapitalista sobre as armas é não haver nenhuma mí-

nima regulação estatal. Parece ser razoável que pessoas com ficha crimi-

nal ou laudo psiquiátrico desfavorável não possam comprar armas. E 

quem poderia fazer essa regulação senão o Estado? Várias respostas po-

dem ser dadas aqui. 

 Em primeiro lugar, precisamos sempre considerar que nos casos 

de cidades privadas, o contrato da cidade pode requerer certas regras de 

seus moradores. Aceita quem quiser. Assim sendo, cidades privadas po-

deriam criar regras sobre os requisitos necessários para alguém comprar 

e usar armas no lugar. Nestes casos, a regulação existiria tal como existe 

em diversos Estados hoje.  

 Em segundo lugar, não podemos esquecer do problema do mer-

cado negro. Sempre haverá quem vende e quem compra de modo ilegal. 

Assim, a regulação estatal não é tão útil. Ela, no máximo, demove os 

mais preguiçosos ou menos corajosos de buscarem o mercado ilegal. 

Mas quem realmente quer uma arma ilegal vai conseguir. Então, se em 

uma sociedade libertária, criminosos ou desequilibrados puderem com-

prar armas em lojas normais, isso não vai mudar muita coisa. 

 Em terceiro lugar, se qualquer um pode se proteger com armas 

em uma sociedade libertária, não há razões para crer que maus elementos 

vão conseguir fazer grande estrago com as armas que comprarem. O 

efeito básico de liberar armas para todos é que a minoria de criminosos 

ou loucos perde o poder que costuma a ter numa sociedade desarmada. 

 Em quarto lugar, não necessariamente todas as fábricas e lojas de 

armas de fogo numa sociedade libertária venderiam armas para qualquer 

um sem nenhum tipo de regulação. Incentivos para regulação poderiam 

existir. Vamos pensar em exemplos.  

(a) Em muitas cidades privadas os donos talvez fechassem con-

trato com as fábricas e lojas para que alguns requisitos fossem exigidos 

dos cidadãos que quisessem comprar armas. Se os requisitos fossem ra-

zoáveis, isso não afastaria nenhum bom cliente. 
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 (b) Seguradoras contra assaltados, furtos e depredações, bem 

como empresas de segurança possivelmente tentariam fechar acordos 

com fábricas e lojas de armas de fogo para que armas não fossem vendi-

das a qualquer um.  

 (c) Associações pela paz e empresas certificadoras sem dúvida 

iriam pressionar fábricas e lojas de armas a não venderem armas sem se 

certificarem de que o comprador não é criminoso ou louco.  

 (d) Os próprios clientes talvez pressionassem as fábricas e lojas 

de armas para que elas avaliassem os antecedentes dos compradores de 

armas. 

 Em suma, havendo demanda por maior regulação, haveria quem 

pressionasse os fornecedores de armas. Não ceder à pressão poderia le-

var muitas dessas empresas a perder clientes. Isso seria um incentivo a 

não vender para maus elementos. Obviamente, sempre haveria uma ma-

neira de criminosos conseguirem armas de fogo. Esse não é um problema 

que pode ser absolutamente resolvido. Mas, sem dúvida, ele pode ser 

enfrentado com maior qualidade em uma sociedade anarcocapitalista. 

 

O cristão e o desarmamento 

 Finamente, devemos trabalhar as questões sobre a relação entre 

o cristão e as armas de fogo. Alguns cristãos acreditam que seria errado 

buscar a autoproteção e reagir a agressões físicas, principalmente utili-

zando armas de fogo. Entende-se que a reação, por ser uma forma de 

agressão, descumpre os princípios do amor e do perdão, sendo assim 

uma postura anticristã. Contudo, creio que há boas razões para crer que 

a proteção por meio de armas de fogo não pode ser considerada um pe-

cado.  

Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que a nossa vida é um 

atributo que pertence a Deus. Isso significa que é obrigação de cada um 

zelar por sua própria vida. Deste modo, a legítima defesa emerge não 

apenas como uma opção, mas como uma obrigação em circunstâncias 

normais. Qualquer indivíduo que lute para proteger a sua própria vida 

está cuidando do maior bem que Deus lhe deu e, ademais, seguindo um 

instinto natural criado por Deus em nós para nos ajudar em nossa preser-

vação. O princípio não só é legítimo do ponto de vista lógico, como a 
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própria Bíblia o endossa, nunca repreendendo quem por legítima defesa 

agrediu e até matou a alguém. 

O princípio da legítima defesa se estende para além de nós mes-

mos. Em uma situação de perigo, se podemos proteger a vida de nossa 

família ou mesmo de pessoas que estão à nossa volta, isso se torna uma 

obrigação moral. Ele também pode se estender, até certo ponto, à defesa 

daquilo que Deus nos deu além da vida. Uma vez que Deus é dono de 

todas as bênçãos, tudo o que Ele coloca debaixo de nossas mãos deve ser 

protegido. A Bíblia leva isso tão à sério que, no Antigo Testamento, 

constava na lei civil de Israel que um homem não seria culpado de matar 

um ladrão pela legítima defesa de sua vida e propriedade (Êx 22:2). 

Em segundo lugar, os textos utilizados para sustentar a não rea-

ção são mal interpretados por quem defende essa tese. É o caso de Ma-

teus 5:39-41. Se entendermos que Jesus está sendo literal ao dizer que 

devemos dar a outra face, dar mais do que o ladrão quis roubar e andar a 

segunda milha com quem ordenou apenas uma, isso significa que em 

qualquer situação de agressão devemos oferecer ao agressor a possibili-

dade de nos agredir mais ainda. Levando às últimas consequências, pe-

diríamos para que quem nos cegou de um olho, cegasse do outro também 

ou que quem nos estuprou, estuprasse de novo. 

Evidentemente, o sentido das palavras de Cristo não é esse. Jesus 

está desestimulando o impulso de vingança, através de imagens fortes, 

que chocam. Elas não devem, de forma alguma, ser tomadas ao pé da 

letra. Jesus usava muitas imagens fortes que eram apenas símbolos. Ele 

afirma que é preferível arrancarmos um membro do corpo que nos faz 

pecar porque é melhor entrar sem ele no céu do que entrar inteiro no 

inferno (Mt 5:29-30). Também diz que é melhor amarrar uma pedra no 

pescoço e se afogar no mar com ela do que fazer um cristão cair (Mt 

18:6-9). Para Nicodemos, Jesus afirma que um homem precisa nascer de 

novo para ser salvo (Jo 3:1-10). Para os discípulos e uma plateia de ju-

deus, assevera que todos deveriam comer a sua carne e beber o seu san-

gue para viver (João 6:51-66). Para líderes judeus, diz que poderia re-

construir o templo em três dias (João 2:19). 

Se formos entender tudo isso como literal, teremos grandes pro-

blemas teológicos e de ordem prática. São obviamente analogias que 

“brincam” com o absurdo. Jesus não estava defendendo a automutilação, 
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um céu com pessoas mutiladas, o suicídio de quem atrapalha os cristãos, 

a antropofagia de seu próprio corpo, um segundo nascimento carnal e a 

reconstrução do templo literal em três dias. Da mesma forma, Jesus não 

defende que reagir é pecado em Mateus 5:39-41. 

Outro texto mal interpretado é o de Mateus 26:52, onde Jesus re-

preende a Pedro por ter cortado a orelha de um soldado. A frase dita foi: 

“Guarde a espada! Pois todos os que empunham a espada, pela espada 

morrerão”. Ao contrário do que muitos pensam, a repreensão de Jesus 

não era pelo fato de Pedro estar armado e reagir. A bronca de Cristo era 

porque (1) fazia parte da missão de Cristo ser preso e morrer, de modo 

que Pedro não deveria impedir isso; (2) embora a autodefesa seja legí-

tima, os discípulos foram chamados para ser missionários integrais, em 

um contexto de grande poderio romano sobre os judeus e o mundo. Nesse 

contexto, reações armadas poderiam levar os cristãos a serem vistos pelo 

império como um grupo paramilitar, o que dificultaria a pregação do 

evangelho e desvirtuaria a imagem do cristianismo. 

O problema, portanto, não era a reação de Pedro em si mesma, 

mas o contexto. Tanto que o mesmo evento é narrado em Marcos 14:47 

e Lucas 22:51 sem a repreensão de Jesus Cristo a Pedro. E em João 

18:11, Jesus o repreende focando no fato de que fazia parte de sua missão 

ser morto. Ou seja, o contexto, não a ação em si, era o que estava pe-

sando. Isso nos ensina que em determinadas circunstâncias, mesmo a au-

todefesa sendo um direito, devemos abrir mão dela por conta de algo 

maior.  

Em terceiro lugar, a fé em Deus não nos desobriga a tomar medi-

das de segurança. Se assim fosse, não faria sentido trancar a porta de casa 

com chave, ter extintor no carro, usar cinto de segurança, comprar um 

computador com garantia de fábrica, guardar pertences valiosos em um 

cofre, ir ao médico, etc. Na verdade, o próprio Jesus diz a Satanás: “Não 

tentarás o Senhor teu Deus”. E o texto bíblico que afirma “Se o Senhor 

não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela” (Salmo 127:1), não ex-

clui, como se pode ver, a necessidade de uma sentinela – embora sua 

vigilância seja inútil se Deus não estender sua proteção. 

Em quarto lugar, se o uso de armas para proteção fosse errado, 

seria pecado ser policial e/ou depender de policiais para a nossa proteção. 



Página 241 de 350 
 

Ora, se não vemos mal em que a polícia nos defenda com armas, então 

o uso de armas, a autoproteção e a reação não podem ser atitudes erradas. 

Em quinto lugar, amar não implica necessariamente permitir que 

agressores coloquem em risco sua vida ou a vida de alguém ao redor. 

Imagine que você está andando na rua e encontra um sujeito tentando 

violentar sexualmente sua filha. Qual será sua postura? Deixar que o su-

jeito abuse de sua filha, alegando que precisa amá-lo e não agredi-lo? Ou 

tentará salvar sua filha, apartando-o com sua força física ou algum ins-

trumento de proteção? Tenho certeza de que sua postura será a segunda. 

Não é diferente quando se trata de nossa própria vida em jogo. É perfei-

tamente possível ser um cristão amoroso, perdoador e que ajuda ao pró-

ximo, mas, ao mesmo tempo, que reage quando sua vida ou a vida de 

pessoas ao seu redor está em perigo. 

Enfatizamos que toda essa reflexão se refere à autodefesa e não 

ao uso da violência como forma de vingança. A Bíblia é bem clara ao 

dizer que não devemos nos vingar, no âmbito moral, pois a “vingança” 

pertence a Deus. E, no âmbito civil, devemos evitar a busca da justiça 

pelas próprias mãos, mas preferir a busca de árbitros que possam julgar 

retamente a questão e aplicar as penas cabíveis. Assim, evitamos maus 

juízos de nossa parte e nos colocamos debaixo das leis da região.  

Em sexto lugar, não faz sentido demonizar as armas quando não 

só homens santos da Bíblia as utilizaram no AT e no NT, como também 

a própria imagem de Jesus Cristo utilizada no Apocalipse, por exemplo, 

é dele voltando armado para julgar o mundo. Não há nada de errado nas 

armas em si mesmas, mas sim na intenção no coração de cada um. 

Em sétimo e último lugar, é errado supor que armas só servem 

para matar. Sua função é proteger. Isso pode implicar morte ou não. Exis-

tem casos de pessoas que se protegeram só por sacar a arma, sem sequer 

dar um disparo. O ato acuou o agressor, que resolveu fugir. Há também 

pessoas que dispararam e acertaram um agressor sem levá-lo à morte. 

Ainda que eventualmente uma pessoa mate outra por legítima defesa, 

não há pecado nisso. O mandamento bíblico nunca foi para não matar, 

mas para não assassinar (essa é a tradução mais correta). Embora Deus 

não se agrade de derramamento de sangue, nos outorga o direito de tirar 

a vida de quem está atentando contra a nossa. Se só existe esta alternativa 
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em um momento de embate, não há aí um assassinato, mas sim a auto-

proteção. 

Por essa razão, defender o direito de homens terem armas não é 

o mesmo que defender a barbárie. É sim reconhecer que Deus deu ao ser 

humano o direito de autodefesa e proteção dos que estão ao redor. Assim, 

podemos concluir que um cristão pode ser armamentista sem ferir a sua 

fé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 243 de 350 
 

21. Saúde, educação e transporte 

 À semelhança do que ocorre quando o assunto é justiça e segu-

rança, há uma grande preocupação de quem não é libertário no que tange 

ao provimento de saúde, educação e transporte para os pobres em uma 

sociedade anarcocapitalista. A julgar pelo que vemos hoje nas socieda-

des com Estado, muitos concluem que os pobres ficariam sem assistência 

nestas áreas se todos os serviços fossem privados. A maioria dos pobres 

hoje, nos mais diversos países, depende de hospitais e colégios estatais, 

pois não possuem condições de pagar um plano de saúde e um colégio 

privado para os filhos. Além disso, o transporte público, usado pela mai-

oria dos pobres, possui um valor estabelecido pelo governo. Se este valor 

fosse livremente regulado pelas empresas, poderia ser bem maior do que 

as pessoas de baixa renda podem pagar. Como o libertarianismo lida com 

essas questões? 

 Como temos visto neste livro até aqui, existem diversas ações do 

governo que podem forçar os preços de um serviço para cima. Para os 

fins deste capítulo, podemos falar de quatro em específico: cobrança de 

impostos, imposição de muita burocracia e regulamentação, formação de 

bolhas e proteção de alguns setores e empresas. Se o Estado deixasse de 

existir, essas ações também deixariam, o que tenderia a jogar os preços 

para baixo. Vejamos cada uma dessas ações e em que a ausência delas 

afetaria os serviços de saúde, educação e transporte.  

A cobrança de impostos força os preços para cima de modo direto 

e indireto. Direto porque um dos custos que compõe o preço de cada bem 

ou serviço são os impostos. E aqui não estamos falando apenas dos im-

postos sobre o próprio serviço prestado, mas sobre tudo o que a empresa 

precisa para fornecer o serviço, tal como energia elétrica, água, materiais 

de limpeza e escritório, mesas, cadeiras, equipamentos eletrônicos, etc.  

Indireto porque os impostos tornam menor a competição no mer-

cado, em especial se forem altos, numerosos e complexos de serem cal-

culados. Isso se dá porque os impostos dificultam o surgimento e a so-

brevivência das empresas, sobretudo as que possuem menos capital. 

Com menos empresas competindo, essas empresas não terão incentivo 

para fazer uma administração que lhes permita baixar os preços.  

A imposição de muita burocracia e regulamentação onera os ser-

viços direta e indiretamente também. Ela implica muito tempo e pessoal 
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gasto, o que tem seu custo e conduz ao mesmo resultado da cobrança de 

imposto. Além disso, é comum que as numerosas regras estatais para 

manter certos negócios sejam usadas por alguns políticos e fiscais para 

prejudicar uns, beneficiar outros, trocar favores e fazer chantagens. 

Aqui, mais uma vez, só conseguirão sobreviver as empresas mais ricas. 

E o resultado será um serviço caro e de má qualidade.  

 A formação de bolhas não ocorre apenas quando o Estado ex-

pande crédito via banco central, subsidia setores ou empresta dinheiro 

para algumas empresas. É possível formar bolhas com a cobrança de im-

postos e a manutenção de serviços estatais. É o que ocorre no caso dos 

hospitais e das escolas públicas. De um lado, as instituições privadas têm 

dificuldades de surgir e se manter por causa das intervenções do Estado. 

De outro, o Estado oferece serviços de educação e saúde sem cobrar os 

valores por indivíduo. Como resultado, a demanda pelo serviço público 

é bem maior do que ele poderia suportar.  

 Com menos demanda para o setor privado, ainda menos institui-

ções surgem e se mantém. As que conseguem se estabelecer tem, logi-

camente, um público mais bem abastado, o que força mais ainda os pre-

ços para cima. Já o setor público, com mais demanda, passa a ter mais 

custos. Esse custo cada vez maior é pago pelos impostos que já dificul-

tam o setor privado e o cidadão. E assim o sistema se retroalimenta. As 

instituições estatais de saúde e educação, portanto, são uma bolha, uma 

distorção econômica.  

 A proteção estatal de algumas empresas e setores força os preços 

para cima seja pela redução ou extinção da concorrência, seja pela cria-

ção de uma acomodação das empresas aos subsídios do Estado. Em todo 

o caso, a empresa ou setor beneficiado pelo Estado não procura formas 

de prestar um serviço melhor e mais barato. É o que acontece no caso 

dos ônibus. 

 Essas são basicamente as ações do governo que tornam os servi-

ços de saúde, educação e transporte mais caros. Se o Estado deixasse de 

existir, eis abaixo o que ocorreria. 

(1) Impostos seriam extintos. Como resultado, meios de trans-

porte teriam menor custo com combustível e peças; hospitais privados 

poderiam comprar remédios, equipamentos e máquinas a preços bem 

mais baixos; e a mera prestação de serviços pelas empresas privadas de 
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saúde, educação e locomoção não geraria nenhuma obrigação de pagar 

algo a uma entidade coercitiva. 

Tendo já trabalhado na área financeira de escolas, sei bem o que 

a abolição dos impostos representaria para o setor. Em um dos colégios 

onde trabalhei, pagávamos mais de 60 mil em impostos por mês, mesmo 

havendo grande sonegação. O valor real provavelmente seria o dobro. À 

época, 60 mil poderiam pagar seis meses de conta de água, ou quatro 

meses de conta de luz durante o período de inverno e outono, ou um ano 

de telefone e internet, ou três anos de materiais de limpeza e escritório, 

ou seis meses do plano de saúde que a escola fornecia aos funcionários, 

ou quatro meses de vale transporte, ou cerca 500 reais de aumento para 

cada um que trabalhava lá.  

Devo ressaltar ainda que a escola entrou em uma crise no período 

em que trabalhei para ela. Por cerca de dois anos, o valor que entrava no 

caixa não pagava todas as contas. Houve meses em que nosso déficit 

chegava a 100 mil reais. Aqui nós podemos perceber que os impostos 

não só impediram mais investimentos no período de bonança, mas tam-

bém representaram enorme custo durante a crise. Sem o Estado, esse 

problema não existiria. E isso poderia se refletir nos preços das mensali-

dades que os alunos pagavam. Na verdade, provavelmente refletiria, já 

que mais escolas conseguiriam surgir e se manter, gerando concorrência.  

(2) Burocracias e regulamentações seriam extintas. Isso acaba-

ria com diversos problemas que existem hoje. Pensemos, por exemplo, 

no mercado de transporte de ônibus. Onde moro há uma linha de ônibus 

muito problemática. A rota dela é extensa, o ônibus passa por lugares 

que nunca tem passageiros, sai da pista principal para entrar em trans-

versais sem nenhuma necessidade, demora para chegar em cada parada 

e é a única linha que leva os passageiros do centro da cidade até o bairro 

onde habito. Por que a linha não faz uma rota mais inteligente e, por 

conseguinte, mais rápida? Isso reduziria custos e otimizaria o serviço. E 

por que não aparecem outras linhas fazendo o trajeto do centro da cidade 

até meu bairro, a fim de atender um grande número de pessoas que hoje 

depende exclusivamente de uma linha apenas? Há demanda para isso. 

Seria lucrativo para os empresários. A resposta para as duas perguntas é: 

mercado fechado. Só entra no mercado quem o Estado quer e para operar 

como ele determina.  
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Sem o Estado e com o mercado aberto, as empresas, não que-

rendo perder dinheiro à toa, reavaliariam as rotas. A meta seria criar rotas 

mais rápidas, porém, sem reduzir o número de clientes. Algumas linhas 

investiriam em locais onde muitas pessoas dependem de uma só linha de 

ônibus, a fim de competir por esse mercado. Empresas novas entrariam 

no mercado de ônibus para também competir pelos clientes. E, claro, 

surgiriam inovações.  

Sempre quando penso em inovações no mercado de ônibus, vá-

rias delas me vêm à mente. Uma delas seriam empresas de aplicativo de 

ônibus. Nesses aplicativos, cada pessoa chamaria um ônibus com algum 

tempo de antecedência. Ou ainda: registraria no aplicativo um plano se-

manal de viagens. Daí o aplicativo montaria as melhores rotas possíveis 

com as pessoas que chamaram, alocando cada grupo para determinado 

ônibus e calculando o valor proporcional que cada um pagará. E, então, 

o ônibus seguiria a rota, pegando e deixando cada um em seus respecti-

vos pontos.  

Uma segunda inovação poderia ser os ônibus sem nenhum as-

sento ou com poucos. Esse poderia ser um serviço mais barato prestado 

por algumas empresas. Como caberiam mais pessoas dentro do veículo, 

a empresa poderia cobrar valores bem menores pelas viagens. Os passa-

geiros seriam aqueles indivíduos que não se importam em ir em pé para 

o trabalho ou para casa.  

Outra inovação seria os ônibus adotarem valores distintos para 

quem viaja em pé ou sentado, e para quem faz uma rota maior ou menor. 

Isso geraria economia para quem fizesse trechos menores e/ou esco-

lhesse viajar de pé. Ao mesmo tempo, daria um valor monetário diferente 

para cada tipo de serviço, gerando maior capacidade de julgar se um ser-

viço é caro ou não.  

Esses exemplos não necessariamente dariam certo. Mas eles ilus-

tram o seguinte ponto: com total liberdade de mercado, empresários tem 

autorização e estimulo para criar coisas novas, a fim de lucrar mais. 

Quem sai ganhando com isso? O cliente, pois terá mais opções. E se os 

empresários antigos não desejarem inovar? Perderão clientes para quem 

quiser.  

Um mercado de mobilidade urbana mais livre também poderia 

contribuir para a popularização de aplicativos de carona. Bastaria que 
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essa opção se tornasse rentável e segura. Os resultados seriam ótimos. 

Pense nos engarrafamentos das grandes cidades. Em grande medida, eles 

ocorrem porque na maioria dos carros há apenas uma pessoa e quatro 

lugares vagos. Se houvesse incentivo de mercado para que a maioria das 

pessoas que tem carro fosse para o trabalho transportando outros indiví-

duos, os engarrafamentos se reduziriam.  

A lógica aqui poderia ser a mesma do exemplo que dei do apli-

cativo de ônibus. O aplicativo calcularia as melhores rotas, alocando 

quatro pessoas em cada carro. Com essa dinâmica, o dono do carro po-

deria ir e voltar do trabalho sem pagar nada de combustível e ainda ob-

teria lucro. E os “caroneiros” pagariam menos do que uma viagem soli-

tária, pois o valor total seria fatiado entre os passageiros no próprio apli-

cativo. Penso que as próprias empresas de ônibus poderiam investir em 

frotas de carros, a fim de prestar uma modalidade de serviço a mais. Os 

carros fariam o mesmo tipo de serviço dos ônibus, com a diferença de 

que carregariam menos pessoas. Isso uniria vários benefícios em um só 

modelo de transporte: maior conforto, preço mais baixo em relação a 

corridas de táxi com um só cliente e maior segurança, já que os carros e 

os motoristas estariam ligados a uma empresa de ônibus conhecida.   

 Na área da educação, a desregulamentação também traria uma 

série de novas possibilidades. Pensemos apenas em alguns exemplos. 

Hoje a maioria esmagadora das pessoas que já cursou os doze anos de 

ensino fundamental e médio não lembra e não utiliza nem 10% do que 

aprendeu na escola. Ainda assim, há um padrão de matérias impostas 

pelo Estado para todas as escolas. E ninguém pode sair desse padrão. O 

resultado é que a maioria dos alunos serão obrigados a focar em coisas 

que serão inúteis para as suas vidas. Isso representa um gasto ineficiente 

de dinheiro e tempo. Sem regulamentação, dezenas ou centenas de pro-

postas diferentes de escola podem surgir, o que pode reduzir custos e 

aumentar eficiência. 

 Algumas escolas poderiam dar ao aluno a opção de não cursar 

todas as matérias. Os pais poderiam investir apenas nas matérias que re-

almente seriam mais úteis para seu filho. Outras escolas poderiam focar 

apenas em exatas, ou em biológicas, ou em humanas. Outras poderiam 
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trabalhar só alfabetização, quatro operações básicas e porcentagem. Ou-

tras poderiam oferecer um básico de cada matéria, mas depois focar ape-

nas em disciplinas que ensinassem profissões.  

 Cada família também seria livre para montar o plano de estudo 

mais eficaz para os filhos. Alguns alunos poderiam optar por ter um en-

sino hibrido: estudar algumas disciplinas na escola, com professores; ou-

tras disciplinas com os pais ou sozinho, em casa; outras disciplinas com 

um explicador particular; outras por meio de vídeo-aulas na internet; etc.  

 Para além disso, com a desregulamentação, haveria uma grande 

oferta de professores particulares que poderiam, inclusive, criar classes 

pequenas em diversos lugares – sem necessariamente abrirem uma es-

cola neste modelo mais clássico com salas de aula e todas as disciplinas. 

Alguns professores também provavelmente teriam projetos voluntários 

para ensinar pessoas mais pobres. O incentivo para que ONGs e Igrejas 

mantivessem escolas comunitárias certamente seria grande. Empresas 

que costumam a fazer filantropia também teriam, na área da educação, 

um bom campo para criar projetos eficientes. 

 Como um cristão conservador, chamo a atenção para o fato de 

que um sistema de educação desregulamentado seria ótimo para que as 

famílias e as igrejas pudessem construir sua própria educação cristã, sem 

qualquer ingerência de burocratas e ideólogos com valores que ferem a 

fé. Para mim, seria o ideal que as igrejas se tornassem o que eram as 

sinagogas nos tempos de Jesus: não apenas locais de culto, mas escolas. 

Deveria sempre ter sido comum, quase um padrão, que cada igreja fosse 

uma escola onde os membros poderiam colocar seus filhos e também ser 

professores. Isso faria da Igreja um local muito mais relevante social-

mente. Hoje, no entanto, a Igreja tem um papel reduzido em razão da 

prepotência estatal em padronizar o ensino para todos, segundo as opini-

ões de seus dirigentes engravatados. Eis a razão pela qual os cristãos 

conservadores, a meu ver, deveriam defender um sistema educacional 

desregulamentado.  

 Com todas essas possibilidades de projetos em um sistema edu-

cacional totalmente livre do Estado, o custo da educação se reduziria 

muito. Haveria opções para todos os bolsos e gostos e nenhuma delas 

seria proibida ou dificultada por um poder central coercitivo. As melho-

res propostas ganhariam mais adeptos e poderiam se tornar um padrão 
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não por imposição, mas por eficiência. As propostas ruins seriam rejei-

tadas. E ninguém seria obrigado a seguir propostas das quais não gostas-

sem. 

 Os benefícios da desregulamentação valem também para a área 

da saúde e qualquer outra. Sem o Estado impondo regras arbitrárias ou 

desnecessárias, o indivíduo ganha maior poder de escolha e o setor pri-

vado maior liberdade e incentivo para inovar e, por conseguinte, baratear 

os serviços.  

 Não precisamos ficar apenas no campo teórico. Na obra A Bela 

Arvore, o educador James Tooley apresenta uma instigante pesquisa de 

campo que revela a existência de escolas privadas de baixo custo e boa 

qualidade em diversas favelas e locais muito pobres ao redor do 

mundo.54 Sua pesquisa abrange comunidades em países como Índia, Ni-

géria, Gana, Quênia e Zimbábue. Essas escolas são “ilegais” por não se 

adequarem às exigências dos seus respectivos governos estatais. No en-

tanto, os pais preferem que seus filhos estudem nelas porque as conside-

ram melhores que as escolas públicas em qualidade. Evidentemente, por 

estarem na ilegalidade, essas escolas precisam, muitas vezes, pagar pro-

pina para que os fiscais do governo não as fechem.  

A obra de Tooley mostra também como que a mentalidade de que 

o Estado deve prover educação leva a maioria dos teóricos da área a mi-

nimizarem o impacto positivo dessas escolas privadas ou mesmo consi-

derar que elas “atrapalham” o Estado. Alguns, inclusive, propõem que 

os pobres não deveriam ter essa alternativa, pois isso enfraquece o ensino 

público. Em outras palavras, a defesa de que o Estado deve prover edu-

cação desemboca na ideia de que o pobre não deve ter direito de escolher 

o que prefere para os seus filhos, muito menos de resolver suas próprias 

demandas. 

Um dos pontos altos do livro é que Tooley mescla suas descober-

tas com sua própria jornada pessoal de alguém que concordava com as 

teses dominantes de que só o Estado consegue prover educação para os 

                                                           
54 Ler TOOLEY, James. A Bela Árvore: Uma jornada pessoal através de como os povos 
mais pobres do mundo estão educando a si mesmos. São Paulo: Bunker Editorial, 2020. 
Livro disponível para compra em: https://www.amazon.com.br/%C3%81rvore-jornada-pessoal-

atrav%C3%A9s-educando/dp/8568451055. O site da Amazon permite ler os primeiros capítu-
los do livro. Vale a pena.    

https://www.amazon.com.br/%C3%81rvore-jornada-pessoal-atrav%C3%A9s-educando/dp/8568451055
https://www.amazon.com.br/%C3%81rvore-jornada-pessoal-atrav%C3%A9s-educando/dp/8568451055
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pobres para alguém que já não poderia pensar assim diante do que estava 

vendo.   

Ora, se mesmo com todas as dificuldades impostas pelo Estado, 

essas escolas “ilegais” ainda conseguem surgir e oferecer um serviço que 

agrada aos pais, o quanto mais isso não seria realidade se não houvesse 

um Estado para proibir legalmente essas iniciativas? Sem dúvida, a edu-

cação se desenvolveria melhor. 

Sempre que penso nisso, lembro-me de meus pais. Minha mãe 

alfabetizou a mim e aos meus outros dois irmãos. Quando entramos na 

escola, já sabíamos ler, escrever, fazer as quatro operações básicas e res-

ponder de cabeça a tabuada. Se hoje eu gosto de ler e escrevo bem, devo 

à minha mãe. Já meu pai tem facilidade com matemática, é um bom con-

tador de histórias e sabe ensinar violão.  

Se a educação fosse descentralizada, seria fácil meus pais darem 

aulas para cinco ou dez crianças em seu apartamento, o custo seria baixo, 

o acompanhamento seria mais personalizado e os pais estariam bem mais 

próximos de seus filhos, que estudariam dentro do próprio condomínio. 

Haveria uma demanda para isso, pois o governo não taxaria a atividade 

como crime. E minha mãe, que optou por não trabalhar fora para cuidar 

dos filhos, poderia ter uma boa renda fazendo algo que sabe fazer bem e 

sem se ausentar de casa. Finalmente, os próprios pais de cada criança 

assumiriam – quem diria?! – o papel de avaliar se a educação dos seus 

filhos com um casal de vizinhos do condomínio é uma boa opção ou não.  

Saindo da educação e entranhado na saúde, os números brasilei-

ros podem nos ajudar a visualizar como uma saúde de baixo custo não é 

uma impossibilidade lógica. O Brasil gasta cerca de 294 bilhões com o 

SUS anualmente.55 Isso dá uma média de R$ 116,67 para cada pessoa. 

Retire-se os impostos, as regulamentações do Estado e toda a ineficiên-

cia característica do sistema estatal e o valor será ainda mais baixo. Dá 

para fazer.  

Talvez aqui o leitor me aponte o sistema de saúde nos EUA como 

uma refutação a este ponto. Em geral, é dito que não existe saúde pública 

nos EUA. Tudo é privado. E é conhecido que os procedimentos de saúde 

                                                           
55 Os números podem ser checados aqui: https://portal.cfm.org.br/noticias/brasil-
gasta-r-383-ao-dia-com-a-saude-de-cada-habitante-2/  

https://portal.cfm.org.br/noticias/brasil-gasta-r-383-ao-dia-com-a-saude-de-cada-habitante-2/
https://portal.cfm.org.br/noticias/brasil-gasta-r-383-ao-dia-com-a-saude-de-cada-habitante-2/
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neste país são caros, o que leva muitos a evitarem ir ao médico. Além 

disso, pessoas mais pobres ficam sem assistência e não poucos se endi-

vidam para bancar algum tratamento. Ora, se isso é a expressão mais fiel 

do livre mercado na área de saúde, a solução libertária é insuficiente. No 

entanto, o quanto dessa narrativa é verdadeira? Há mesmo um mercado 

livre no sistema de saúde americano? Vamos ver. 

De fato, os EUA não contam com um sistema estatal de saúde 

que seja universal, como é o caso no Brasil. Contudo, o sistema também 

não é um livre mercado. Para começar, existem programas estatais de 

saúde nos EUA. Os mais antigos e famosos são o Medicaid e o Medicare. 

O primeiro reembolsa médicos e hospitais que fornecem tratamento a 

pessoas de baixa renda. O segundo reembolsa médicos e hospitais que 

tratam pessoas acima de 65 anos de idade. É verdade que a parcela da 

população que não é coberta por esses programas depende das segurado-

ras privadas de saúde. Mas aqui existem outros aspectos que tornam o 

sistema distante de um livre mercado. Primeiro: em muitos estados as 

seguradoras são proibidas de operar em mais de um estado do país. Isso 

reduz a concorrência, elevando os preços.  

Segundo: seguradoras são obrigadas a cobrir serviços simples. 

Como os indivíduos não arcam com eles, também não possuem estimulo 

para economizar. Já os hospitais, uma vez que são ressarcidos pelas se-

guradoras, têm estimulo para cobrar valores altos. O efeito desse arranjo 

de coisas é que as seguradoras aumentam os valores dos planos para sus-

tentar esses custos. 

Terceiro: o excesso de burocracia para manter pequenas clinicas 

faz com que seja mais fácil haver grandes hospitais. Isso reduz a concor-

rência, gerando aumento nos preços.  

Quarto: empresas que ofertam seguros tem desconto no imposto 

de renda na proporção do preço do seguro. Assim, há estimulo para que 

as seguradoras cobrem ainda mais caro, pois as empresas estão dispostas 

a pagar. No entanto, como o trabalhador divide os custos do plano com 

a empresa, nem todos têm condição de aderi-lo.  

Quinto: os custos com os programas de assistência estatal aumen-

tam os impostos e tornam também o setor privado menos competitivo.  
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Portanto, o sistema americano não é um livre mercado, mas sim 

um mercado corporativista que se formou por conta de intervenções es-

tatais que geraram maus estímulos.56 Em um mercado livre, isso seria 

diferente. De fato, há países com sistemas mais livres que os EUA, ainda 

que também contem com intervenção estatal. É o caso do sistema de El 

Salvador, o de Singapura e o da Suíça. Poderiam ser sistemas ainda me-

lhores, se o Estado não fizesse qualquer intervenção.  

E aqui o leitor pode perguntar: mas sem um Estado para impor 

regras, ainda que mínimas, como clientes serão protegidos de produtos e 

serviços ruins? Há vários mecanismos de proteção: a perda de clientes 

que uma empresa terá se sua reputação cair, os processos judiciais que 

ela tomará se descumprir contratos, a cobrança e a fiscalização que ela 

receberá por parte de empresas certificadoras, seguradoras, ONGs, sin-

dicatos, igrejas, jornalistas, advogados, etc. Há toda uma rede de insti-

tuições e pessoas que estariam interessadas em fiscalizar a idoneidade e 

a qualidade das empresas nas mais diversas áreas.  

 (3) As bolhas se extinguiriam. A partir daí, sem serviços “grá-

tis”, a concorrência pelos antigos beneficiários de instituições estatais 

seria possível e bastante elevada. Valeria mais a pena investir em insti-

tuições de saúde e educação, por exemplo. Além disso, algumas distor-

ções seriam desfeitas. Hoje, há pessoas que podem pagar por um plano 

de saúde ou mesmo por um colégio privado para os filhos, mas prefere 

                                                           
56 Alguns artigos que explicam o sistema de saúde americano: RALLO, Ramón Juan. 
Como realmente funciona o sistema de saúde americano. Disponível em: 
https://www.mises.org.br/article/1851/como-realmente-funciona-o-sistema-de-
saude-americano; MCMAKEN, Ryan. O sistema de saúde americano não é livre. Dispo-
nível em: https://ideiasradicais.com.br/o-sistema-de-saude-americano-nao-e-livre/; 
FORBES, Steve. Superb Healthcare At Ultra-Low Prices? How Singapore Does It. Dispo-
nível em:  https://www.forbes.com/sites/steveforbes/2020/05/26/superb-heal-
thcare-at-ultra-low-prices-how-singapore-does-it/?sh=68b403473add; DUNLOP, Ja-
mes. O mercado e o sistema de saúde de El Salvador. Disponível em:  https://www.mi-
ses.org.br/Article.aspx?id=642; MANNING, Hadley Heath. Don’t blame capitalism for 
high health costs. Disponível em:  https://thehill.com/opinion/healthcare/400901-
dont-blame-capitalism-for-high-health-costs; MOFFIT, Robert E. The Cure: How Capi-
talism Can Save American Health Care. Disponível em: https://www.heri-
tage.org/health-care-reform/report/the-cure-how-capitalism-can-save-american-
health-care  

https://www.mises.org.br/article/1851/como-realmente-funciona-o-sistema-de-saude-americano
https://www.mises.org.br/article/1851/como-realmente-funciona-o-sistema-de-saude-americano
https://ideiasradicais.com.br/o-sistema-de-saude-americano-nao-e-livre/
https://www.forbes.com/sites/steveforbes/2020/05/26/superb-healthcare-at-ultra-low-prices-how-singapore-does-it/?sh=68b403473add
https://www.forbes.com/sites/steveforbes/2020/05/26/superb-healthcare-at-ultra-low-prices-how-singapore-does-it/?sh=68b403473add
https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=642
https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=642
https://thehill.com/opinion/healthcare/400901-dont-blame-capitalism-for-high-health-costs
https://thehill.com/opinion/healthcare/400901-dont-blame-capitalism-for-high-health-costs
https://www.heritage.org/health-care-reform/report/the-cure-how-capitalism-can-save-american-health-care
https://www.heritage.org/health-care-reform/report/the-cure-how-capitalism-can-save-american-health-care
https://www.heritage.org/health-care-reform/report/the-cure-how-capitalism-can-save-american-health-care
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fazer uso de instituições estatais para economizar. Essas pessoas não es-

tão erradas, uma vez que também financiam o serviço público via im-

postos. Elas têm direito de usá-lo, portanto. No entanto, isso incha as 

instituições estatais, tornando o setor privado ainda menos competitivo 

e distorcendo os valores. Em um mercado totalmente privatizado e livre, 

este tipo de inchaço não existiria, tornando os preços mais fiéis à reali-

dade. 

 (4) As proteções estatais se extinguiriam. Isso seria ótimo prin-

cipalmente para a melhora do setor de transportes para os cidadãos. Sem 

a proteção do Estado contra competidores e sem a possibilidade de rece-

ber subsídio estatal, as empresas teriam de oferecer um bom serviço e a 

um preço acessível. Do contrário, os cidadãos buscariam novas alterna-

tivas. Haveria, portanto, um dinamismo no mercado. 

 O mesmo ocorreria na saúde e na educação. A possibilidade de 

uma empresa privada ser descartada pelos consumidores e não contar 

com qualquer auxílio estatal sempre será o melhor dos incentivos para 

que ela preste um serviço de maior qualidade. 

 Nenhum desses pontos garante que jamais haverá serviço ruim e 

caro em um mercado livre e sem Estado. Não vivemos em um mundo 

perfeito e também não podemos prever todas as possibilidades e condi-

ções do futuro. No entanto, a probabilidade de os serviços continuarem 

ruins e caros por muito tempo em um mercado aberto é praticamente 

nula. Não se pode dizer o mesmo dos serviços prestados por instituições 

estatais. Portanto, há boas razões para pensarmos que os pobres seriam 

os mais beneficiados se o Estado deixasse de existir e, por conseguinte, 

suas ações que forçam preços para cima fossem extintas. 
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22. Assistência Social 

 A assistência social é outra preocupação recorrente dos que criti-

cam o anarcocapitalismo. Por assistência social não me refiro apenas à 

programas estatais de auxílio financeiro a pessoas de baixa renda. Esse 

termo inclui também programas do Estado que ajudam pessoas com do-

enças físicas ou mentais graves que não conseguem pagar as custas de 

seu tratamento e que, muitas vezes, não conseguem trabalhar. Sem o Es-

tado, como a assistência a essas pessoas seria garantida? 

 Se o leitor leu todos os capítulos até aqui, deve ter uma ideia do 

que vamos defender neste capítulo: o voluntarismo. A assistência social 

é algo muito belo e importante. E a forma mais ética e até mesmo eficaz 

de fazer isso é através da livre associação de pessoas com este fim. A 

pergunta que geralmente aparece quando o voluntarismo é defendido é: 

“Mas e se a maioria das pessoas for egoísta e não quiser ajudar?”. Vamos 

trabalhar essa questão. 

 Para começar, devemos ter em mente que todas as pessoas são 

egoístas em algum grau. Por egoísmo, não me refiro aqui à mera incli-

nação natural e legítima de buscar suprir suas próprias necessidades e 

bem-estar. Isso nada mais é que amor próprio. Mas falo sim da exacer-

bação desta busca. Egoísmo, como entendo aqui, é a postura de buscar o 

próprio bem às custas do bem dos outros, ou ainda, buscar o próprio bem 

sem jamais fazer algo para o bem dos outros. Todos têm esse tipo de 

egoísmo dentro de si, ainda que as escalas variem. De um ponto de vista 

judaico-cristão, a razão para isso é a nossa inclinação natural ao pecado. 

Essa é a natureza do ser humano após a queda. De um ponto de vista 

mais naturalista, a razão para isso é que somos animais como quaisquer 

outros. Temos instintos que não são morais. E lutar contra eles geral-

mente não é algo simples. 

 Apesar disso, não falta no mundo pessoas e organizações que de-

votam tempo, recursos e esforços para ajudar quem não consegue se 

manter sozinho. Como sou cristão desde a infância, posso dizer com pro-

priedade que praticamente todas as igrejas sérias, grandes ou pequenas, 

mantém algum tipo de assistência social, ainda que não seja sistemática. 

Na Igreja que frequento, centenas de cestas básicas, roupas e até itens 

domésticos foram dados para famílias carentes no período da pandemia 
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da Covid-19. Muitas dessas cestas, diga-se de passagem, foram compra-

das por um empresário cristão que nem mora no Brasil, mas quis ajudar 

a região. 

Recentemente, eu e minha esposa participamos de uma ação so-

cial da Igreja para entregar essas cestas. Neste dia, a Igreja se organizou 

para disponibilizar diversos serviços gratuitos à comunidade. Essas 

ações sociais são bastante comuns em nossa denominação e em muitas 

outras. Irmãos médicos e advogados se voluntariaram para fazer atendi-

mentos. Remédios foram levados. Uma gostosa sopa foi distribuída às 

famílias que lá estavam. 

 Mensalmente eu ajudo uma instituição de caridade com um valor 

módico. Com todas as pessoas que doam, a organização consegue com-

prar alimento para famílias carentes. Uma vez por ano a instituição me 

liga para perguntar se eu posso colaborar para comprar um kit de escola 

para alguma criança. Sai mais caro que o valor mensal, mas é só no mês 

de fevereiro e dá para fazer. 

 Minha esposa financia alguns missionários todo mês. Ela tem 

bastante conhecimento sobre missões e as dificuldades dos missionários. 

Por isso, tem sempre o desejo de ajudar. Cabe lembrar que os projetos 

missionários que trabalham com populações mais carentes levam o evan-

gelho juntamente com todo um apoio financeiro e social.  

 No período em que trabalhei no setor financeiro de um colégio 

adventista, eu sabia quem eram os alunos que tinham bolsa ou desconto. 

Havia um grupo de onze alunos cujas suas mensalidades eram pagas pelo 

Dr. Milton Afonso, o fundador da Golden Cross. Este homem, saliento, 

já financiou os estudos de milhares de alunos ao longo de sua vida.  

 Estes são apenas alguns exemplos de como pessoas que também 

tem seus níveis de egoísmo ainda assim se sensibilizam com as dificul-

dades do outro e procuram ajudar. E isso não está apenas na esfera das 

instituições religiosas. Há muita gente que não pertence à nenhuma reli-

gião, mas que também presta auxílio ao próximo, seja doando para ins-

tituições que já existem, seja iniciando suas próprias organizações. Em 

suma, existem muitas pessoas com disposição para ajudar dentre ricos e 

pobres, religiosos e não religiosos. 
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 A questão que parece preocupar antilibertários é: sem o Estado 

haveria gente suficiente com disposição para ajudar? Que existem pes-

soas com essa disposição, é inegável. Mas e se não for em número sufi-

ciente para suprir as necessidades daqueles que não tem como se manter 

sozinhos? Há boas razões, contudo, para pensar que o número poderia 

ser suficiente. Primeiro, porque sem impostos e burocracias, a tendência 

dos salários seria crescer bastante. Então, as pessoas que hoje já ajudam, 

disporiam de mais dinheiro para este fim. E as pessoas que não tem con-

dições de ajudar, mas tem o desejo, conseguiriam pôr o desejo em prá-

tica. 

 Segundo, porque muita coisa que o Estado faz hoje (ainda que 

com má qualidade) acaba deixando de ser uma preocupação nossa. Eu 

não acordo todos os dias pensando: “Quem vai alfabetizar as crianças 

pobres?”. Por que? Porque os pais podem colocar seus filhos em escolas 

estatais. Mas se as escolas estatais não mais existissem, isso passaria a 

ser uma preocupação minha e de muitas outras pessoas. Como resultado, 

surgiriam alfabetizadores cobrando valores módicos ou mesmo fazendo 

trabalho voluntário nesta área.  

Seguindo neste exemplo, por certo as igrejas protestantes mante-

riam classes para alfabetização, já que historicamente os protestantes 

sempre tiveram interesse na alfabetização geral para que o povo pudesse 

ler a Bíblia. E não duvido que as igrejas católicas fariam o mesmo, com 

o intuito de posteriormente ensinar a sua tradição e até matérias avança-

das como lógica formal e filosofia tomista. Os judeus, sem dúvida, se 

moveriam nesse sentido também. Afinal, desde o século 2 a.C. o povo 

judeu já se utilizava das sinagogas como escolas para alfabetizar crian-

ças, intuindo levar todo o povo à capacidade de ler a Torah.  

 Terceiro, a julgar pelo número de pessoas que manifesta preocu-

pação com os pobres quando ouvem a proposta de abolir o Estado e pri-

vatizar tudo, haveria muita gente com disposição para ajudar. À exceção, 

claro, daqueles que estão sendo demagogos quando expressam preocu-

pação com os pobres. Vamos trabalhar alguns números para entender a 

viabilidade disso. O programa governamental Bolsa Família, que distri-

bui valores para famílias carentes, custa algo em torno de 35 bilhões de 
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reais por ano.57 Com 210 milhões de brasileiros, é certo que alguns des-

ses milhões apoiam o Bolsa Família. Se o Estado acabasse hoje e pelo 

menos 30 milhões dos que apoiam o programa se dispusessem a finan-

ciá-lo, cada um pagaria R$ 97,22 por mês. Se apenas 15 milhões contri-

buíssem, o valor seria R$ 194,44. Não são valores tão altos hoje e seriam 

bem mais fáceis de pagar em uma sociedade sem impostos, burocracias 

e tudo o mais que impede o pobre de melhorar sua vida.  

 Em uma sociedade anarcocapitalista, aqueles que tem real preo-

cupação com os pobres teriam que se organizar para localizar quem pre-

cisa de ajuda, reunir doadores, propagandear o projeto e alocar bem os 

recursos. É trabalhoso? Sim. Mas é o que qualquer instituição de cari-

dade ou igreja faz desde sempre. E certamente é um trabalho bastante 

nobre. 

 Quarto, uma vez que a assistência social estaria nas mãos de pes-

soas e organizações que realmente se importam com os pobres, que não 

possuem poder coercitivo e que trabalham com recursos finitos, a cor-

rupção e a má gestão das verbas não seriam tão frequentes quanto na 

administração estatal. A eficácia dessa assistência social, portanto, pro-

vavelmente seria muito maior. E os doadores teriam maior poder de con-

trole e fiscalização das instituições que promovem auxílio aos necessita-

dos. 

 Ao elencar esses pontos, uma coisa salta aos olhos. O que o li-

bertarianismo propõe, no fim das contas, é uma sociedade onde os indi-

víduos não mais terceirizam suas responsabilidades para o Estado, nem 

entendam que para ajudar os mais pobres é justificável obrigar as pessoas 

a darem o seu dinheiro para alguma instituição de caridade, ameaçando-

as de violência.  

Esses dois pontos me põem a refletir sobre o quanto a ética do 

Estado parece contrariar a ética cristã. Na ética cristã, a oferta aos mais 

pobres é um ato que deve ser voluntário, baseado em gratidão a Deus e 

amor ao próximo. A Bíblia chega a dizer que ela deve ser feita com ale-

gria (II Co 9:7). E ninguém tem o direito de obrigar o outro a ofertar. Na 

                                                           
57 Os números podem ser checados no portal de transparência do governo federal: 
https://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/programa-orcamenta-
rio/2019-inclusao-social-por-meio-do-bolsa-familia--do-cadastro-unico  

https://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/programa-orcamentario/2019-inclusao-social-por-meio-do-bolsa-familia--do-cadastro-unico
https://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/programa-orcamentario/2019-inclusao-social-por-meio-do-bolsa-familia--do-cadastro-unico
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ética do Estado, a assistência social é o Estado usando seu poder coerci-

tivo para arrancar dinheiro das pessoas. Não há virtude aqui. O pagador 

de impostos não contribui porque quer, mas porque é ameaçado. E o Es-

tado naturaliza a noção de que os fins justificam os meios.  

Façamos um exercício de raciocínio. Um homem começa a con-

gregar em uma igreja. Certo dia, ele recebe em sua casa alguns irmãos 

que lhe dizem: “Você precisa pagar 40% de sua renda todo mês para o 

nosso caixa, pois assim distribuímos aos mais necessitados. Nós gerare-

mos as guias todo mês. Se você atrasar, haverá multa e juros. Se passar 

um ano sem pagar, nós voltaremos aqui armados e te obrigaremos a sacar 

o dinheiro da sua conta e nos pagar. Se não houver dinheiro na conta, 

vamos pegar seus móveis e eletrodomésticos para quitar a dívida. Não 

conseguindo quitar, você será preso no terreno da Igreja”. O que acharí-

amos de uma igreja dessa? Sem dúvida, que ela não tem nada de cristã, 

nem de ética. O mesmo acharíamos se uma instituição de caridade fi-

zesse isso com seus doadores. Veríamos como um completo absurdo. No 

entanto, é isso o que defendemos quando cremos que o Estado deve pro-

mover assistência social. 

Talvez aqui alguns cristãos que defendem que o Estado deve ser 

um promotor de justiça social objetem: “A comparação é invalida. Pes-

soas comuns não podem fazer essas coisas. Mas o Estado tem essa auto-

ridade”. Para responder a isso, eu proponho outro exercício de raciocí-

nio. Suponhamos que o Estado acabou e a liderança de uma igreja está 

discutindo sobre como ajudar os mais pobres. Como não há Estado, ne-

nhum indivíduo da Igreja pode usar de força para coagir o outro a ajudar. 

Alguém então sugere: “Vamos criar um Estado. Assim, poderemos obri-

gar todos a doarem o quanto for necessário e poderemos punir quem não 

o fizer”. Essa seria uma forma realmente cristã de resolver a questão? 

Vamos mais longe: suponha que a liderança leve a ideia para a Igreja e 

70% dos membros aceita. Os outros 30% rejeitam a proposta. Seria cor-

reto que a Igreja, baseando-se na maioria, criasse o Estado e obrigasse 

os outros 30% a doar? 

Não parece que a criação de um Estado faria da coerção um mé-

todo legitimo para conseguir dinheiro para os pobres. Se a assistência 

social dependesse do poder coercitivo do Estado e a criação de um Es-

tado dependesse da deliberação dos membros de uma Igreja, isso criaria 
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uma mentalidade muito estranha sobre o que é ofertar e ajudar o pró-

ximo. Imagine um membro pensando o seguinte: “O João é um dos ir-

mãos que ganha mais aqui na Igreja. E eu acho que ele poderia doar mais. 

Como não há Estado, nem eu, nem ninguém pode simplesmente ameaçá-

lo de pancada para ele dar mais dinheiro para o caixa da Igreja. Mas se a 

maioria da Igreja concordar em criarmos um Estado (ainda que ele 

mesmo não concorde), então algum de nós poderá ameaçá-lo de pancada 

e os pobres sairão ganhando”. O pensamento seria igualmente estranho 

se o cenário não fosse uma Igreja, mas uma instituição de caridade, uma 

escola, uma rua. 

Seria mais fácil poder obrigar todo mundo a fazer aquilo que 

achamos importante? Sim. É muito mais trabalhoso ter que convencer as 

pessoas. Mas será que a ética cristã realmente ensina que devemos esco-

lher a via da coerção apenas porque ela é mais fácil? Não me parece ser 

o caso. 

Acredito que nós nos acostumamos a um Estado que deve pro-

mover a assistência social porque esse é um conceito muito distante. 

Uma vez que o Estado não é operado por mim, nem por ninguém pró-

ximo de mim – que viva na mesma comunidade que eu, que todos os dias 

eu veja –, é difícil perceber como isso é arbitrário. Mas se trago para 

perto, para o nível de uma rua, por exemplo, tudo se torna absurdo. A 

imagem de um vizinho entrando com um pedaço de pau na casa do outro 

para obrigá-lo a pagar um imposto expõe de maneira mais explícita e 

dramática como não faz sentido defender a coerção como meio para aju-

dar os outros. À exceção dos psicopatas pelo poder é coisa que as pessoas 

geralmente não quereriam fazer. 

Se o Estado acabasse hoje, as igrejas e instituições de caridade 

sérias não iriam mudar seu modo de trabalhar. A caridade ainda seria 

voluntária. Elas talvez só teriam de trabalhar mais, ou ainda, diversificar 

o tipo de ajuda prestada à comunidade. Isso é ruim? Não vejo como dizer 

que é. Uma sociedade com igrejas e instituições de caridade trabalhando 

mais e se tornando mais relevantes na vida das pessoas é algo positivo. 

E isso me parece inclusive jogar por terra a noção de que o anarcocapi-

talismo é uma filosofia na qual o senso de comunidade se perde e reina 

o puro individualismo egoísta. Se sem o Estado as pessoas e organiza-

ções terão de reassumir responsabilidades que sempre foram delas e 
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aprender a resolver os problemas da vida sem o uso de coerção, ameaça 

e violência, isso exigirá muito mais integração das pessoas. É impossível 

não coordenar esforços para esse tipo de missão. Como resultado, as ins-

tituições privadas de beneficência social, bem como os pequenos núcleos 

de cidadãos, se tornariam muito mais fortes. 

É o Estado que nos torna mais fechados em nosso próprio mundo. 

Afinal, cabe ao Estado resolver tudo. E assim nos tornamos acomodados. 

Pior: passamos a crer que lutar pelo bem do outro é fazer militância po-

lítica, votar em determinados candidatos e criar pressão para que o Es-

tado faça isso e aquilo. A ajuda direta em si, deixamos em segundo plano. 

É mais cômodo, de fato. Em vez de gastar meu tempo e, de maneira di-

reta, o meu dinheiro para financiar a educação de alguém, ou seus remé-

dios, ou sua alimentação, eu apenas voto em alguém e brado que isso é 

responsabilidade do Estado. Mas não é. O Estado apenas roubou essas 

funções de nós. Não porque os líderes estatais podem fazer melhor. Mas 

porque os líderes estatais aprenderam que quanto mais o povo pensar que 

precisa do Estado para resolver cada problema da sociedade, mais o seu 

poder estará garantido. 

 O problema da assistência social é um ótimo exemplo de como 

podemos ser ludibriados a ponto de não conseguirmos pensar em uma 

maneira da sociedade ajudar os mais necessitados em larga escala que 

não seja ameaçar quem não quer ajudar. Em que mais a ética distorcida 

do Estado não nos tem ludibriado? Fica a reflexão.  
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23. Meio Ambiente 

 Algo que se tornou o pensamento padrão da maioria dos ambien-

talistas e de muitas pessoas preocupadas com a natureza é a associação 

do capitalismo com a destruição do meio ambiente. Desmatamento, 

queimadas, poluição e extinção de animais são algumas das práticas en-

tendidas como sendo culpa do sistema capitalista. A explicação de quem 

sustenta isso é a seguinte: em um sistema de livre mercado, empresários 

colocam os lucros acima da natureza. Por isso, madeireiras cortam árvo-

res sem qualquer preocupação com o amanhã, fazendeiros queimam flo-

restas para fazer pasto e criar gado, industrias despejam elementos tóxi-

cos em rios ou fumaça no ar, comerciantes caçam animais raros, etc.  

Se o capitalismo é um problema para o meio ambiente, as solu-

ções propostas por esses ambientalistas invariavelmente são intervenci-

onistas: o Estado deve tomar medidas fortes para proteger florestas, ani-

mais, rios, mares, ar, etc. Isso levanta algumas questões para o libertari-

anismo: o capitalismo realmente está associado à destruição da natureza? 

E como em uma sociedade sem Estado a natureza poderia ser protegida? 

Vamos ver. 

Do ponto de vista anarcocapitalista, o que gera incentivo à des-

truição da natureza não é o desejo de lucrar dos empresários, mas o in-

centivo que muitos deles têm para explorá-la de maneira não sustentável. 

Em outras palavras, enquanto for lucrativo apenas destruir, haverá quem 

apenas destrua. No momento em que para lucrar for necessário explorar 

com mais responsabilidade, não haverá mais sentido em apenas destruir.  

Uma das explicações para a exploração não sustentável muitas 

vezes dar mais lucro que a exploração sustentável está no conceito de 

“tragédia dos comuns”. Este conceito prevê que tudo aquilo que é de uso 

comum e irrestrito tende a ser administrado e explorado da pior maneira 

possível. Isso ocorre porque (a) quem cuida mal do recurso não será di-

retamente prejudicado ou punido por isso; (b) quem cuidam bem do re-

curso não receberá nenhum benefício direto, mas provavelmente gastará 

dinheiro, tempo e energia; (c) quem consegue explorar bastante o recurso 

poderá lucrar mais que os outros. Quando há muito do recurso, o efeito 

é mais intenso, pois a impressão geral é que ele demorará muito para 

acabar.  
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Podemos aplicar esse conceito aos mais diversos tipos de explo-

ração ao meio ambiente. Pensemos nos animais. Por que animais selva-

gens como elefantes, rinocerontes e baleias sempre correm risco de ex-

tinção? Porque eles não têm donos. Logo, os que querem lucrar com es-

ses animais não possuem estímulo algum para caçá-los de modo susten-

tável. O mesmo não acontece com animais de fazenda. Bois, vacas, ca-

valos, ovelhas, bodes e galinhas jamais correram risco de extinção. Por 

quê? Porque eles podem ter donos. Logo, os que querem lucrar com esses 

animais e os adquirem, não podem vender a todos de uma vez. Se fize-

rem isso, perdem a fonte de lucro e vão à falência.  

Há outro ponto importante nesse exemplo dos animais de fa-

zenda. Uma vez que as pessoas podem ser seus proprietários,  dificil-

mente alguém encontrará esses animais na natureza. Isso implica que 

uma exploração irrestrita será impossível. O indivíduo terá de comprar 

os animais de alguém se quiser tê-los.   

Pelo exemplo, certamente o leitor já deduziu que para os libertá-

rios a solução para a preservação do meio ambiente é a privatização de 

tudo. Pode parecer algo aparentemente malévolo à primeira vista. Mas 

vejamos outros exemplos que nos ajudarão a visualizar como a privati-

zação resolve a tragédia dos comuns. 

Suponha que uma empresa se instale perto de um rio e comece a 

despejar elementos químicos tóxicos na água. Como o rio não pertence 

a ninguém, os donos da empresa têm incentivo para poluir. Até que al-

guém importante perceba que o rio está sendo poluído, descubra quem é 

e consiga denunciar ao Estado, muitos anos podem se passar. E se houver 

um processo por parte do Estado, é possível que não dê em nada, caso a 

empresa seja grande. Na verdade, a empresa pode até manter boas rela-

ções com políticos previamente. Assim, em um eventual processo, qual-

quer sanção será leve ou não existirá.  

Agora, imaginemos um cenário um pouco diferente. O rio em 

questão passa por cinco propriedades diferentes, de modo que partes dele 

pertencem a pessoas distintas. Uma das propriedades recebe um aluguel 

de pescadores para deixá-los pescar ali. Outra utiliza sua parte para tu-

rismo. Outra faz uso da água de sua parte para abastecer sua propriedade. 

Cada um explora seu pedaço de uma maneira. Então, a empresa da qual 

falamos compra uma das propriedades, se instala no local e começa a 
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despejar elementos tóxicos na água. O que o leitor acha que ocorreria? 

Sem dúvida, em poucos dias ou semanas, todos os proprietários ao longo 

do rio iriam até a empresa nova reclamar da poluição. 

Supondo que os donos da empresa não dessem a mínima e conti-

nuassem a poluir, os demais proprietários do rio moveriam processos nos 

tribunais e ganhariam, pois a poluição do rio pela empresa atinge a pro-

priedade deles. Se houvesse uma maneira da empresa poluir só a sua 

parte, não haveria problema. Mas a partir do momento em que os ele-

mentos tóxicos passam para as outras partes, isso se constitui invasão de 

propriedade. 

Com os processos perdidos, a empresa poluidora teria de findar 

a poluição, ressarcir os proprietários e arrumar uma forma de manter suas 

atividades sem permitir que os elementos tóxicos passassem para as ou-

tras propriedades. 

Esse exemplo serve para qualquer outro tipo de poluição que in-

vada a propriedade do outro. Suponha, por exemplo, que a empresa polui 

o ar com algum tipo de fumaça densa que chega às outras propriedades. 

Mais uma vez, os proprietários afetados podem processar a empresa po-

luidora. Como resultado, ela terá de investir em máquinas que não pro-

duzam essa fumaça ou em máquinas que transformem essa fumaça em 

alguma outra coisa, de modo a não deixá-la sair de seu terreno. Hoje, 

contudo, esse tipo de processo geralmente fica à cargo do governo na 

maioria dos países. E temos visto como isso é pouco efetivo. 

  O caso da derrubada de florestas protegidas também é um re-

flexo da tragédia dos comuns. Fazendeiros e donos de madeireiras en-

tram nessas áreas ilegalmente e as exploram da pior maneira possível. O 

Estado não consegue evitar, seja porque o número de guardas florestais 

é pequeno, seja porque sempre há algum grupo de guardas dispostos a 

receber propina para deixar que a exploração ilegal seja realizada.  

Agora, suponhamos que as áreas hoje preservadas pelo Estado 

fossem vendidas para instituições de preservação do meio ambiente, bi-

lionários de perfil ambientalista, empresas interessadas no ecoturismo, 

administradoras de safaris, empreendedores que quisessem criar clubes 

ou hotéis naturais, etc. Todos esses grupos teriam interesse em explorar 

as florestas de maneira sustentável. E todos eles contratariam seus servi-

ços de segurança para impedir a presença de invasores. Neste caso, a 
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exploração ilegal se tornaria uma invasão de propriedade. E isso, sem 

dúvida, desestimularia fortemente esse tipo de atividade.   

Um ponto interessante aqui é que as partes da floresta que são 

habitadas por índios poderiam ser dadas a eles. No Brasil, hoje, índios 

não são legítimos donos de onde habitam. O Estado é o proprietário. Os 

índios possuem apenas uma autorização para desfrutar das áreas que lhes 

foram concedidas, mas dentro, claro, de uma série de regulamentações. 

O ideal, no entanto, é que os mesmos recebessem o título das terras e 

pudessem geri-las como achassem melhor, ganhando poder, inclusive, 

para alugá-las ou vendê-las. 

Com todas as florestas loteadas e cada lote com seu dono, poderia 

haver, claro, algum proprietário que resolvesse vender seu terreno para 

uma madeireira ou fazenda. E estas poderiam cortar todas as árvores. No 

caso de uma madeireira, no entanto, ela teria de gastar um bom dinheiro 

na compra do terreno, o que já criaria um incentivo para explorá-lo de 

modo sustentável. Além disso, ela precisaria de um plano para sempre 

ter árvores em seu lote ou sempre ter outros lotes para comprar, evitando 

assim a falência. Neste esquema, uma exploração irrestrita e impensada 

não é lucrativa.  

No caso das fazendas, talvez comprar lotes de floresta se tornasse 

algo muito caro e trabalhoso. Por que gastar dinheiro, tempo e energia 

com um local repleto de árvores que precisarão ser derrubadas, em vez 

de comprar terrenos que já são próprios para agricultura e pecuária? Não 

faria sentido. 

Não devemos nos esquecer ainda que bilionários que desejam 

preservar o meio ambiente poderiam comprar as próprias fazendas ou 

terrenos de madeireiras com o intuito de reflorestar esses locais. Ações 

de compra e reflorestamento são relativamente comuns. Um exemplo 

muito interessante é o do empresário Douglas Tompkins (1943-2015). 

Apaixonado pelo meio ambiente, ele comprou, ao longo da vida, enor-

mes porções de terra na patagônia apenas com o intuito de serem preser-

vadas. Seja para preservar com nenhum fim lucrativo ou para preservar 

obtendo lucros, sempre haverá quem queira fazer isso. 

Moro no Pará há alguns anos. E não é difícil ver que esse tipo de 

dinâmica dá certo. Há diversas áreas naturais que são administradas por 



Página 265 de 350 
 

empresas privadas e que ganham dinheiro com o turismo. Ninguém pre-

cisa se preocupar com a preservação dessas áreas, pois elas são a fonte 

de lucro de seus administradores. Se isso dá certo mesmo numa socie-

dade com Estado e ocorrendo de modo muito limitado, não há razão para 

crer que não daria certo em uma sociedade sem Estado.  

Portanto, podemos considerar que a defesa de um livre mercado 

sem qualquer regulação estatal não levaria à destruição do meio ambi-

ente.58 Na verdade, esse modelo provavelmente faria um bem muito 

maior à natureza. A propriedade privada seria um entrave para os que 

hoje exploram de modo não sustentável o que é comum. E a busca por 

lucro financeiro ou mesmo por algum tipo de satisfação mais espiritual, 

levaria pessoas preocupadas com o meio ambiente a comprar terras para 

proteger. Talvez não seja um exagero dizer que todo o ambientalista de-

veria ser um libertário. Sem o Estado atrapalhando, os próprios ambien-

talistas podem colocar a mão na massa e preservar a terra. 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Para ler mais sobre o tema, consultar: BATALHA, Marco. O Ambientalista Libertário: 
uma visão anarcocapitalista da conservação ambiental. São Paulo: Ancap.Eco, 2020. 
Disponível em: https://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/2020/06/O-Ambien-
talista-Libert%C3%A1rio.pdf  

https://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/2020/06/O-Ambientalista-Libert%C3%A1rio.pdf
https://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/2020/06/O-Ambientalista-Libert%C3%A1rio.pdf
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24. Falhas e limitações de mercado 

 Falha de mercado é um termo técnico usado por muitos econo-

mistas para se referir a alguma situação em que, segundo eles, o livre 

mercado é insuficiente para alocar bens e serviços de uma maneira eficaz 

para o bem-estar social. Em outras palavras, seriam situações onde a in-

tervenção do Estado se faria necessária para a sociedade não sofrer al-

gum grave problema. Em muitos contextos, a expressão também é utili-

zada para se referir a problemas econômicos e sociais que supostamente 

teriam sido causados pelo próprio livre mercado.  

 Partindo do pressuposto de que falhas ou, no mínimo, limitações 

de mercado existem, muitas pessoas concluem que o anarcocapitalismo 

não seria viável. A existência do Estado, ainda que mínimo, seria essen-

cial para controlar os problemas inerentes do capitalismo. Como os li-

bertários respondem a isso? Existem realmente problemas que requerem 

a intervenção do Estado? Para tratar a questão, vamos trabalhar com al-

guns exemplos mais comuns do que seriam falhas de mercado, a fim de 

avalia-las. A partir dos exemplos será possível tirar algumas conclusões. 

 

A formação de monopólios 

 Lembro-me bem dos livros didáticos de história que fiz uso du-

rante os últimos quatro anos de ensino fundamental. Em um deles, havia 

uma curiosa crítica ao livre mercado. O autor dizia que a tendência do 

sistema era gerar monopólios, pois a competição era muito forte, de ma-

neira que só as grandes empresas sobreviviam. A crítica é curiosa por 

duas razões. A primeira é que a forte competição é justamente o contexto 

em que existem várias empresas. E esse contexto é o oposto de um mo-

nopólio. Ou seja, o que o autor está defendendo é que um contexto con-

trário a um monopólio certamente levará a um monopólio.  

A segunda razão é que se o problema é a forte competição, a so-

lução seria um nível de competição menor. Mas um nível menor de com-

petição é justamente um contexto mais próximo de um monopólio. Se há 

menos empresas surgindo e se mantendo, haverá menos possibilidade de 

grandes empresas perderem a competição. Com isso, os negócios que se 

tornarem grandes continuarão crescendo. E em algum momento, negó-

cios pequenos e médios perderão para os grandes. Baixa competição sig-
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nifica, na prática, dificultar a vida das empresas. E é claro que isso pre-

judica muito mais os pequenos e os médios. Em suma, baixa competição 

gera monopólios. 

 Como podemos ver, o autor simplesmente inverteu a lógica, cul-

pando o livre mercado por algo que, na verdade, é a falta de liberdade 

econômica que gera. Mas como essa ideia errônea se mantém? Acredito 

que o primeiro fundamento para isso seja uma falsa definição de mono-

pólio. Algumas pessoas entendem que monopólio significa uma empresa 

grande e líder absoluta de um mercado. No entanto, esses elementos não 

são suficientes para definir uma empresa como monopolista. Se um mer-

cado é aberto e não existe nada que impeça outras empresas de surgirem 

para competir, a empresa líder apenas está agradando mais aos clientes 

do que as demais. Sua posição de liderança, ainda que possa se manter 

por muito tempo, é naturalmente condicional. Se outras empresas passa-

rem a prestar um serviço melhor, a posição pode ser perdida. O que de-

fine monopólio, portanto, é a existência ou não de liberdade para outras 

empresas competirem.  

 Dentro desse prisma, ações governamentais com o intuito de im-

pedir o crescimento de algumas empresas em um mercado livre é injus-

tificada. Se o mercado realmente é livre e a empresa só alcançou cresci-

mento porque entregou bons serviços, não há monopólio, mas eficiência. 

Logo, ninguém está sendo lesado. E se eventualmente uma empresa se 

estabelece como única em um mercado por mera eficiência, não existe 

um problema. A ausência de competição, neste caso, é circunstancial. 

Para que a competição retorne basta que a empresa líder piore os serviços 

e que outra empresa surja oferecendo algo melhor. 

 Há uma discussão, é verdade, sobre se existiriam alguns mono-

pólios naturais, isto é, setores onde sua própria natureza impediria que 

mais de uma empresa operasse. Não julgo ter muita bagagem para dis-

cutir profundamente este tema. Mas posso afirmar que muitas das áreas 

geralmente apontadas como monopólios naturais comportam algum tipo 

de competição indireta. Um bom exemplo são as usinas hidroelétricas. 

Embora geralmente uma usina desse tipo não tenha de competir com ou-

tras, há formas alternativas de geração de energia, como a solar e a eó-

lica. Além disso, o avanço tecnológico abre a possibilidade de novas for-

mas, o que dinamiza o mercado de geração de energia. Outro exemplo 
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são as ferrovias, que mesmo que não tenham de competir com outras 

ferrovias ao lado (o que é possível, mas não tão frequente), acabam tendo 

de competir com outros meios de transporte. Em suma, também aqui não 

seria justificável o governo intervir. 

 Quando, no entanto, adere-se à ideia de que empresas com grande 

fatia do mercado são monopólios, mesmo que não haja restrição a que 

outros negócios concorram, cria-se um problema fictício. E uma vez que 

a solução proposta é o Estado intervir, o resultado será justamente o 

oposto do que se diz combater: a proteção de grandes empresas. Não é 

surpreendente, por exemplo, constatar na história econômica americana 

que as primeiras leis ditas antimonopólio e as primeiras agências regula-

doras de mercados tinham, na verdade, intuito monopolista.59 Quem se 

beneficia com isso? De um lado, o Estado, pois é importante para ele 

aumentar seu poder sobre os mercados e manter boas relações com gran-

des empresários. Além disso, com esse poder concedido ao Estado, o 

partido político que chegava ao governo podia usar as leis para prejudi-

car grandes empresários que apoiavam o partido adversário. De outro 

lado, os grandes empresários, pois é bom para eles garantir, por lei, uma 

menor competição, o que protege suas posições de liderança no mercado.  

Aliás, se há uma verdade bem conhecida pelos libertários é a de 

que grandes empresários tendem a se tornar contrários ao livre mercado. 

A livre concorrência é ótima para o pequeno comerciante ascender, mas 

péssima para o grande comerciante permanecer na liderança sem riscos. 

Portanto, nada melhor, para o empresário sem escrúpulos, do que contar 

                                                           
59 ARMENTANO, Dominick T. Antitrust and Monopoly: Anatomy of a Policy Failure. 
Disponível para compra em: https://www.amazon.com.br/Antitrust-Monopoly-Ana-
tomy-Policy-Failure/dp/0945999623; MCGEE, John S. Predatory Price Cutting: The 
Standard Oil. In: Journal of Law and Economics, Vol. 1. (Oct., 1958), pp. 137-169. Dis-
ponível em: http://www-perso-
nal.umich.edu/~twod/oil/NEW_SCHOOL_COURSE2005/articles/research-
oil/john_mcgee_predatory_pricing_standard_oil1958.pdf; KOLKO, Gabriel. Railroads 
and Regulation, 1877-1916. Disponível para compra em: https://www.ama-
zon.com/Railroads-Regulation-1877-1916-Gabriel-
Kolko/dp/0393005313/ref=sr_1_1; CHERNOW, Ron. The House of Morgan: An Ameri-
can Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance. Disponível para compra em: 
https://www.amazon.com/House-Morgan-American-Banking-
Dynasty/dp/0802144659/ref=nav_custrec_signin  
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com a proteção do governo após chegar ao topo. Um libertário que sigo 

sintetiza bem essa questão com uma analogia: certo homem gordo en-

contra uma lâmpada mágica e o gênio lhe concede um pedido. O gênio 

informa, no entanto, que o pedido dado ao homem também seria dado ao 

seu pior inimigo. Uma vez que o inimigo do homem era muito magro, o 

gordo pede ao gênio para perder 30 quilos. De igual forma, grandes em-

presários muitas vezes apoiam mais regulação estatal e até mais impostos 

para tão-somente manter o mercado fechado. Mas como o discurso polí-

tico em torno disso tem uma aparência de luta contra as elites empresa-

riais, a opinião pública acaba vendo tudo com bons olhos.  

 Aqui podemos mencionar um segundo fundamento que parece 

manter esse tipo de lógica errônea viva: a propagação de certos mitos. 

Tomemos outra vez os EUA como exemplo. Essa nação geralmente é 

apontada como tendo um governo pouco (ou nada) interventor em qual-

quer tempo e em qualquer área de sua economia. Isso é um mito. Uma 

avaliação mais aprofundada da história econômica americana revela que 

mesmo no século 19, quando o mercado realmente tinha mais liberdade 

do que hoje, já existiam muitas tentativas do governo aumentar sua in-

tervenção na economia e de empresários conseguirem restrições do Es-

tado à livre competição em determinados setores. Essas intervenções, 

quando consolidadas, criavam um mercado mais fechado. E esse tipo de 

prática foi se tornando cada vez mais comum no início e no decorrer do 

século 20.  

 O uso do mito, contudo, forma uma narrativa conveniente a quem 

deseja um mercado mais regulado. Afinal, quaisquer problemas econô-

micos e sociais gerados por intervenções do Estado americano, em espe-

cial no passado, podem ser colocados retoricamente na conta do livre 

mercado. Mesmo que alguém perceba este erro e aponte, nesses proble-

mas, a intervenção estatal como a causa, os anticapitalistas ainda podem 

fazer amplo uso de confusões conceituais e manipulações semânticas. 

Por exemplo, um sujeito pode definir capitalismo e livre mercado como 

um sistema onde existe forte intervenção governamental em prol dos 

grandes empresários – uma definição contraditória e que não possui base 

em nenhum autor liberal em economia. Em todo o caso, a solução pro-

posta pelo anticapitalista será um governo mais interventor, porém agora 

com o suposto intuito de impedir os monopólios.  
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 Então, notemos o fluxo: o governo intervém e cria algum pro-

blema. Depois aponta o livre mercado como culpado. A partir daí, pro-

põe intervenção para resolver. O problema é aumentado com a interven-

ção. Ato contínuo, o governo torna a culpar o livre mercado, afirmando 

que ainda não está intervindo o tanto quanto é necessário. Mais interven-

ção, portanto, é proposta. E assim o Estado cresce, o corporativismo au-

menta e muitos continuam a pedir mais presença governamental.  

 O que podemos concluir dessa digressão é que monopólios não 

são fruto do livre mercado. O que o livre mercado gera é um forte dina-

mismo econômico, onde empresas surgem fácil e grandes negócios po-

dem perder a liderança. Neste sistema, quem realmente tem poder são os 

consumidores e as empresas que se dispõem a prestar o melhor serviço 

possível. O consumidor tem poder porque pode escolher qual empresa 

prefere. A empresa de boa qualidade tem poder porque pode prover 

aquilo que o consumidor quer. Por outro lado, é a aproximação de em-

presas e Estado para regular o mercado que acaba por formar monopó-

lios, já que assim a concorrência se reduz de modo artificial. Aí sim, o 

poder sai das mãos dos consumidores e das empresas de qualidade. A 

falha, portanto, não é do mercado. E o sistema proveniente das interven-

ções governamentais não representa o capitalismo em seu estado puro, 

mas sim o corporativismo. 

 

A Crise de 1929 

 Talvez o maior exemplo dado por anticapitalistas de que o mer-

cado precisa de regulação estatal seja a crise de 1929. O discurso mais 

comum é que a crise teria sido causada por uma superprodução de bens. 

Os empresários americanos, em um mercado supostamente sem inter-

venção estatal, teriam produzido muito mais do que a população poderia 

consumir. Sem conseguir vender e com várias dívidas, muitos deles fa-

liram ao mesmo tempo. Como resultado, os valores das ações dessas em-

presas na Bolsa despencaram. Com todos querendo vender as ações antes 

que elas caíssem mais e ninguém querendo comprar, a Bolsa quebrou e 

isso arrasou mais empresas. A solução viria a partir da adoção de medi-

das interventoras do Estado e, assim, esse tipo de capitalismo sem regu-

lação seria justificadamente enterrado. Essa foi a explicação que aprendi 
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na escola. E durante muitos anos foi a única que conheci. No entanto, ela 

está repleta de falhas. 

 O primeiro ponto frágil da teoria da superprodução é que ela não 

leva em conta que o empresário é, na média, um especialista em calcular 

oferta e demanda. E essa especialização tende a crescer na medida em 

que um negócio se mantém. Afinal, após o investimento inicial, o esta-

belecimento de uma clientela e alguns meses de acompanhamento de re-

sultado, é possível calcular quais são os produtos mais desejados, o 

quanto deles é necessário comprar para o estoque, de quanto em quanto 

tempo o estoque deve ser reposto, qual é o lucro de cada produto, em que 

períodos do ano o consumo é maior ou menor, etc. Esses dados são a 

base para decidir se vale a pena aumentar a estrutura da empresa, fazer 

alguma reforma, abrir uma filial, contratar mais pessoal, investir em no-

vos produtos, gastar com publicidade, aumentar salários, buscar sócios, 

entre outras coisas. De igual forma, conhecer a oferta e a demanda do 

próprio negócio leva o empresário a saber quando é necessário cortar 

gastos, deixar de trabalhar com certos produtos que não vendem muito, 

administrar melhor o estoque, buscar fornecedores que vendam mais ba-

rato e por aí vai. 

 A teoria de que por causa do livre mercado uma enorme gama de 

empresários, em um mesmo período, começou a falhar grotescamente 

em analisar a oferta e a demanda de seus próprios produtos é um tanto 

absurda. Já é difícil que o dono de um único comércio simplesmente ig-

nore o básico e produza muito mais do que está acostumado a vender. O 

quão mais difícil não é que milhares de empresários façam o mesmo e 

coincidentemente em um período comum? Esse simples questionamento 

já é capaz de indicar que as reais causas da crise devem estar ligadas a 

algum outro fator. 

 Outro ponto frágil da teoria da superprodução é que a crise alcan-

çou primeiro empresas de grande porte, em geral as que produziam ma-

quinário para outras empresas. Isso indica que não foi a superprodução 

de bens mais comuns a causa da crise. Foi algum problema em um setor 

específico. Ademais, uma vez que esse setor é o responsável por inves-

timentos muito altos, torna-se mais estranho que seus gestores simples-

mente foram irresponsáveis no cálculo dos custos e lucros, oferta e de-

manda. Quanto maior é o nível de investimento de uma empresa, mais 
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seus gestores tomam cuidados para não perderem dinheiro. Isso é óbvio. 

Então, a teoria majoritária não explica a crise.  

 Cabe salientar também que os EUA não eram, nem nunca foram 

uma nação sem intervenção econômica. Pode-se afirmar que havia mais 

liberdade de mercado no século 19 em relação ao 20. Mas existiam re-

gulações. E como já dito no outro tópico, elas foram crescendo, sobre-

tudo no início do século 20. Um exemplo disso foi a criação do banco 

central americano, chamado de FED, em 1913. A instituição fora criada 

com o apoio de banqueiros e o claro objetivo de cartelizar e proteger os 

bancos. Com o FED, os bancos poderiam inflar suas moedas sem o risco 

de quebrarem, pois o banco central coordenaria tudo. Em contrapartida, 

o Estado poderia se beneficiar de uma instituição com tamanho poder. 

Em suma, o Estado americano já intervinha bastante, o que desbanca a 

ideia de que a crise se originou num contexto de ausência total (ou quase 

total) de intervenção estatal.  

 A meu ver, a única teoria que explica satisfatoriamente a crise de 

1929 é a que foi formulada pela escola austríaca de economia.60 E ela é 

bastante simples. Os economistas dessa escola de pensamento percebe-

ram que durante toda a década de 1920, o FED permitiu e incentivou 

uma ampla expansão de moeda. Como a economia americana já vinha 

em um crescimento acelerado, a expansão não gerou aumento de preços. 

Sem aumento, o FED não viu problema em continuar a política expansi-

onista. Os bancos, por sua vez, puderam emprestar dinheiro a juros bai-

xos. Com os juros baixos, dois grupos passaram a tomar empréstimos 

com muita frequência: (1) o das empresas que produzem maquinário ou 

que fazem outros investimentos altos e (2) o dos chamados especulado-

res. O primeiro grupo se sentiu estimulado a conduzir projetos grandes 

que teriam de esperar mais tempo se os juros estivessem normais. O se-

gundo grupo se sentiu estimulado a tomar empréstimos para comprar 

                                                           
60 No Instituto Ludwig von Mises Brasil há vários artigos sobre a Crise de 1929. Um dos 
mais sucintos é este: ROQUE, Leandro. Sobre a crise de 1929 e a Grande Depressão - 
esclarecendo causa e consequência. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 
2021. Disponível em: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2594. Para um es-
tudo completo, sugiro o livro de ROTHBARD, Murray N. A Grande Depressão Ameri-
cana. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2012. Disponível para baixar em: 
https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2594.   
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ações e revende-las, pois era bastante lucrativo fazer isso com os juros 

baixos.  

 O problema dessa política de expansão monetária, como já vimos 

em outro capítulo, é que ela distorce a economia. Além disso, ela não 

poder ser mantida para sempre. E foi o que aconteceu. O FED percebeu, 

já no fim da década, que precisaria cessar aquela expansão e aumentar a 

taxa básica de juros, a fim de que uma hiperinflação não surgisse. Ao 

fazê-lo, isso acarretou uma série de efeitos negativos. Empresas que de 

alguma forma dependiam de empréstimos constantes, agora não podiam 

mais arcar com os juros. Investimentos que antes eram rentáveis, deixa-

ram de sê-lo abruptamente. Setores que investiram muito porque viam 

um aumento de demanda (resultado da obtenção fácil de crédito e do 

movimento dos primeiros a receberem o novo dinheiro), agora perce-

biam que a demanda era artificial. A Bolsa, que contou com a valoriza-

ção das ações por muito tempo (já que especuladores estavam com-

prando bastante), agora via os preços caírem, pois o número de compra-

dores se reduziu. 

 Como nada é tão ruim que não possa piorar, outro fator contribuiu 

para a crise. Durante os anos de 1928 e 1929, a Câmara dos Deputados 

e o Senado americano discutiam uma proposta de lei para aumentar as 

tarifas de importação dos EUA. A ideia era proteger o mercado nacional 

da competição internacional. Mas, na prática, tornar os produtos impor-

tados mais caros não apenas atrapalharia empresas nacionais que com-

pravam de outros países como também empresas nacionais que vendiam 

para esses outros países. O primeiro efeito é óbvio. O segundo, nem 

tanto. Mas não é difícil de entender. Com os produtos estrangeiros mais 

caros, os americanos comprariam menos. Isso faria o mercado internaci-

onal perder dinheiro. A diminuição dos recursos faria com que as em-

presas estrangeiras também comprassem menos das empresas america-

nas. Some-se a isso o fato de que durante toda a década de 1920, com o 

crédito fácil permitido e promovido pelo FED, os bancos americanos 

emprestaram dinheiro para os estrangeiros também. No entanto, como 

os empréstimos estavam mais caros agora, os estrangeiros tinham menos 

dinheiro para comprar dos próprios americanos. Em suma, o aumento 

das tarifas traria um terrível prejuízo para muitos empresários e investi-

dores. 
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Com as sinalizações do então presidente Herbert Hoover de que 

aprovaria as tarifas, a queda do preço das ações tornou-se ainda mais 

acentuada, culminando então na quebra da Bolsa de Valores em 29 de 

outubro de 1929. Com os preços das ações no chão, diversos investidores 

e empresários faliram. As falências levaram a milhares de calotes nos 

empréstimos bancários. Sem o dinheiro dos empréstimos retornando, os 

bancos entraram em apuros. E como já não era possível recorrer à polí-

tica inflacionista do FED, muitos deles também começaram a quebrar. 

As quedas nos preços que foram vistas tanto na Bolsa quanto em 

diversos empreendimentos, portanto, não foram efeitos de uma super-

produção geral, mas de investimentos errados em determinados setores 

por conta do crédito fácil. Quando esses investimentos se mostraram 

ruins, a baixa demanda fez os preços despencarem. As falências e o sub-

sequente aumento das taxas de desemprego apenas tornaram o efeito 

mais severo.   

 Aqui podemos concluir duas coisas. Primeira: os fatos demons-

tram que os EUA não viviam um capitalismo sem nenhuma intervenção. 

Por mais que a economia americana fosse uma das mais livres do mundo 

em vários aspectos, ela já contava com uma presença forte do Estado em 

áreas sensíveis o suficiente para que o mercado fosse distorcido. Se-

gunda: a teoria austríaca explica bem como diversos empresários e in-

vestidores especialistas em avaliar negócios fizeram previsões falhas em 

um mesmo período de tempo. 

 Um ponto importante de destacar é que na perspectiva austríaca, 

a crise é necessária para consertar as distorções que a política inflacio-

nista acarreta. Esse período difícil, chamado pelos economistas de de-

pressão, é o responsável por desfazer os maus investimentos, impedir o 

surgimento de hiperinflação, falir os bancos irresponsáveis, ajustar os 

juros para o valor real, estimular a poupança, incentivar o surgimento de 

negócios sustentáveis e, por fim, criar condições para que a economia 

volte a crescer. Os efeitos da depressão são amargos, mas lógicos e ne-

cessários. Em suma, o melhor que o governo americano poderia fazer 

para que a crise terminasse rapidamente era reduzir a intervenção. As-

sim, novas distorções seriam impedidas e o menor peso do Estado sobre 

o povo tornaria a reação da economia mais fácil.  
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 Curiosamente, entre 1921 e 1922, os EUA já tinham passado por 

uma crise econômica, onde o desemprego subiu de 5% para 12%. E o 

remédio do então governo do presidente Warren G. Harding foi exata-

mente o de aliviar o peso do Estado sobre os indivíduos. Assim, ele cor-

tou os gastos governamentais em 50%, reduziu o imposto de renda para 

todas as classes sociais, diminuiu a dívida americana em 33% e permitiu 

que os salários fossem reajustados para baixo nas empresas. O FED, por 

sua vez, não tomou nenhuma medida que criasse novas distorções. O 

resultado foi que a crise durou menos de dois anos. Em 1923, a taxa de 

desemprego já havia despencado para 2,4%. 

 A crise de 1929, no entanto, duraria mais de 15 anos. A razão é 

simples: em vez de reduzirem a intervenção e deixarem a depressão fazer 

a economia voltar ao normal, os governos Hoover e Roosevelt escolhe-

ram intervir mais e tentar impedir efeitos necessários da depressão. Fo-

ram adotadas políticas como aumento de impostos, aumento de gastos 

públicos, proibição de reajustes salariais para baixo, mais expansão de 

moeda, etc. Todas essas medidas colaboraram para o aumento do desem-

prego, a falência de várias empresas e a dificuldade de empreender. E 

assim a crise se arrastou por muito mais tempo do que deveria. 

 O legado cultural que a crise de 1929 também deixou foi desas-

troso. Uma vez que o governo comprou a ideia de que a culpa da crise 

tinha sido do livre mercado, a política inflacionista dos bancos centrais 

e as intervenções governamentais para conter a depressão tornaram-se 

absolutamente naturais. E por que isso não é profundamente questionado 

dentro dos governos? Porque é do interesse dos políticos culpar o mer-

cado e propor intervenção do Estado como solução. Quanto mais inter-

venção, mais poder, mais influência, mais status, mais dinheiro. Ade-

mais, este modo de fazer as coisas já colou. Já é cultura. É o que o povo 

espera do governo. E é o que mesmo os políticos honestos acham que 

deve ser feito.  

 

A Bolha Americana de 2007-2008 

 Praticamente todas as crises econômicas são entendidas pelos es-

tatistas como resultantes do capitalismo. Não foi diferente com a bolha 

imobiliária dos EUA que estourou entre os anos de 2007 e 2008, afetando 

todo o mundo. O que ocorreu nesses anos foi que diversos investimentos 
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no setor imobiliário se mostraram ruins e os investidores simplesmente 

não puderam pagar. Como de praxe, o que se seguiu foi um efeito-do-

minó, com empresas, bancos e pessoas comuns indo à bancarrota. É co-

mum ver os estatistas mais à esquerda colocando a culpa nos especula-

dores e em algum tipo de falha inerente do livre mercado. Para eles, é 

como se a liberdade econômica levasse inevitavelmente a problemas, o 

que gera a necessidade do Estado intervir e controlar sempre. A perspec-

tiva libertária é diferente, claro.61 

 Temos visto neste livro que bolhas são resultado de uma má alo-

cação de recursos, em especial relacionada à política inflacionista de 

bancos centrais. O caso dessa bolha é exatamente o mesmo. Vamos en-

tender o que ocorreu.  

 Na década de 1990, o governo americano operou diversas modi-

ficações no Community Reinvestment Act, uma lei federal de 1977 que 

pressionava bancos a facilitar empréstimos a pessoas de baixa renda. A 

ideia era intensificar a lei, garantindo que um número maior de pessoas 

teria acesso aos empréstimos. O grande fluxo de empréstimos que isso 

geraria, obviamente, seriam possibilitados pelo FED, através de sua po-

lítica de expansão da base monetária.  

Ao mesmo tempo, o governo americano apadrinhou (por meio de 

diversos privilégios) duas empresas privadas especializadas em comprar 

empréstimos imobiliários realizados pelos bancos: as popularmente cha-

madas Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) e Freddie 

Mac (a Federal Home Loan Mortgage Corporation). O trabalho dessas 

empresas, na prática, era permitir que os bancos pudessem continuar em-

prestando sem se preocupar com a redução de suas reservas. Cada vez 

que alguém pegava um empréstimo para comprar um imóvel, o banco 

revendia o título do empréstimo a uma dessas empresas, recebendo o 

dinheiro de volta e mais juros. As duas empresas, por sua vez, ou manti-

nham os títulos em suas carteiras ou revendiam os títulos para bancos, 

empresas e investidores de todo o mundo.  

                                                           
61 Um bom artigo sobre o tema: ROQUE, Leandro. Como ocorreu a crise financeira 
americana? São Paulo: Instituto Ludwig von Mises, 2018. Disponível em: 
https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696.  

https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696
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O leitor talvez já tenha percebido os problemas que isso acarre-

taria. Primeiro: um estímulo gigantesco a que pessoas com baixa proba-

bilidade de pagar tomassem empréstimos. Como resultado, em algum 

momento Fannie Mae e Freddie Mac, bem como todos os que investiam 

em seus títulos iriam perder dinheiro em razão de maus pagadores. Se-

gundo: uma crise inevitável no momento em que o FED precisasse parar 

com a política expansionista e elevasse os juros. 

 Cabe ressaltar que em outra ponta de toda essa estrutura corpo-

rativista, estavam as agências americanas de classificação de risco. Estas, 

em tese, deveriam alertar sobre a possibilidade desses investimentos se-

rem perigosos. No entanto, elas mantiveram a postura constante de clas-

sificá-los como seguros. É possível supor que a tal postura se deve ao 

fato de que as três agências responsáveis por essas classificações nos 

EUA são reguladas por uma instituição estatal. Com o governo inves-

tindo tanto em uma política de facilitação de empréstimos imobiliários, 

talvez as agências tenham optado por não atrapalhar o governo. E isso, é 

claro, ajudou a enganar muitos investidores e pessoas comuns. 

 A partir de 2004, quando o FED passou a reduzir o ritmo da emis-

são de dinheiro e aumentar os juros, muitos que estavam com emprésti-

mos em andamento não conseguiram mais pagar. O número de emprés-

timos novos, é claro, também se reduziu. Com isso, os preços dos imó-

veis começaram a despencar. Como efeito da queda de preços muitos 

que haviam comprado imóveis através de empréstimos fáceis, por vezes 

sem entrada, para revende-los, viram mais vantagem em desistir do imó-

vel. E assim o número de calotes aumentou vertiginosamente.  

Obviamente, os bancos e empresas dos EUA e do restante do 

mundo que investiam com força nos títulos imobiliários entraram em 

crise. Isso gerou queda de empréstimos, corridas de correntistas a alguns 

bancos para sacar dinheiro, insolvências e falências. Não é preciso entrar 

em mais muitos detalhes aqui. A dinâmica da crise de 2007-2008 é basi-

camente a mesma da crise de 1929. Nas duas, o problema foi a forte 

intervenção do Estado, criando distorções no mercado. A ideia, portanto, 

de que houve uma falha de mercado é patentemente falsa.  

Ao leitor deixo duas dicas importantes. Primeira: toda vez que 

um país passar por uma grande crise, procure averiguar o que o seu go-
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verno, em especial por meio de seu banco central, fez nos anos anterio-

res. Segunda: antes mesmo de crises ocorrerem, procure saber o quanto 

o banco central das principais potências do mundo tem operado para in-

centivar empréstimos e reduzir juros artificialmente. Se há um forte mo-

vimento nesse sentido, prepare-se para uma grande crise no futuro.  

Pandemias 

 A pandemia do Coronavírus foi (na verdade, ainda tem sido, en-

quanto escrevo este tópico) um contexto fértil para o surgimento não só 

de discursos estatistas, mas de ações estatais bastante interventoras. Vi-

mos governos proibindo certos comércios de abrir, fechando igrejas, im-

pondo o confinamento horizontal, reduzindo o número de transportes pú-

blicos, obrigando o uso de máscaras, tornando a vacina obrigatória, cri-

ando auxílios financeiros para sustentar pessoas pobres que foram proi-

bidas de trabalhar, inflando moeda para arcar com esses gastos e aumen-

tando os impostos.  

Para muitos, mesmo alguns que se dizem contra um Estado 

grande, estas foram medidas acertadas, já que se tratava de uma emer-

gência. Para os libertários, a pandemia não justifica a intervenção estatal. 

Isso levanta a pergunta: o livre mercado e o individualismo que lhe é 

característico teriam capacidade para lidar com uma pandemia? Dar aos 

indivíduos autonomia não faria com que muitos abrissem mão dos cui-

dados necessários e assim aumentassem as contaminações? Este não é 

um caso em que a autonomia do indivíduo deve ser limitada pelo bem 

comum? E isso não é algo que só o Estado pode fazer?  

 Acredito que a melhor maneira de responder a essas perguntas 

 seja lançando outra: o que Estados fizeram para combater a pan-

demia que indivíduos, associações e empresas em uma sociedade liber-

tária não poderiam fazer voluntariamente? Lojistas poderiam criar regras 

contra a entrada de clientes e funcionários sem máscara em seus estabe-

lecimentos. Alguns, para não perder fregueses, poderiam comprar más-

caras e dar a eles na entrada, gratuitamente. Outros poderiam investir na 

venda de máscaras e álcool gel.  

Regras para restringir a entrada de pessoas não vacinadas tam-

bém poderiam ser feitas nos comércios. Cada lojista cria as regras que 

quiser em sua loja. E aceita quem achar que vale a pena estar lá. O 

mesmo poderia valer para ruas, praças, bairros e cidades privadas. Aliás, 
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em cidades privadas, o contrato provavelmente já traria a previsão de 

quais protocolos de saúde seguir em caso de pandemia ou de qualquer 

desastre natural.  

 Em cidades compostas, muitas pessoas que julgassem as másca-

ras como uma boa proteção contra o vírus poderiam usá-las ao sair de 

casa e escolherem apenas lojas que cumprissem com esse protocolo de 

segurança. As empresas responsáveis pela produção de álcool gel e más-

caras, por sua vez, certamente teriam estimulo para criar publicidade a 

respeito da eficácia deles no combate ao vírus. E assim muitos seriam 

convencidos da relevância de seu uso.  

 Algumas empresas possivelmente permitiriam que seus funcio-

nários que morassem com familiares do grupo de risco (pessoas idosas 

ou com doenças crônicas) trabalhassem à distância temporariamente. 

Isso reduziria aglomerações na empresa e traria proteção a esses famili-

ares. Os aplicativos de entrega poderiam se tornar uma ferramenta útil 

para evitar aglomerações em mercados e restaurantes. Alguns comércios 

poderiam aumentar o período de atendimento para permitir que a clien-

tela escolha horários com menor número de pessoas aglomeradas.  

 Os comerciantes que julgassem ter recursos para fechar seus co-

mércios por alguns dias e quisessem fazê-lo, o fariam por iniciativa pró-

pria. Aqueles que não pudessem se dar a esse luxo, tomariam cuidados. 

Com cada pessoa, loja e rua adotando um procedimento, seria possível 

perceber os mais eficientes, o que levaria as pessoas em geral a adotá-

los.  

 As vacinas, quando prontas, seriam rapidamente compradas por 

quem cresse em sua eficácia e segurança. E a redução do número de in-

fecções e mortes entre vacinados estimularia mais pessoas a comprarem 

a vacina também. Com o crescimento do número de vacinados e do nú-

mero de contaminados que desenvolveram imunidade natural, a pande-

mia se extinguiria. 

  A ideia de que só o Estado poderia coordenar essas ações não 

faz sentido. Na verdade, ao impor todas essas ações, o Estado ajuda a 

fomentar antipatia por elas em uma parte do povo e um espírito de con-

fiança no Estado como um condutor sábio e bem-intencionado em outra 

parte. Como resultado, perde-se o senso de responsabilidade pessoal e 

avaliação racional. Uns aceitarão medidas prejudiciais apenas porque o 
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Estado mandou, enquanto outros rejeitarão medidas benéficas pela 

mesma razão. É preciso, portanto, que os indivíduos tenham autonomia 

para avaliar o que deve ser feito. O Estado só atrapalha esse processo.  

 Um ponto relevante aqui é que em termos financeiros, um An-

capistão também lidaria melhor com a pandemia. Em um livre mercado 

pleno, o desemprego seria menor e os salários seriam maiores. Assim, 

mais pessoas poderiam, se quisessem, manter-se confinadas em casa por 

dias. Ademais, não haveria um governo inflando moeda, aumentando 

impostos e jogando a conta para toda a população depois. 

 Em suma, os indivíduos, sendo deixados livres, teriam muito 

mais estímulo e condições para combater a pandemia e seus efeitos de 

maneira rápida, eficaz e segura. Para além disso, é preciso lembrar que a 

escolha do “remédio estatal” para acabar com as crises, sejam financeiras 

sejam naturais, sempre envolverá um aumento do poder dos políticos e, 

consequentemente, de atitudes autoritárias. Após a crise ser vencida, o 

Estado não voltará ao seu tamanho anterior. E, por certo, os precedentes 

autoritários criados durante a crise tornar-se-ão sementes para mais au-

toritarismo no futuro. Este é um efeito colateral que torna o remédio pe-

rigoso demais para ser tomado. Ainda que o Estado pudesse conduzir 

bem uma crise natural, a periculosidade dos efeitos colaterais desse re-

médio deveria nos fazer questionar se o medicamento vale mesmo a 

pena.   

 

O que o mercado não pode fazer 

 Quando libertários argumentam que crises não necessitam da in-

tervenção do Estado, muita gente entende isso como uma fé descomunal 

no mercado. É preciso lembrar aqui que o mercado não é uma entidade 

viva. O mercado é meramente o conjunto de indivíduos que faz trocas 

voluntárias, buscando suprir suas próprias necessidades. Assim, o que 

muitos chamam de confiança no mercado na verdade é a confiança de 

que trocas voluntárias são mais eficazes e éticas para resolver problemas 

do que coerção e violência estatal. Isso é verdade não apenas no campo 

das trocas, mas no campo das decisões individuais e das associações. 

Tudo o que é voluntário tende a ser melhor, pois passa pela avaliação e 

aprovação de cada indivíduo. O Estado não pode avaliar o que é melhor 

para todos. Apenas o indivíduo o pode fazer.  
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É claro que dar autonomia ao indivíduo não garante que todos 

farão as escolhas corretas. Na verdade, é inevitável que muitas decisões 

ruins sejam tomadas. Contudo, se o indivíduo pode errar, mesmo conhe-

cendo muito melhor que o governo as suas responsabilidades e necessi-

dades, não será o Estado que fará melhor. Ademais, o senso de respon-

sabilidade só pode ser criado quando o indivíduo tem a liberdade de es-

colha e o ônus dos possíveis erros. A possibilidade das decisões erradas, 

portanto, fazem parte do processo de amadurecimento pessoal. E é o con-

junto de amadurecimentos pessoais que cria um mercado mais eficiente 

e uma sociedade mais responsável. 

 Defender isso não é crer em um mercado infalível. Não é divini-

zar o indivíduo. Não é idolatrar o dinheiro. É apenas rejeitar a agressão 

estatal como um método ético e eficaz para resolver problemas. Isso não 

torna nem o mercado nem os indivíduos que o compõem perfeitos. Há 

sim muita coisa que o mercado não pode fazer. O mercado não pode 

livrar ninguém da egolatria, da soberba, da mentira, do adultério, do al-

coolismo, do consumismo, da hipocrisia, do egoísmo, da mágoa, da ido-

latria. O mercado não pode impedir que pessoas entrem em depressão. 

O mercado não pode acabar com os suicídios. O mercado não pode re-

solver o problema da miséria no mundo em um mês. O mercado não 

pode ser o sentido último da vida. O mercado não pode dar a vida eterna 

ninguém. O mercado não é Deus, não é o Evangelho, não é a Igreja. 

Contudo, o mercado não precisa ser nada disso. Basta para nós que ele 

seja uma maneira ética de resolver problemas dentro de sua alçada. O 

que ele não puder resolver, talvez nós possamos fazê-lo a partir de outras 

instituições voluntárias. E o que nem outras instituições voluntárias pu-

derem fazer, isso deve ser prerrogativa divina. 
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25. Como derrubar o Estado? 

 Se o leitor chegou até esse capítulo é porque está curioso para 

saber de que modo libertários pretendem derrubar o Estado e construir o 

“Ancapistão”. Afinal, se a existência do Estado é antiética e existem so-

luções possíveis para os problemas sociais sem o Estado, é esperado que 

anarcocapitalistas tenham propostas para extinguir essa instituição e eri-

gir sociedades baseadas na ética libertária. Que propostas são essas?  

De fato, existem algumas ideias libertárias de como isso poderia 

acontecer. No entanto, antes de falar um pouco sobre elas não posso dei-

xar de lembrar que nem todos os libertários creem que o Estado será 

derrubado. Eles acreditam na ética libertária, entendem que uma socie-

dade poderia sim se organizar bem sem Estado, apoiam qualquer redução 

de estruturas e controles estatais que venham a ocorrer, mas não têm es-

perança de que um dia haverá um Ancapistão em algum lugar no mundo 

(muito menos no mundo inteiro). Eu me encontro na borda desse grupo. 

Como já pincelei em outro capítulo, minha esperança de que surja um 

Ancapistão é quase nula.  

Apesar desse pessimismo, contudo, julgo importante pensar em 

como poderíamos alcançar uma sociedade libertária e, na medida do pos-

sível, contribuir para isso. O leitor acha essa postura estranha? Concordo 

que pode parecer. Mas posso explicar meus motivos. 

Primeiro: nunca devemos desistir de lutar pelo que é certo. Se o 

Estado é ilegítimo devemos ser contrários a ele o tanto quanto nos for 

possível. Esse é um dever ético, mas também um dever pragmático, já 

que nunca sabemos com precisão os detalhes do futuro. Pensemos na 

escravidão. Ela existiu por milênios, em praticamente todos os lugares 

do mundo. Entre os séculos 16 e 19, os fazendeiros mais ricos possuíam 

um monte de escravos. Ou seja, qualquer pessoa que viveu entre os sé-

culos 16 e 19 poderia pensar que a abolição era quase impossível. Como 

acabar com algo tão antigo e que os mais poderosos tinham todo o inte-

resse que continuasse? Para além disso, em Apocalipse 13, é dito que a 

besta imporá sua marca até mesmo a servos, o que poderia gerar a inter-

pretação (errônea) de que a abolição nunca seria concretizada, já que até 

no finzinho do mundo ainda haveria servos.  

Apesar disso, muitos cristãos lutaram contra a escravidão. E ve-

jam só: ela foi abolida em praticamente todos os países do mundo. O 
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improvável aconteceu. Portanto, mesmo sem esperança de ver cidades 

libertarias surgindo, me parece um dever continuar propagando que o 

Estado é ilegítimo. 

Segundo: ponderar sobre formas de alcançar uma sociedade li-

bertária é uma maneira de acostumar o cérebro a pensar em soluções 

éticas para problemas reais. Ainda que essas soluções nunca sejam pos-

tas em prática, o exercício nos força a pensar dentro de uma ética que 

não se baseia em agressão, nem na lógica maquiavélica de que os fins 

justificam os meios. Eu diria que ao fazer isso, desenvolvemos uma cri-

atividade maior para resolver as coisas de maneira moral. E isso, sem 

dúvida, gera uma maior coerência em quem já se convenceu de que as 

soluções estatais não são moral e eticamente sustentáveis. 

Terceiro: o anarcocapitalista que propõe soluções libertárias para 

os problemas sociais “está fazendo a sua parte”. Se as propostas jamais 

se tornarem realidade, isso não será porque nenhum libertário propôs 

nada, mas porque libertários não foram ouvidos. Ou seja, ao libertário 

cabe propor. A aceitação ou não cabe a quem ouve. 

Quarto: de um ponto de vista cristão, mesmo crendo que haverá 

uma grande perseguição final do Estado aos crentes bíblicos, é preciso 

considerar: e se um pouco antes deste período difícil surgirem alguns 

poucos “bolsões” de liberdade no mundo? E se alguns desses “bolsões” 

se tornarem refúgios nos momentos de perseguição aos cristãos bíblicos? 

Como nós não sabemos em detalhe como será o futuro (pois a Bíblia só 

nos oferece um panorama muito geral), é melhor estarmos preparados 

para a possível existência de países ou regiões anarcocapitalistas.   

Quinto: se alguém vai defender uma ética que julga correta, pre-

cisa saber explicar às pessoas como ela poderia ser implementada. É o 

que todos esperam. Os indivíduos são, em grande medida, práticos. Se 

algo é o certo, eles querem saber como fazer para chegar lá. Portanto, 

cabe ao libertário, por mais pessimista que seja, propor as rotas.  

Dito isso, agora podemos pincelar brevemente algumas das prin-

cipais propostas libertárias de como derrubar o Estado e formar um An-

capistão. Após isso, vou compartilhar o que acho de cada uma delas. 

Minha intenção não é ser profundo, mas apenas apresentar um panorama 

geral. Sigamos. 
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Muitos libertários defendem que alguns atos específicos de deso-

bediência civil poderiam ser um caminho para o fim do Estado. Por 

exemplo, indivíduos e empresas de uma ou mesmo várias regiões não 

pagarem mais impostos; soldados e policiais descumprirem ordens tirâ-

nicas do Estado; etc. Se a maior parte das pessoas de alguma cidade ou 

de várias cidades praticasse tais atos, o Estado não teria mais como se 

manter. O desafio, claro, é como convencer um número suficiente de 

pessoas a esse tipo de desobediência. Há inúmeras propostas neste sen-

tido.  

Outros libertários apostam no uso de tecnologias que de alguma 

forma escapam ao controle do Estado, ainda que talvez não por muito 

tempo. Criptomoedas são um exemplo. Criadas para ser descentraliza-

das, elas são produzidas por empresas privadas e muitas delas, como o 

Bitcoin, possuem uma base unitária fixa (ou seja, que não é inflacio-

nada). Assim, elas têm utilidade para proteger as pessoas da inflação e 

até dos impostos. Aplicativos de celular também são exemplos de tecno-

logias que oferecem alguma margem para tirar o poder das mãos do go-

verno. Diversas necessidades do cidadão acabam sendo atendidas por 

esses aplicativos, tornando o indivíduo mais independente do Estado. 

Em suma, esta posição entende que quanto mais tecnologias surgirem 

com capacidade para tornar a cobrança de impostos e o controle estatal 

inviável, menos o Estado poderá se sustentar. Em algum momento isso 

poderia levá-lo ao colapso.  

Há aqueles libertários que pregam o uso de diversos métodos di-

ferentes para não pagar impostos, tais como: comprar mais em comércios 

pequenos que não emitem nota fiscal, praticar escambo, trabalhar sem 

CLT e/ou em empregos “informais”, evitar ao máximo o uso do serviço 

de empresas estatais, etc. A ideia aqui também é reduzir a fonte de renda 

do Estado e tornar-se independente. Eventualmente, isso traria a queda 

do Estado.   

Há grupos libertários que enxergam o estímulo à secessão como 

um caminho viável. Se, por exemplo, uma cidade com muitos libertários 

conquistasse sua independência da nação onde ela se encontra, a mesma 

poderia extinguir seu governo. Hoppe é um dos que aborda essa questão, 

inclusive oferecendo uma espécie de passo a passo para chegar a uma 
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sociedade libertária. Para o autor, se vários pequenos territórios (vilare-

jos e cidades com um território diminuto) espalhados por um país cha-

gassem ao ponto de abolir seus governos locais de modo pacífico, o go-

verno central teria dificuldades de combate-los, pois não haveria muitos 

indivíduos nesses próprios territórios dispostos a cumprir ordens do Es-

tado. Sem pessoal para fazer isso, o governo central teria que destacar 

forças militares para arrasar as cidades. E dificilmente isso contaria com 

o apoio da opinião pública geral.62 

Existem ainda libertários que pensam que o Estado pode ser re-

duzido através da eleição de grande número de políticos anarcocapitalis-

tas. Estes poderiam ou promover uma redução substancial do Estado, 

tornando mais viável que outras táticas o extinguissem, ou extingui-lo de 

vez, caso o número de libertários em posições de poder fosse grande o 

suficiente para isso. 

Em minha avaliação, essas propostas não são mutuamente exclu-

sivas. Por isso há libertários que pensam que a derrubada do Estado e a 

construção de uma sociedade anarcocapitalista podem ocorrer a partir de 

todas essas propostas em conjunto.  

Independente de qual dessas propostas é a mais eficaz (ou se al-

guma, de fato, é eficaz), existe um fator em comum entre elas: para que 

as mesmas destruam o Estado e construam uma sociedade libertária, é 

necessário que a maior parte da população de um território se torne anar-

cocapitalista e construa uma cultura libertária. Senão vejamos: se a mai-

oria do povo julga o Estado como legítimo e necessário, e não tem ideia 

de como viver sem ele, não haverá uma desobediência civil massiva, nem 

um uso amplo de tecnologias para burlar o Estado, nem de táticas para 

pagar menos impostos, nem uma luta intensa pelo direito de secessão, 

nem a eleição de uma maioria expressiva de libertários para cargos polí-

ticos. Sem uma maioria anarcocapitalista e uma cultura libertária, o Es-

tado continuará a ser sustentado por todos os que creem nele. 

Assim, se tivéssemos de resumir todas as propostas em uma só 

ela seria: convencer o maior número de pessoas quanto possível de que 

o Estado é antiético e de que a melhor forma de resolver problemas so-

ciais é por meio do reconhecimento da autopropriedade, da propriedade 

                                                           
62 HOPPE, Hans Hermann. O que deve ser feito. São Paulo: Instituto Ludwig von Mi-
ses Brasil, 2013, p. 47-49. 
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privada, dos direitos naturais, da livre troca e do voluntarismo. A batalha, 

portanto, é sobretudo cultural. Ainda que cada proposta tenha o seu va-

lor, nenhuma é uma “bala de prata” contra o Estado.  

O que mantém o Estado é a fé nele. Não é exagero dizer que o 

estatismo é uma religião. Portanto, o Estado só pode ser derrubado a par-

tir de uma forte descrença. E a criação de uma sociedade libertária no 

lugar do Estado só pode ocorrer se o povo perder a mentalidade, os há-

bitos e os vícios estatistas, dando lugar a uma forma libertária de pensar 

e resolver os problemas. 

Em termos práticos, a cultura libertária deve ser formada a partir 

de cada anarcocapitalista, mesmo que o Estado atrapalhe bastante. As-

sim, se o território permite a compra legal de armas, o libertário deve 

buscar adquiri-las, a fim de não depender apenas do Estado para sua pro-

teção e de sua família. Se há agências de arbitragem no país, o libertário 

deve preferir fazer uso delas o tanto que for permitido, em vez de usar 

os tribunais estatais. Se pode pagar um plano de saúde, deve fazê-lo. Se 

pode educar os filhos em casa (homeschooling), eis uma ótima opção. 

Se pode manter reservas de ouro e criptomoedas, em vez de confiar no 

papel-moeda do governo estatal, faz muito bem. Se sente que pessoas em 

condições difíceis precisam de ajuda, deve tirar do seu próprio bolso e 

estimular outras pessoas a ajudar. Se tem ideias de como resolver pro-

blemas a partir de associações livres, sem apelar ao Estado, deve coloca-

las em prática. Se pode unir vizinhos para resolver problemas da rua ou 

mesmo do bairro, também será algo útil. Se pode morar em áreas rurais 

onde o Estado não consegue fiscalizar tanto, é positivo que o faça e que 

ali incentive as pessoas a serem independentes.  

Na medida em que diversos indivíduos adotam essa mentalidade 

e passam a influenciar a outros, forma-se uma cultura capaz de se adaptar 

bem a uma sociedade sem Estado. Mais que isso: líderes de pequenas 

comunidades começam a surgir. Não líderes estatais, cujo poder só existe 

por conta do aparato coercitivo. Mas sim líderes naturais, cuja liderança 

reflete talentos reais e adesão voluntária por parte das comunidades. E 

na medida em que o libertarianismo é conhecido pelas pessoas, em es-

pecial por meio de suas bases éticas (as quais levam a questão para um 

patamar muito mais sério do que o utilitarismo pode levar), a tolerância 

ao Estado torna-se menor.  
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Os fatores que dificultam esse convencimento cultural são bas-

tante conhecidos. O primeiro é que a mentalidade estatista é mais fácil 

de surgir naturalmente nos indivíduos e de se espalhar no senso comum. 

Estamos a milênios vivendo debaixo de Estados. A cultura humana se 

acostumou a isso. A maioria das pessoas não sabe pensar em muitas re-

soluções de problema que não envolvam as instituições estatais. Ade-

mais, os próprios operadores do Estado vendem constantemente a ideia 

de que nós precisamos dessa estrutura. Em um país como o Brasil, de 

cultura extremamente estatista, esse sentimento de dependência é ainda 

mais forte. Mas, no geral, até nos países de economia mais liberal a 

crença na necessidade do Estado é quase um dogma.  

O segundo fator é que existe, evidentemente, muita gente cor-

rupta e psicopata no poder. Aqui estou usando o termo corrupto no sen-

tido mais civil: pessoas dispostas a mentir, fazer esquemas imorais, rou-

bar e até matar para proteger e beneficiar a si mesmo, aos amigos, aos 

aliados e à classe política como um todo. Em um sentido mais moral 

pessoal, eu sei bem, todos são corruptos em maior ou menor grau. Mas 

eu me refiro aqui ao tipo de corrupção que faz de alguém um criminoso 

e uma pessoa nem um pouco confiável.  

Ora, a tendência natural é que estes corruptos e psicopatas sejam 

eleitos, já que estão dispostos a fazerem de tudo para ganhar. E esse tipo 

de gente, uma vez eleito, dificulta muito a autonomia das pessoas, a re-

solução de problemas por associações livres, a redução do Estado e qual-

quer atividade ou tecnologia que dê ao cidadão maior independência. 

Cabe lembrar que tais políticos quase sempre possuem conchavos com 

certas empresas e setores da sociedade, os quais, obviamente, também 

não possuem interesse na redução ou no fim do Estado. Todas essas pes-

soas juntas fazem uma enorme propaganda estatista, fortalecendo o pri-

meiro fator. 

Vencer esses dois fatores é uma tarefa muito difícil. Mas há dois 

fatos importantes que podem nos ajudar a visualizar como a tarefa não é 

impossível. O primeiro é que mesmo políticos, vez ou outra, abrem seus 

países para o capitalismo. Há casos na história recente em que políticos 

de mentalidade mais liberal em economia, por vezes apoiados por elei-

tores com mentalidade semelhante, operaram a redução da interferência 
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econômica do Estado, o que resultou em uma maior liberdade de mer-

cado e um menor índice de corrupção e controle estatais. Foi o caso de 

países como Georgia, Estônia, Nova Zelândia, Ilhas Maurício, 

Botswana, Ruanda e Singapura.63 Também é possível pensar em Li-

echtenstein, um pequeno país europeu que não só optou por uma forte 

liberdade econômica, mas criou a possibilidade legal de secessão de suas 

cidades. O monarca deste país, S.A.R. Príncipe Soberano Hans-Adam II 

chegou a propor ao parlamento do país a possibilidade legal de secessão 

individual. A proposta foi rejeitada, mas contou com o apoio de alguns 

parlamentares.64  

Cito esses pontos não para defender que devemos confiar em po-

líticos e nutrir esperanças de que eles, por vontade própria, farão alguma 

coisa para reduzir o Estado. A tendência geral do Estado é crescer. E a 

classe política como um todo deseja a manutenção do seu poder. Meu 

ponto é: mesmo contra a tendência, eventualmente alguns Estados redu-

zem um pouco a interferência na economia. E isso sem que haja uma 

população e uma cultura majoritariamente libertárias. O que não ocorre-

ria, portanto, se o libertarianismo se tornasse majoritário? É algo a se 

pensar.  

                                                           
63 Sugiro aqui a leitura de alguns artigos publicados no Instituto Ludwig von Mises 
Brasil. Sobre a Estônia: HORRA, Luis Pablo De La. Como a Estônia - sim, a Estônia - se 
tornou um dos mais ricos países do Leste Europeu. Disponível em:  https://www.mi-
ses.org.br/Article.aspx?id=2892. Sobre a Nova Zelândia: MCTIGUE, Maurice. Como a 
Nova Zelândia reduziu o estado, enriqueceu e virou a terceira economia mais livre do 
mundo. Disponível em: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2260. Sobre 
Botswana: TUPY, L. Marian. O sucesso de Botswana foi causado pelo capitalismo. Dis-
ponível em: https://ideiasradicais.com.br/botswana-sucesso/. Sobre Singapura: 
RALLO,  Juan Ramón. Lee Kuan Yew, o homem responsável pelo que Cingapura tem de 
melhor e de pior. Disponível em: https://www.mises.org.br/article/2059/lee-kuan-
yew-o-homem-responsavel-pelo-que-cingapura-tem-de-melhor-e-de-pior; Ibdem. 
Suíça e Cingapura são ricas por causa de seu sistema financeiro? Disponível em: 
https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2741.  
64 Para saber mais sobre o funcionamento de Liechtenstein, a possibilidade de seces-
são municipal e a proposta de secessão individual, sugiro a leitura do seguinte ar-
tigo: MARTINEZ, Andreas Kohl. Liberdade e economia austríaca no principado de Li-
echtenstein. Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014. Disponível em: https://mi-
ses.org.br/article/1890/liberdade-e-economia-austriaca-no-principado-de-liechtens-
tein  
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O segundo é que, como bem defendeu Hoppe, cidades e vilarejos 

pequenos oferecem uma conjuntura mais apropriada para o surgimento 

de uma sociedade libertária. Em primeiro lugar, obviamente, porque há 

menos pessoas para convencer e um grau maior de proximidade entre 

elas – o que facilita a associação para fins comuns. Em segundo lugar, 

porque os governos centrais frequentemente não dão tanta importância a 

esses locais, de modo que a intervenção e a fiscalização do Estado se 

torna menor que nas grandes cidades. Assim, se por um lado é difícil 

imaginar um país de dimensões continentais como o Brasil tornar seu 

povo e sua cultura libertários, por outro lado não é tão difícil pensar que 

uma cidade de mil, dois mil, cinco mil ou até dez mil habitantes seja 

bem-sucedida nesse processo. E como também defendeu Hoppe, se vá-

rias pequenas cidades seguissem esse caminho, os governos centrais te-

riam dificuldade de impedir. Para visualizar isso melhor, façamos alguns 

exercícios de pensamento. 

Imaginemos uma cidade brasileira com apenas dez mil habitan-

tes. Por uma série de circunstâncias, o número de libertários neste lugar 

começa a crescer bastante. Dentro de alguns anos, o perfil cultural do 

povo começa a mudar. A maioria compra armas de fogo, passa a usar 

câmaras de arbitragem em vez justiça estatal e resolve com os vizinhos 

a segurança de suas ruas. Escolas comunitárias não estatais surgem, o 

homeschooling se fortalece e as ações sociais voluntárias se tornam mais 

frequentes. As empresas passam a fazer mais transações com criptomo-

edas e deixam de emitir nota fiscais. A maior parte dos trabalhadores vai 

deixando de lado a CLT. Aplicativos são criados a todo o momento para 

vários tipos de serviço. Ao mesmo tempo, políticos menos estatistas e 

até alguns libertários são eleitos e desfazem dificuldades estatais para 

abrir, manter e fechar negócios.  

Em algum momento, com a avançada sonegação fiscal, a prefei-

tura passa a ter um grande déficit. Aqui podemos imaginar vários cená-

rios. Primeiro: a prefeitura poderia tentar um aumento de impostos e sim-

plesmente ser ignorada pelo povo. Segundo: a prefeitura poderia seguir 

privatizando instituições, vendendo prédios públicos e cortando os gas-

tos. No extremo, se a sonegação do povo só aumentasse, a prefeitura 

simplesmente se extinguiria naturalmente. Terceiro: o povo poderia 

pressionar a prefeitura a ir reduzindo seus custos até a extinção.  
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Obviamente, cedo ou tarde, o governo do estado-membro em que 

a cidade se encontra e o governo federal perceberiam que algo estranho 

na cidade. E também os tribunais superiores. Ao perceberem o “pro-

blema”, o que poderiam fazer? Emitir ordens para o povo da pequena 

cidade pagar os impostos? Muito pouco eficaz. As pessoas poderiam 

apenas continuar ignorando. Emitir ordens para que as outras cidades 

não comercializem com esta primeira? Isso seria possível. Mas não im-

pediria compras com criptomoedas ou em espécie. O governo simples-

mente não tem hoje como fiscalizar isso. Ademais, se houvesse várias 

pequenas cidades como esta, elas dificilmente iriam parar de comercia-

lizar entre si. Restaria aos governos enviarem tropas militares para im-

pedir comércio e talvez obrigar o pagamento de impostos. Mas, neste 

ponto, a tirania estatal estaria muito explicita. Haveria uma forte concor-

dância do povo brasileiro com isso? E da mídia? E dos próprios milita-

res? E o quanto o exemplo dessas cidades não se alastraria por todo o 

território? Embora não tenhamos resposta exata para essas perguntas, o 

ponto é: um trabalho cultural bem realizado poderia sim colocar o Estado 

em apuros.  

 Apesar de pessimista, portanto, sou favorável a que os adeptos do 

libertarianismo eduquem as demais pessoas, de modo a gerar convenci-

mento e uma cultura libertária. A formação cultural, diga-se de passa-

gem, transcende a posição que se adota. Mesmo um indivíduo que não 

concorda com o libertarianismo pode vir a adotar uma cultura prática 

libertária ao desenvolver autonomia em relação ao Estado e aprender a 

resolver problemas sem recorrer à agressão. Em um eventual fim do Es-

tado, essa cultura se mostrará extremamente relevante. 

 

Uma avaliação da via política 

 Existe uma grande briga no seio do libertarianismo sobre se a via 

política seria eficaz ou mesmo ética para alcançar alguns objetivos liber-

tários. Penso que é útil inteirar o leitor dos principais argumentos de cada 

lado nessa discussão.65 Vamos começar com os libertários anti-política. 

Seus argumentos para não apostar nesta via são: 

                                                           
65 Dentre libertários brasileiros no Youtube, um dos melhores representantes da ala 
anti-política é o André de Oliveira Simoni, mais conhecido como Fhoer, que mantém 



Página 291 de 350 
 

(1) O Estado cria estruturas que dificultam a entrada de políticos 

antiestatistas, honestos e competentes. Logo, seria perda de tempo, di-

nheiro e energia o movimento investir nisso.   

 (2) Focar na política nos faz perder o foco de outras áreas em que 

poderíamos ser mais eficazes. Como resultado, não só nos tornamos me-

nos úteis ao movimento libertário, mas também mais dependentes do Es-

tado e da democracia estatal para resolver nossas vidas. Além disso, aca-

bamos por incentivar as demais pessoas a verem o Estado e o processo 

político como algo importante e de onde virá a mudança social. Assim 

cria-se uma falsa esperança que retroalimenta a democracia estatal e o 

Estado.  

 (3) Quando votamos, não temos garantia alguma do que o polí-

tico vai fazer. Mesmo que façamos uma escolha bem pensada, o candi-

dato votado, depois de eleito, pode se mostrar um mentiroso, ou um co-

varde, ou um idiota, ou um incapaz, ou um estatista, ou um ditador ou 

mesmo alguém honesto, mas engessado por não ter uma maioria sufici-

ente a seu favor. E no geral, essas são as opções mais frequentes.  

(4) No caso da votação em liberais ou minarquistas, os que são 

eleitos também não garantem grandes avanços para a causa libertária. 

Apesar de existir alguma semelhança entre libertários e liberais, é im-

portante destacar que liberais ainda defendem o Estado. Após uma even-

tual redução do Estado até o mínimo, eles fariam oposição à abolição da 

instituição. Ademais, uma vez que liberais não possuem uma base ética, 

mas utilitarista, frequentemente até mesmo o ideal de Estado mínimo é 

relativizado por eles, o que os torna mais úteis às formas moderadas de 

estatismo. 

(5) Pequenas vitórias políticas de liberais e libertários no sentido 

de reduzir o Estado podem servir para aumentar a confiança da popula-

ção em políticos, “amansar o gado” e fazer com que muitos pensem que 

o Estado não é tão ruim. Isso pode gerar uma estagnação do crescimento 

da cultura libertária e fortalecer a ideia de um “Estado eficiente”.  

                                                           
um canal com este mesmo nome. Já a ala pró-política tem sido melhor representada 
pelo Rafael Lima, que mantém o canal Ideias Radicais. Lima, diga-se de passagem, era 
da ala anti-política nos primeiros anos do canal. Mudou de ideia. 
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(6) Há sempre o risco de políticos libertários eleitos se acomoda-

rem ou se corromperem. O auto interesse e a maior facilidade de sim-

plesmente ser um político normal são dois poderosos estímulos. Tanto a 

corrupção quanto a acomodação podem manchar o movimento. Aliás, 

esse é um dos motivos pelos quais a criação de um partido libertário é 

uma ideia perigosa. Ao criar um partido libertário, é quase inevitável que 

ele se torne, no imaginário popular, a representação do próprio movi-

mento anarcocapitalista como um todo. E o movimento como um todo 

não pode estar atrelado a um partido. Isso não só é limitador como faz o 

libertarianismo se tornar refém da imagem do partido. Caso o partido se 

desvie, o movimento será prejudicado.  

(7) Tentativas de melhorar o cenário para os libertários pela via 

política podem, por vezes, tornar-se prejudiciais. Não raro, projetos de 

lei são desfigurados pelos políticos, tornando-se o oposto do que o povo 

desejava antes. Portanto, o libertário não deveria investir nisso.  

(8) Sem uma cultura e maioria libertaria, vitórias políticas seriam 

inúteis. Isso não derrubaria o Estado nem formaria uma sociedade liber-

tária. No máximo, tornaria o Estado menor e menos interventor por al-

gum tempo. Por outro lado, uma cultura e um povo majoritariamente li-

bertários poderiam vencer o Estado mesmo sem vitórias políticas no de-

curso do processo, pois este povo, em algum momento, poderia começar 

a ignorar o Estado e, como ponto culminante dessa postura, forçá-lo a se 

extinguir. O uso da política aqui seria extremamente pontual e apenas no 

final de todo o processo. Assim sendo, investir em política no decorrer 

da caminhada libertária seria inútil e contraproducente.  

(9) Finalmente, do ponto de vista ético, seria errado um libertário 

assumir um cargo político, já que seu salário viria de impostos, que é 

dinheiro roubado. Portanto, a posição do libertário deveria ser absoluta-

mente apolítica.  

Muito bem, do outro lado do embate, estão os libertários que nós 

podemos chamar de pró-política. Seus argumentos são os seguintes:  

(1) Leis e medidas terríveis do Estado podem ser travadas por 

bons políticos libertários, liberais e/ou aqueles que forem menos estatis-

tas. Por exemplo, maior restrição de armas, regulação de mídia, estatiza-

ção de empresas, aumento de impostos ou de burocracias, etc. Não lutar, 

portanto, para que os políticos menos estatistas ocupem as cadeiras do 



Página 293 de 350 
 

Estado pode acelerar o processo de agigantamento estatal, o que não ape-

nas oprime a todos, mas também pode dificultar o movimento libertário. 

Cabe ressaltar que votar em candidatos menos estatistas pode evitar a 

ascensão de regimes vastamente autoritários.  

(2) O Estado eventualmente pode ser um pouco reduzido por via 

política, o que torna o cidadão mais independente e cria um mercado 

mais livre. Historicamente, é possível averiguar que mudanças positivas 

em prol da liberdade do cidadão já foram operadas pela via política. A 

escravidão, por exemplo, caiu porque existiram políticos abolicionistas, 

bem como pressão de muitos setores da sociedade aos demais políticos 

para que a prática deixasse de ser legal. A redução da intervenção estatal 

nos países citados há pouco também são exemplos de como a via política 

pode ter alguma eficácia. Outro exemplo são as pequenas mudanças que 

reduzem a opressão do Estado sobre o indivíduo, em especial o mais 

pobre. Se, por exemplo, políticos diminuem a burocracia para abrir ou 

manter uma empresa, isso torna mais livres diversos cidadãos.  

 (3) É verdade que sempre existe o risco de políticos libertários se 

acomodarem ou se corromperem, e/ou do próprio povo manifestar maior 

confiança nos políticos ao ver a economia do lugar melhorar. No entanto, 

esses problemas estão mais ligados a falhas na formação de uma cultura 

libertária entre o povo pelos libertários. Por exemplo, poucas pessoas 

sabem o que é libertarianismo. E poucos entendem que o Estado é ilegí-

timo porque é inerentemente antiético. A solução, portanto, não está no 

abandono da via política, mas sim em um trabalho de maior qualidade 

na frente cultural.  

 (4) A depender da amplitude e da velocidade da mudança cultu-

ral, isso provavelmente iria se refletir na política de modo proporcional. 

Assim, uma maioria de libertários honestos poderia assumir os cargos 

dos poderes executivo, legislativo e judiciário e ser pressionada pelos 

eleitores libertários a tomarem certas medidas. Essa pressão do eleito-

rado, aliás, tenderia a se tornar mais fácil na medida em que mais liber-

tários fossem eleitos. E isso poderia sufocar os políticos mais estatistas.  

(5) Eleger um grande número de políticos libertários honestos e 

competentes pode funcionar como um bom meio para a propagação das 

ideias libertárias, ainda que não deva ser tratado como o principal meio 

de formação da cultura libertária.  
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(6) Por mais que a existência de políticos seja ilegítima, há polí-

ticos piores que outros. É necessário manter o senso das proporções. Não 

se pode comprar, por exemplo, um Joseph Stalin a um Pepe Mujica. As-

sim, o libertário deve escolher, sempre que puder, os candidatos menos 

piores. Ademais, uma vez que as cadeiras não ficarão vagas tão cedo, 

torna-se racional votar, quando for possível, em candidatos libertários.  

 (7) Quanto à questão ética, há alguns fatores que podem tornar 

legítima a existência de um político libertário enquanto não é possível 

derrubar o Estado. Primeiro: o libertário nessa posição poderia abrir mão 

de seu salário. Se um político libertário não recebe salário e usa seu poder 

apenas para reduzir o Estado ou impedir que ele cresça, sua posição é 

legitima e útil. Segundo: ele pode calcular o quanto de imposto já pagou 

na vida e só fazer uso do salário até chegar a esse valor. Neste caso, ele 

apenas estaria recebendo de volta o que o próprio Estado roubou dele 

nos anos anteriores. Terceiro: quem o elegeu talvez concorde em sus-

tentá-lo enquanto ele vota projetos de redução do Estado e impede pro-

jetos que o aumente. Aliás, deve-se enfatizar que a única coisa boa que 

um político pode fazer é reduzir o Estado. Qualquer político que não re-

duza o Estado é, por definição, um parasita – ainda que ele tenha boas 

intenções.  

*** 

 Qual dos dois lados está correto? Confesso que consigo enxergar 

verdade nos argumentos das duas alas. Por isso, minha posição é um 

meio termo entre as duas. Por um lado, reconheço que a via política pode 

ter eficácia e ser ética para os libertários. Pela política, creio que é pos-

sível, às vezes, travar um pouco o agigantamento do Estado ou até re-

duzi-lo. Em alguns casos, isso pode ser crucial. Se libertários, por exem-

plo, conseguem pressionar o governo para que a aquisição de armas seja 

flexibilizada, isso traz maior força defensiva a regiões que eventual-

mente passassem por secessão. Se libertários conseguem uma desregu-

lamentação do sistema educacional, isso torna mais difícil a dissemina-

ção da mentalidade estatista. O oposto é verdadeiro. Em lugares onde 

esses direitos já existem, libertários podem evitar que o Estado os retire, 

o que é útil para o movimento.  

 Por outro lado, não acho que a via política deve ser o foco do 

movimento anarcocapitalista. A cultura é o ponto principal, a chave da 
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mudança. Ademais, confiar em governantes e dar muita importância para 

a política é tolice. Como pudemos observar na argumentação da ala anti-

política, é impossível saber o que um político eleito fará. E é um fato que 

dificilmente um político faz exatamente aquilo que nós desejávamos 

dele. Portanto, depositar grande esperança em políticos, militar a favor, 

fazer campanha, defende-los com unhas e dentes, ficar na dependência 

deles para agir e, por fim, achar que sem cultura e população libertárias, 

o mero voto consegue mudar as coisas para melhor é utopia.  

  Em minha posição intermediária, geralmente pendo mais para o 

lado anti-política quando vejo o tempo e a energia que muita gente perde 

defendendo seu político de estimação. Quando o fazem, essas pessoas 

caem na armadilha da democracia estatal, onde são incentivadas a ver 

apenas o outro lado político como inimigo (e não a política como um 

todo) e a nutrir a esperança de que seu candidato mudará tudo. Daí surge 

também a idolatria política, a dependência do Estado, a tolerância para 

com a corrupção do seu lado político e a defesa do autoritarismo quando 

contra o adversário. A longo prazo, o que restam são desilusões. Nada, 

na verdade, mudou. Os problemas são os mesmos. Então, o processo se 

renova com novos candidatos fazendo as mesmas velhas promessas de 

sempre. Toda essa dinâmica me traz o forte sentimento de que investir 

qualquer tempo e energia nesse sistema é inútil ou pior: legitima o sis-

tema. 

 Não obstante, pendo mais para o lado político quando lembro que 

existem alguns candidatos bem piores que outros e que o governo deles 

poderia trazer males muito maiores do que os atuais. Nestes momentos, 

não consigo ver como seria sensato simplesmente ignorar isso e não fa-

zer nada para que, no mínimo, nosso sistema não se torne uma ditadura 

ou um Estado ainda mais interventor na economia.  

 A posição, portanto, que julgo mais coerente e eficaz para o li-

bertário é: nem descartar totalmente a via política, nem fazer dela a prin-

cipal forma de luta do movimento. O libertário nunca deve esquecer que 

todas as opções políticas são ruins (mesmo as libertárias, já que o ideal 

era não ter políticos), que fazer defesa de político é algo tolo e que deve-

mos ser os mais independentes quanto possível do Estado. A via política 

pode ser utilizada pela maioria dos libertários no sentido de votar nos 

candidatos menos piores e de pressionar os políticos quando leis ruins 
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estiverem para ser aprovadas (algo que muitas vezes dá certo, pois polí-

ticos tem medo de não ser reeleitos). Aos libertários que tem vocação 

para entrar na política: não me oponho – desde que entrem, de fato, para 

reduzir o Estado. Que o façam. Porém, a militância e a defesa apaixonada 

desses ou de outros candidatos e/ou políticos não me parece conveniente 

ao libertário. Votar é algo que um libertário só deveria fazer com uma 

profunda tristeza. Esta é a minha posição.  

  

Propostas de redução de Estado 

 Neste tópico, eu quero expor algumas medidas que libertários 

eleitos para os cargos executivos e legislativos da política poderiam, a 

depender do contexto, tentar implementar. Algumas dessas propostas são 

bastante libertárias e, portanto, creio que só apareceriam em um eventual 

contexto de cultura e povo majoritariamente anarcocapitalistas. Neste 

caso, elas seriam a culminação de um longo processo cultural. Outras 

talvez possam aparecer e até de ser implementadas em contextos mais 

próximos do que vivemos atualmente. Conhecer essas ideias pode ser 

útil, por exemplo, para contrapor ideias estatistas, em cada assunto, com 

o que seria a proposta libertária. Também pode ser útil para avaliar polí-

ticos e candidatos. Dividirei as propostas em blocos. 

 

Bloco 1: Segurança e justiça 

1) Facilitação da posse e do porte de armas de fogo por cidadãos 

honestos e mentalmente saudáveis. Isso inclui redução de impostos sobre 

as armas, munições, fábricas e lojas de armamentos, além de redução de 

burocracias para se conseguir uma arma legal. Um ponto fundamental é 

que os critérios para se obter uma arma devem ser objetivos. No Brasil, 

a lei prevê um critério subjetivo: o cidadão precisa convencer a polícia 

federal de que efetivamente tem necessidade de uma arma. Ou seja, a 

instituição pode decidir que o cidadão não precisa de armas. É arbitrário. 

2) Permissão legal para empresas seguradoras fornecerem, se 

quiserem, serviço de proteção policial, investigação de crimes e emissão 

de boletins de ocorrência.  

3) Permissão legal para os moradores de cada rua, quando em 

comum acordo, contratarem serviços de segurança para a mesma.  
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4) Permissão legal para que câmaras de arbitragem possam julgar 

casos em todas as áreas do direito, incluindo familiar e penal. Elas teriam 

os mesmos poderes de um tribunal do Estado, podendo competir no mer-

cado de igual para igual. No Brasil, atualmente, as câmaras de arbitragem 

não possuem toda essa liberdade.  

5) Permissão legal para que o cidadão esteja isento de sustentar a 

justiça estatal com impostos caso prefira só utilizar a justiça privada.   

 

Bloco 2: Descentralização Administrativa 

1) Redução drástica de burocracias e regulamentações para a 

abertura de empresas. Exemplos práticos: abolição da necessidade de al-

vará de funcionamento e da inscrição da empresa em várias esferas do 

Estado (municipal, estadual e federal).  

2) Abertura do mercado de cartórios e das chamadas juntas co-

merciais. Qualquer empresário poderia entrar nesse mercado. Existe, 

diga-se de passagem, tecnologia suficiente para fazer a autenticação dos 

documentos e os registros de quaisquer informações de modo seguro e 

rápido sem nenhuma necessidade de intervenção estatal. Criptografia e 

blockchain são as palavras-chave nessa discussão.  

3) Desregulamentação total da educação. O Ministério da Educa-

ção e as suas secretarias estaduais e municiais seriam extintos. Findaria 

também qualquer necessidade de seguir um padrão de matérias imposto 

pelo governo ou de vender pacotes fechados de disciplinas. Cada escola 

teria total independência para criar seu currículo. Seria extinta ainda 

qualquer imposição em relação a medidas físicas de uma escola, número 

de salas ou equipamentos, número de funcionários, etc. Pequenas escolas 

de 5 e 10 alunos poderiam surgir e funcionar em casas, sem nenhuma 

restrição governamental. Os pais seriam os responsáveis por avaliarem a 

qualidade e segurança das escolas.   

O ensino domiciliar seria legalizado. Qualquer pai ou mãe que 

desejasse ensinar seu filho em casa teria esse direito garantido por lei. A 

escola não seria obrigatória. Também seria permitido o surgimento de 

agências privadas certificadoras de educação. Elas poderiam vender o 

serviço de emissão de diplomas por meio de provas. Isso resultaria em 

um grande incentivo para essas agências para competirem entre si por 
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qualidade. Com o tempo, os pais mais responsáveis procurariam as me-

lhores agências para certificarem os seus filhos. Aquelas que ficassem 

conhecidas por certificar alunos ineptos acabariam perdendo reputação 

e indo à falência. As agências mais sérias permaneceriam no mercado. 

4) Entrega das escolas estatais aos professores e funcionários ati-

vos e aposentados de cada unidade, bem como aos pais dos alunos ativos 

e dos alunos que já estudaram na unidade em algum momento passado. 

Cada um se tornaria acionista da unidade escolar, podendo inclusive ven-

der suas ações. A escola poderia cobrar mensalidades agora. A mesma 

lógica poderia ser feita em relação às universidades. 

5) Fim do monopólio de conselhos de classe em todas as áreas 

(advocacia, medicina, engenharia, etc.). Seria permitido que outros con-

selhos dentro da mesma classe surgissem e competissem entre si.  

6) Facilitação legal do uso de qualquer tecnologia caseira de ge-

ração de energia ou de coleta de água, sem nenhuma taxa ou norma – 

fatores que hoje dificultam a vida dos cidadãos e protegem as empresas 

que fornecem energia e água. 

7) Privatização de todas as empresas estatais e da abertura dos 

mercados em que essas empresas operavam (como o mercado de entrega 

de cartas, o mercado petrolífero, etc.). Seriam inclusos nesse processo os 

quarteis de bombeiros, as empresas de coleta lixo, as prisões e as ferro-

vias. No caso das prisões, elas teriam de contar com fábricas para os 

presos trabalharem, sustentarem sua estadia na cadeia, ressarcirem aque-

les a quem lesaram e darem lucro aos donos das prisões. O trabalho dos 

presos poderia seguir o padrão CLT, a princípio.    

8) Fim de todos os subsídios estatais a empresas, setores e even-

tos (festivos ou esportivos). Todas as entidades privadas passariam a se 

sustentar por seus próprios meios. E todos os eventos teriam de ser fi-

nanciados por empresas e/ou por indivíduos que quisessem fazê-lo.  

 9) Entrega das ruas para os seus moradores e/ou donos de loja. A 

partir de então, toda rua seria legalmente uma empresa formal, com um 

CNPJ, um Estatuto com as regras da rua e administrada por seus acio-

nistas – os moradores e/ou lojistas. Com isso, os acionistas da rua teriam 

autonomia para decidir quais empresas contratariam nas áreas de coleta 

de lixo, asfaltamento, segurança, bombeiros e o que mais fosse necessá-

rio. Todas essas empresas poderiam tratar diretamente com a adminis-
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tração da rua, sem haver necessidade de intervenção do governo. Aque-

les que não quisessem ser acionistas de sua própria rua poderiam vender 

sua ação. E a associação de moradores/lojistas que não quisessem admi-

nistrar a sua própria rua, poderiam contratar uma empresara para fazer 

todo o serviço. Surgiriam, então, empresas especializadas em adminis-

tração de ruas. E cada qual teria planos diferentes, com preços e serviços 

distintos, a fim de se adequarem às necessidades e condições de cada rua. 

 10) Entrega de títulos de propriedade às pessoas pobres que já 

possuem casa, sítio ou chácara, mas que nunca conseguiram ou nunca 

puderam regularizar sua propriedade. Este é o caso de uma enorme parte 

dos moradores de favela hoje no Brasil e em grande parte do mundo. O 

título seria um passo importante para dar a esses indivíduos maior pos-

sibilidade de vender ou alugar seus imóveis ou terrenos. Nesta mesma 

medida, as terras indígenas deveriam ser entregues aos índios de modo 

definitivo, dando a eles total autonomia para vender, alugar, etc.  

11) Desregulamentação total da mobilidade urbana. Seria aberto 

o mercado de ônibus, vans, táxis, moto táxis e qualquer outro tipo de 

transporte coletivo, sem mais qualquer necessidade de licitação ou auto-

rização específica do governo. As empresas teriam autonomia para mon-

tar rotas mais inteligentes, adotar novas tecnologias e cobrar preços que 

julgassem necessários. Não haveria mais nenhum subsidio estatal. Tam-

bém não existiria nenhum tipo de burocracia governamental específica 

para aplicativos de transporte. As regras seriam definidas pelos próprios 

aplicativos, não pelo governo. Empresas locadoras de bicicletas comuns 

ou com motor e patinetes elétricos também estariam livres para ofertar 

seu serviço sem burocracias. 

12) Entrega dos hospitais e postos de saúde para os médicos e 

funcionários ativos e aposentados de cada unidade. 

13) Venda de lotes de florestas para instituições de preservação 

da natureza e empresas interessadas em administrar safaris ou qualquer 

outro tipo de negócio que necessite da natureza intacta para lucrar. Tam-

bém seriam vendidos lotes de rios para pescadores e ribeirinhos, e lotes 

de praia para moradores e lojistas da rua de frente ao local. 

14) Permissão da criação de cidades privadas em lugares desertos 

ou locais onde se consiga contar com o apoio de todos os moradores. 

Incentivo à criação de pelo menos uma cidade privada por Estado. Essas 
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cidades poderiam contar com isenção de impostos para as empresas. Se-

ria uma maneira de tornar tais locais atrativos para investidores do 

mundo todo.  

15) Permissão legal da secessão de qualquer estado, cidade, 

bairro ou rua, bastando que a maioria assim o queira.  

 

Bloco 3: Reformas Monetária e Tributária 

1) Proibição da inflação de moeda. O banco central e a casa da 

moeda estariam proibidos de aumentar a base monetária, a qual seria fi-

xada no número de notas e moedas existentes. Além disso, seria extinto 

o sistema de reservas fracionárias. O banco central poderia ser abolido, 

diga-se de passagem. Afinal, estaria sem funções. 

2) Permissão legal do uso de diversas moedas diferentes no país, 

como Dólar, Euro e Bitcoin. Elas poderiam ser usadas nas transações 

normais do cidadão e das empresas, incluindo o pagamento dos salários 

dos funcionários. Com isso, as moedas poderiam competir entre si.  

3) Simplificação e redução da carga tributária. Usando o Brasil 

como exemplo, hoje possuímos uma carga tributária em torno de 35% a 

40% do PIB e os seguintes impostos: IOF, II, IPI, IRPF, IRPJ, COFINS, 

PIS, CSLL, ICMS, IPVA, ITCMD, IPTU, ISS, ITBI. Na impossibilidade 

de abolir todos os impostos de uma vez só, a minha proposta seria reduzir 

todos os impostos a três: Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF), 

Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) e Imposto sobre Impor-

tações (II). A alíquota poderia ser ajustada com base no valor necessário 

para manter apenas o judiciário, a polícia e a defesa nacional. Hoje, no 

Brasil, acredito que uma alíquota de 5% para cada um desses impostos 

supriria essa necessidade. Até porque com a liberalização da economia, 

a proporção da arrecadação cresceria rapidamente em função do surgi-

mento de empresas e investidores.  

Em termos de organização, esses tributos poderiam ser pagos bi-

mensalmente. Além disso, o IRPJ poderia ser abatido pelos valores pa-

gos de tributos em importações. Assim, empresas que dependessem de 

produtos estrangeiros teriam como revendê-los a preços mais baixos.  

No caso do IRPF, uma ideia para torná-lo menos injusto seria 

deduzir de seu valor a alíquota sobre o salário mínimo.  Essa seria uma 
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maneira de garantir que ninguém será tributado em cima de valores mí-

nimos para a sobrevivência. Por exemplo, a alíquota de imposto é 5%. 

Se o salário mínimo for R$ 1.000,00 e alguém ganhar R$ 2.000,00, o 

valor do imposto será 5% de R$ 2.000,00, que é R$ 100,00, menos 5% 

de R$ 1.000,00, que é R$ 50,00. Ou seja, o total a ser pago seria R$ 

50,00. A dedução seria realizada para todas as pessoas, mesmo que fos-

sem ricas, o que manteria certo nível de isonomia. Mas os maiores bene-

ficiários seriam os pobres, haja vista que tributar sobre o salário mínimo 

é tirar a comida da mesa dessa classe. 

No Brasil, a modalidade MEI (Microempreendedor Individual), 

existente desde 2008 e pensada para profissionais liberais e pequenos 

empreendedores, poderia continuar a operar do modo como funciona 

hoje. O indivíduo paga apenas uma taxa mensal fixa (atualmente, de R$ 

65,00) e nenhum outro imposto.  

Nenhuma dessas medidas tornaria o sistema tributário justo, pois 

imposto é roubo. Mas elas tornariam o sistema simples e menos custoso. 

Na impossibilidade de acabar com os impostos de uma só vez, simplifi-

car o processo e torná-lo menos custoso é uma opção melhor do que 

manter tudo como está. Sempre será mais ético reduzir as agressões do 

Estado contra o cidadão. Se não é possível libertar um escravo, mas é 

possível diminuir o grau e a frequência com que a violência é praticada 

contra ele, é imoral simplesmente não escolher essa opção. 

4) Substituição dos impostos que custeiam o sistema de justiça 

estatal, a polícia e a defesa nacional por faturas mensais a serem pagas 

por cada um dos cidadãos. A ideia seria tornar as pessoas mais consci-

entes do que estão pagando, a fim de que compararem o serviço estatal 

com os serviços privados. 

5) Pensando na lei trabalhista brasileira, integração do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), 13° Salário, um terço de 

férias, INSS e outros benefícios ao salário mensal do funcionário. Com 

isso, as empresas de contabilidade gastariam menos tempo e energia com 

esses cálculos. Além disso, a guia do INSS, hoje paga pelo empregador, 

passaria a ser paga pelo próprio trabalhador, como é no caso do MEI. 

Isso não só tiraria mais uma burocracia das costas das empresas como 

acabaria com os casos de empregadores que não pagam as guias, o que 

gera problemas para o empregado. A partir de agora, o empregado seria 
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responsável pelo pagamento de sua própria previdência. Essas medidas 

também reduziriam o número de processos trabalhistas por esses “pen-

duricalhos” não pagos. O empregador teria apenas o salário para pagar e 

nada mais. 

6) Privatização da previdência. O ideal seria realizar um fatia-

mento do serviço, de modo que surgiriam várias empresas. 

 

Bloco 4: Propostas Finais 

1) Modificação do financiamento das forças armadas nacionais 

(exército, marinha e aeronáutica) de indireto para direto, por meio de 

faturas mensais e abertura do mercado para que outras empresas façam 

o mesmo serviço.  

2) Extinção de todos os impostos.  

3) Entrega da administração de tudo o que tiver sobrado de tribu-

nais, polícia e defesa nacional do Estado para os funcionários dessas ins-

tituições.  

4) Venda de todos os prédios estatais que restaram.  

*** 

As medidas dos três primeiros blocos não fariam o Estado se ex-

tinguir. Mas trariam uma grande independência ao cidadão. Os proble-

mas seriam resolvidos nos níveis mais locais, o mercado ficaria mais di-

nâmico e os indivíduos estariam mais cientes de sua capacidade de viver 

sem interferência estatal.  

Quanto às medidas para tornar a justiça e a segurança privada 

mais livres para atuar, dois cenários possíveis poderiam surgir se as pro-

postas fossem colocadas em prática. Primeiro: os tribunais e as polícias 

estatais apresentariam uma grande melhora de qualidade, já que agora 

teriam de competir pelos clientes, manter um bom preço e administrar 

bem os valores recebidos. Aqui, apesar de ainda estatais, esses órgãos 

passariam a funcionar como empresas normais. Mais ou menos como é 

o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal (que são estatais), po-

rém com a diferença de que se tais órgãos oferecessem déficit, teriam de 

aumentar o valor das faturas. E assim o povo veria sem dificuldade qual 

serviço está saindo caro (diferentemente do que ocorre no modo de fi-

nanciamento indireto). 
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Segundo: os tribunais privados e as empresas de segurança supe-

rariam os estatais em qualidade e preferência do povo. Como resultado, 

pouco a pouco, juízes e policias sairiam dos sistemas estatais para inte-

grar os privados, haveria menos concursos e empresas escolheriam os 

serviços privados. E então a estrutura de justiça e polícia estatal ou se 

reduziria muito ou deixaria de existir. 

Vale ressaltar, no entanto, que em nenhum momento a vanguarda 

do movimento libertário deve esperar (e depender) que políticos tomem 

tais medidas. A pressão aos políticos é válida, porém o ideal é que os 

libertários busquem independência do Estado (individualmente e em 

conjunto) sem contar com vitórias políticas. Afinal, essas vitórias podem 

nunca ocorrer durante o processo de aculturação libertária e/ou só se re-

alizarem quando a cultura e o povo do lugar se tornarem predominante-

mente libertários. A ideia, portanto, é fazer tudo o que está ao alcance 

hoje e não confiar em políticos – mesmo os políticos libertários.  

Finalmente, as propostas do último bloco são as mais complexas 

de se efetivarem. Todas elas são tacadas finais no poder dos políticos. 

Teriam eles, ainda que a maioria fosse libertária, honestidade, disposição 

e coragem para largarem de vez os seus cargos? Acho difícil. Poucos são 

aqueles dispostos a abrirem mão do próprio salário e do próprio poder. 

No entanto, se um povo se tornar libertário, havendo ou não uma 

redução do Estado pela via política durante o processo, este povo pode 

simplesmente deixar o Estado de lado. E os políticos nada poderão fazer 

contra essa desobediência.  

  

Um possível problema pós-vitória  

 Eu gostaria de tratar um último ponto, um tanto hipotético, mas 

que envolve uma dúvida frequente. Se ao menos um país se tornasse 

anarcocapitalista, ele sobreviveria às pressões dos demais Estados? Vi-

mos no capítulo sobre segurança que não seria lucrativo para os Estados 

invadirem um Ancapistão. No entanto, talvez Estados optassem pela in-

vasão não por lucro financeiro, mas pelo medo de que a cultura libertária 

fosse espalhada pelo mundo e acabasse por derrubar mais Estados. O que 

poderia proteger esse país. Acredito que três fatores: (1) livre comércio, 

(2) população armada e (3) a distribuição global de informação. 
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 Esses três fatores, na verdade, são aquilo que protegem qualquer 

país hoje de uma invasão. O livre comércio faz com que o país se torne 

importante para diversas nações e empresas. Então, um país, antes de 

abolir o seu Estado, teria que se tornar uma potência econômica cuja 

destruição impactaria negativamente as mais diversas nações e muitos 

empresários poderosos. O povo armado tornaria uma invasão muito di-

fícil. E a distribuição global de informação faria com que pessoas pací-

ficas e/ou amantes da liberdade em todo o mundo se indignassem com 

qualquer tentativa dos governos de destruírem o Ancapistão.  

 É óbvio que nada disso garantiria em 100% a existência de uma 

nação libertária. Mas é interessante pensarmos no poder de defesa que 

esses fatores possuem. Isso serve não apenas para a discussão de como 

um Ancapistão se defenderia, mas para uma discussão sobre como im-

pedir invasões hoje. Afinal, os Estados estão aí e as guerras não são um 

temor futuro, mas presente. Nada mais razoável, então, que se proteger 

delas. 

 Termino o capítulo enfatizando algo que tenho dito aos que criti-

cam o libertarianismo dizendo que ele é uma utopia ou algo que não daria 

certo: libertarianismo é, antes de mais nada, uma posição ética. É a po-

sição de que iniciar agressão contra pessoas pacíficas é sempre imoral. 

Ponto. No fim das contas, não importa muito se existirá Ancapistão ou 

não neste mundo de pecado. O que importa é reconhecer que ninguém 

tem o direito natural de matar, roubar, escravizar, sequestrar, torturar e 

coagir inocentes, que é o que todo Estado faz e sempre fez, em maior ou 

menor grau. O que cada um fará com essa informação já é outra discus-

são.  
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26. Aborto 

 Alguns críticos do anarcocapitalismo às vezes alegam que liber-

tários são favoráveis ao aborto. Definitivamente, esta não é uma alegação 

honesta. A verdade é que a questão do aborto não é unânime entre liber-

tários. Há libertários que creem ser o aborto um direito da mulher e li-

bertários que não creem nisso. A razão para essa divergência é o conflito 

de direitos. De um lado, a mulher tem direito de fazer o que quiser com 

o seu próprio corpo, pois é um indivíduo racional com autopropriedade. 

De outro lado, se o bebê também é um indivíduo racional com autopro-

priedade, tem o direito natural à vida. Como, então, se resolve o caso dos 

bebês que ainda estão dentro do útero da mulher? Prevalece o direito da 

mulher de tirar do seu corpo aquilo que ela não mais deseja? Ou preva-

lece o direito do bebê à vida?  

No fim das contas, essa não é uma discussão exclusivamente li-

bertária. Nas mais diversas posições filosóficas existem pessoas com 

opiniões diferentes quanto a este assunto. E assim como é hoje, prova-

velmente não seria diferente numa sociedade libertária. Isso, obvia-

mente, levanta uma dúvida: sem o Estado, quem definiria a questão? A 

dúvida é pertinente, mas precisamos ter em mente que qualquer que seja 

a resposta, não há razão para concluir que “então o Estado deve existir”. 

O fato de o Estado existir hoje não resolve o problema. Continua ha-

vendo pessoas contra e pessoas a favor do aborto. E isso se reflete na 

existência de países cuja legislação permite o aborto e cuja a legislação 

não permite. Ou seja, este não é um problema que só existiria numa so-

ciedade libertária. Ele já existe hoje e não foi solucionado. 

O que desejo fazer neste capítulo é: (1) estabelecer uma posição 

contra o aborto dentro de uma perspectiva libertária e (2) descrever al-

gumas possibilidades de como a questão do aborto poderia ser encarada 

em uma sociedade sem Estado. 

 

Rebatendo Rothbard 

 Em que pese a importância de Murray Rothbard para o desenvol-

vimento do pensamento libertário, escritores humanos são falíveis e o 

anarcocapitalismo não se fundamenta (nem deve se fundamentar) sobre 

as opiniões de um homem. Assim sendo, a opinião favorável de Roth-

bard ao aborto não só pode como deve ser contestada por quem entende 
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que ele estava errado. Eu sou um dos que o contesta neste sentido. Faça-

mos uma análise de seus argumentos pró-aborto. Rothbard escreve em 

sua obra Por uma nova liberdade: 

A maioria das discussões a este respeito fica atolada em minúcias a respeito 

de quando se inicia a vida humana, quando e se o feto pode ser considerado 

um ser vivo etc. Tudo isto é realmente irrelevante à questão da legalidade 

(mais uma vez, não necessariamente à moralidade) do aborto. O católico con-

trário ao aborto, por exemplo, afirma que tudo o que ele quer para o feto são 

os direitos de qualquer ser humano — isto é, o direito de não ser assassinado. 

Mas há mais questões envolvidas aqui, e esta é a consideração crucial. Se va-

mos tratar o feto como tendo os mesmos direitos que os seres humanos, então 

devemos perguntar: que ser humano tem o direito de continuar, sem que isto 

tenha sido algo voluntário, a ser um parasita indesejado do corpo de outro ser 

humano? Este é o ponto essencial da questão: o direito absoluto de todas as 

pessoas e, logo, de todas as mulheres, à propriedade de seu próprio corpo. O 

que uma mulher está fazendo, num aborto, é fazer com que uma entidade in-

desejada dentro de seu próprio corpo seja expulsa dele; se o feto morrer, isto 

não refuta o ponto de que nenhum ser tem o direito de viver, sem que isto 

tenha sido desejado, como um parasita dentro ou sobre o corpo de qualquer 

pessoa. 

A réplica comum de que a mãe ou desejava, originalmente, ou pelo 

menos foi responsável por colocar o feto dentro de seu corpo passa, mais uma 

vez, longe do ponto da questão. Mesmo no caso mais forte em que a mãe tenha 

originalmente desejado a criança, a mãe, como possuidora da propriedade de 

seu próprio corpo, tem o direito de mudar de ideia e expulsá-lo. 66 

  

O argumento de Rothbard é demasiadamente simplista e sem sen-

tido. Se, por um lado, a propriedade de nenhum indivíduo pode ser vio-

lada, por outro lado, os indivíduos estão obrigados a arcar com as conse-

quências de seus atos e a cumprir os contratos que livremente escolhem 

firmar. Rothbard, no entanto, desconsidera esses pontos básicos em sua 

discussão sobre o aborto. É possível visualizar bem isso a partir de al-

guns exemplos. 

Suponhamos que certa mulher contrata uma empregada para tra-

balhar e morar na casa dela por seis meses. Uma das cláusulas do con-

trato prevê que a quebra do acordo, por qualquer dos lados, implicará 

pagamento do número de salários mínimos referentes aos meses que res-

tam para o fim do contrato. Ora, se a mulher contratante muda de ideia 

                                                           
66 ROTHBARD, Murray. Por uma nova liberdade: o manifesto libertário. São Paulo: 
Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2013, p. 130. 
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no dia seguinte à assinatura do contrato, ela não pode simplesmente ex-

pulsar a empregada de casa sem pagá-la. O contrato deve ser cumprido 

de uma forma ou de outra: ou mantendo a empregada por seis meses ou 

pagando a ela seis salários mínimos de multa. 

Vejamos outro exemplo: uma mulher decide levar um homem 

para casa. Durante a noite, eles têm relações sexuais consensuais. No 

entanto, ao acordar, a mulher se arrepende de ter dormido com aquele 

indivíduo. Ela, então, o acorda com uma pistola na mão e diz: “Você está 

em minha propriedade e não quero mais. Te dou dois segundos para sair 

ou eu atiro”. Não é difícil imaginar que o homem vai correr do jeito que 

estiver, mas não conseguirá sair da casa a tempo, sendo morto. Podemos 

deixar o exemplo ainda mais interessante: suponha que a mulher resolva 

não acordar o homem. Ela simplesmente diz para si mesma que não o 

quer mais ali. Como ele não acorda e ela também não se vê na obrigação 

de tentar acordá-lo ou de esperá-lo, ela dá um tiro nele e o mata. 

Conforme o leitor pode notar, por mais que a mulher tenha total 

direito de mudar de ideia quanto à presença daquele homem em sua casa, 

o homem tem todo o direito de ser avisado do fim do acordo, bem como 

o direito de um tempo mínimo necessário para sair da propriedade dela 

com vida e segurança. Embora esse tipo de direito não seja escrito e for-

malizado em cartório, por exemplo, qualquer pessoa com um pingo de 

bom senso entende a existência e a validade desse conhecimento tácito.  

Posso citar outros dois exemplos que ouvi em um debate entre 

libertários contra e a favor do aborto. O primeiro é o de uma pessoa A 

que desmaiou na rua e é carregada por um indivíduo B até a propriedade 

do mesmo. Se B não quiser mais que A esteja em sua propriedade, não 

pode matar A alegando uma invasão do local. Afinal, A só está na pro-

priedade de B porque B a carregou para lá. E isso ocorreu sem a consci-

ência de A. 

O segundo exemplo versa sobre contratos implícitos. Se vou a 

uma lanchonete e peço um hambúrguer, apesar de haver o preço do ham-

búrguer estampado numa placa, não há nada escrito explicitamente de 

que eu preciso pagar. Não há, inclusive, um contrato formal assinado por 

mim com o dono da lanchonete. O acordo, no entanto, existe implicita-

mente. É um acordo tácito. É o que se espera baseado em séculos ou 

milênios de cultura e de um pouco de pensamento lógico. Mais uma vez, 

o bom senso deve imperar aqui.  
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A mesma lógica se aplica ao aborto. Se uma mulher decide ter 

relações sexuais com um homem e disso resulta uma gravidez indese-

jada, ela assumiu o risco de trazer uma vida ao mundo e colocá-la em 

seu útero. Portanto, a concepção da criança é consequência direta de seus 

atos. Se a mulher não deseja cuidar da criança, terá que dar à mesma o 

tempo mínimo necessário para ela sair de seu útero com vida e segu-

rança.  

Podemos colocar de outra forma. Todos nós temos um acordo 

tácito uns com os outros: não violar a vida e as demais propriedades que 

não nos pertencem. A única exceção são os casos de legitima defesa. 

Ora, quando uma mulher engravida, ela passa a ter este acordo com o 

bebê também. O aborto, portanto, só seria legítimo em caso de legitima 

defesa. No entanto, se a própria mulher colocou o bebê em seu útero, 

mesmo sabendo que o tempo para ele sair de lá com vida e segurança é 

de cerca de nove meses, então a legítima defesa não cabe aqui. A mulher 

ajudou a criar a situação. Agora, deve arcar com isso. 

 A proposta de Rothbard, no fim das contas, coloca o bebê conce-

bido no mesmo patamar de um bandido que invade uma propriedade 

alheia. É óbvio que em um caso como esse, o dono da propriedade po-

deria colocar o bandido para correr dali. Mas dado o fato básico de que 

bebês não escolhem “invadir úteros”, antes são colocados lá com auxílio 

da própria mãe, o bebê está muito mais para um convidado que depois é 

desrespeitado ou um sequestrado. Nos dois casos, dar ao bebê menos 

tempo para ele sair do que o mínimo necessário é cometer grave agressão 

a um inocente. Se ele morre, não existe outro nome para isso que não 

assassinato.  

 

Uma pessoa ou não? 

 Rebatido o argumento de Rothbard, precisamos nos voltar para o 

ponto que ele mesmo disse ser sempre o mais debatido: o feto ou embrião 

é uma pessoa? Em geral, quem é favorável ao aborto diz que não. Por 

uma questão de simplicidade, chamarei estas pessoas de abortistas. Há 

duas bases argumentativas geralmente usadas por abortistas para defen-

der que um feto ou embrião não é uma pessoa: uma filosófica e outra 

biológica. A filosófica afirma que uma pessoa é definida por ter auto-

consciência, racionalidade e moralidade. A biológica sustenta que uma 
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pessoa se define por ter cérebro formado, ondas cerebrais e capacidade 

de sentir dor. 

 As duas bases argumentativas são falhas. A filosófica nos leva à 

estranha conclusão de que indivíduos em coma, ou com alto grau de lou-

cura, ou com mal Alzheimer, ou que estão dormindo não são pessoas ou, 

no mínimo, são menos pessoas que as outras, o que implica menor dig-

nidade. Este não parece ser um bom caminho ético. 

 A biológica, por sua vez, despreza o fato relevante de que a partir 

da formação do zigoto, não há mais uma mera célula do pai e uma mera 

célula da mãe. A união dos gametas forma um ente inteiramente novo. 

Este novo ser, que certamente é humano, pois foi formado por células 

humanas, só não possui total independência porque acabou de surgir. 

Mas se nada for feito, ele se desenvolverá rumo à futura independência. 

Portanto, parece mais razoável falar que o zigoto é uma pessoa em for-

mação em vez de uma “não-pessoa” que em algum ponto específico se 

torna uma pessoa.  

Se há uma linha bem definida onde o não-ser torna-se um ser 

neste processo, ela está na concepção. Antes da concepção, o que temos 

são células de duas pessoas independentes. Quando essas células se 

unem, quando a concepção ocorre, agora existe um novo organismo.  

Parece-me fortemente que considerar o zigoto como uma “não-

pessoa” é confundir o desenvolvimento de organismos com a classifica-

ção deles. Ora, o fato de uma criança ainda não ser um adulto não implica 

que uma criança não é uma pessoa. As fases de um organismo não devem 

ser usadas para dar maior ou menor dignidade à sua vida. Mesmo nas 

fases menos avançadas, a essência de um organismo é a mesma. Um ca-

chorro é um cachorro quando filhote, quando adulto e quando velho. De 

igual maneira, o ser humano é humano desde sempre. E se podemos falar 

de uma essência humana em todas as fases, parece arbitrário escolher 

uma fase para dizer: “Aqui tal humano não é uma pessoa”. 

Portanto, a meu ver, é mais natural e lógico enxergar a vida hu-

mana como se iniciando na concepção. E a partir dali, reconhecer que 

estamos lidando com uma pessoa. O assunto é bem mais extenso que 

isso, evidentemente. Contudo, a ideia aqui é apenas dar um vislumbre de 

como um libertário pode ser contra o aborto de modo coerente.  
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Como seria em uma sociedade libertária?  

 O fator complicador da problemática do aborto é que não se trata 

de uma questão que se possa resolver com um: “Quem quer abortar, 

aborta; quem não quer, não aborta”. Esse tipo de resposta pode ser dada 

para praticamente tudo. Mas não pode ser dada para aquilo que envolve 

iniciação de agressão a quem quer que seja. Por exemplo, não posso 

dizer: “Quem quer escravizar, escraviza; quem não quer, não escraviza”. 

A questão é, inclusive, bem mais complexa do que a defesa da pena de 

morte para crimes hediondos. Se os crimes devem ser punidos de modo 

proporcional ao dano feito, é razoável que se cogite punir o assassinato, 

por exemplo, com a pena capital. Entretanto, que crime cometeu um bebê 

que ainda não nasceu? Obviamente, nenhum. Então, o ponto central é: 

se pessoas contrárias ao aborto (como eu) estiverem corretas quanto à 

zigotos serem pessoas, permitir que uma mulher aborte é deixar que ino-

centes sejam assassinados. E, diga-se de passagem, um aborto intencio-

nal deveria ser punido.  

 Por outro lado, é preciso ser realista: o conceito de que aborto é 

assassinato não é tão fácil de entender quanto o conceito de que matar 

propositalmente qualquer inocente já nascido o é. Se fossem questões 

igualmente simples, não haveria uma discórdia tão grande. Portanto, di-

ficilmente uma sociedade libertária conseguiria chegar a uma unanimi-

dade neste ponto. Sendo assim, o que podemos fazer aqui é imaginar 

como o lado contrário ao aborto poderia, sem lançar mão de violência 

contra os abortistas, desestimular a prática. Aqui vão algumas ações pos-

síveis. 

 Primeira: boicotar e fazer forte propaganda contra clínicas pró-

aborto e empresas que as apoiassem ou financiassem.  

 Segunda: boicotar e fazer forte propaganda contra cidades priva-

das que aceitassem o aborto. 

 Terceira: criar campanhas de estimulo à continuidade da gravi-

dez, bem como programas voluntários de auxílio emocional, espiritual e 

até financeiro a mulheres grávidas que não desejavam engravidar. 

 Quarta: oferecer uma formação moral e espiritual melhor aos jo-

vens (homens e mulheres) nas igrejas e escolas de caráter confessional.  

 Quinta: criar do zero regiões privadas (cidades, bairros ou ruas) 

que proibissem a existência de instituições de saúde favoráveis ao 

aborto. Nessas regiões privadas, a prática do aborto seria incluída no 
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contrato como uma quebra contratual. Seria possível ainda incluir uma 

cláusula que só permitisse morar na região os indivíduos que não prati-

cassem aborto. Assim, alguém que saísse da região para abortar estaria 

quebrando o contrato, devendo se mudar e, a depender das cláusulas, 

pagar alguma multa.  

 Evidentemente, ninguém seria obrigado a assinar contrato com 

uma região que possuísse tais regras. Mas qualquer um que voluntaria-

mente assinasse esse tipo de contrato ao se mudar para tal região, teria 

de cumprir essas normas. E esse dever só poderia ser desfeito mediante 

rescisão contratual e consequente saída da cidade por parte do indivíduo.  

 É importante ressaltar que em regiões onde já morassem várias 

pessoas antes, não seria possível criar uma cidade ou bairro privados e 

impor essas regras. A criação de uma região privada com regras próprias 

precisa ser feita do zero ou contar com a adesão de todos os que já moram 

no lugar. Na falta de adesão geral, uma questão polêmica como o aborto 

não poderia ser definida. A não ser, claro, que toda a sociedade concor-

dasse em resolver esse ponto na base da votação. Assim, a maioria ven-

ceria.  

 No entanto, numa situação em que poucos vizinhos não quises-

sem consentir com a formação de uma região privada com tais normas, 

seria possível fazer uma proposta de compra das suas casas. Se eles re-

solvessem vendê-las, mudando-se da região, haveria unanimidade entre 

os vizinhos e eles poderiam criar uma rua, um bairro ou uma cidade pri-

vada com as regras que achassem mais convenientes. Além disso, se a 

maioria dos moradores de uma região são contra o aborto, é possível 

boicotar pessoas que são pró-aborto, não fazendo comércio com ela. O 

boicote seria uma poderosa arma para que tais pessoas ou se mudassem 

ou aceitassem assinar a regra antiaborto.  

 Nada disso depende do Estado e de agressão. E a depender da 

organização e do poder de convencimento dos indivíduos contrários ao 

aborto, o número de bebês salvos poderia ser muito grande. É claro que 

essas ações não impediriam todos os abortos da sociedade. No entanto, 

em nosso mundo repleto de Estados, nem mesmo onde o Estado proíbe 

o aborto, essa prática deixa de existir. Sempre há quem o faça no mer-

cado ilegal. Portanto, não há razão para pensar que uma sociedade com 

o Estado é preferível porque abortos são legalmente proibidos em alguns 

lugares.  



 

Página 313 de 350 
 

No fim das contas, em um mundo libertário, ainda haveria luga-

res onde o aborto seria aceito, assim como lugares onde ele não seria. 

Contudo, uma diferença positiva existiria: o poder de organização de re-

giões livres do aborto seria muito maior.  
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27. Pais e Filhos 

 No capítulo anterior, discordamos de Rothbard em relação à 

questão do aborto. Neste capitulo, vamos discordar dele outra vez. 

Agora, o ponto de divergência é em relação à sua visão a respeito dos 

direitos dos pais e das crianças em uma sociedade libertária. Para Roth-

bard, os pais teriam o direito de abandonar suas crianças ou de vendê-

las, se assim desejassem. Os filhos, por sua vez, teriam o direito de fugir 

de casa. Eu discordo da visão de Rothbard não apenas pela sua conclusão 

aterradora. Na verdade, a conclusão poderia ser aterradora, mas ainda 

assim estar correta do ponto de vista racional. Mas eu discordo do pró-

prio raciocínio que levou Rothbard a esta conclusão. Neste capítulo, por-

tanto, quero apresentar o raciocínio que o autor usa, mostrar suas falhas 

e expor como vejo a questão. 

 

Direitos Negativos 

 Em A ética da liberdade, no capítulo “Crianças e seus direitos”, 

Rothbard procura resolver as problemáticas envolvendo o fato de que 

crianças são indivíduos, possuindo autopropriedade, mas não detém 

consciência e racionalidade suficientes para “selecionar seus fins e ir 

atrás deles”.67 Por isso, o autor afirma que eles são autoproprietários em 

potencial. As questões que surgem são: quem decide pela criança até que 

ela seja uma autoproprietária de fato? Os pais? Se sim, isso é uma relação 

de propriedade? Há limites nessa relação? Quais são os direitos da cri-

ança? E os direitos dos pais? 

 O capítulo dá sequência a essa discussão tratando, em primeiro 

lugar, dos casos de crianças não nascidas. Aqui o aborto é discutido pelo 

autor. Seus argumentos são os mesmos utilizados em Por uma nova li-

berdade, os quais nós já avaliamos no capítulo anterior. Após isso, Roth-

bard passa a tratar dos casos de crianças já nascidas. Ele parte de dois 

pontos principais. O primeiro tem a ver com o estabelecimento da tutela 

dos filhos pelos pais. O argumento é simples: quem gera um filho se 

torna proprietário dele. E assim será até que o filho possa cuidar de si 

mesmo.   

                                                           
67 ROTHBARD, Murray. A ética da liberdade. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises 
Brasil, 2010, p. 159. 
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 O segundo ponto tem a ver com a noção de direitos negativos. 

Direitos negativos são os direitos naturais. Eles são chamados assim por-

que se baseiam em ações negativas. Ou seja, nós temos direito legal de 

não ser mortos, de não ser escravizados, de não ter nossas propriedades 

roubadas. Por consequência lógica, os direitos negativos formam deve-

res negativos: não assassinar, não escravizar, não furtar. Direitos positi-

vos, por sua vez, se relacionam a ações positivas e, por conseguinte, a 

deveres positivos em relação aos outros. Por exemplo, se um Estado diz 

que todos têm o direito legal de receber dinheiro do governo caso fiquem 

desempregados por mais de seis meses, isso implica que alguns terão a 

obrigação legal de pagar um valor aos desempregados. 

 Do ponto de vista libertário, direitos positivos não existem de 

maneira natural. Em outras palavras, ninguém tem o direito natural de 

receber dos outros o que quer que seja. E isso está intimamente relacio-

nado ao fato de que ninguém tem o dever natural de dar aos outros o que 

quer que seja. Um empresário, por exemplo, não tem a obrigação de em-

pregar todas as pessoas que vão até ele pedir emprego. Um vizinho não 

tem a obrigação de dar uma cesta básica para o outro. Um professor não 

tem o dever de dar aulas gratuitas para algumas pessoas. Um transeunte 

não tem o dever de dar a sua vida por um desconhecido que está sendo 

assaltado.  

Obviamente, de um ponto de vista moral pessoal, é nobre que 

cada um faça o que de melhor puder pelo próximo. Mas isso não gera (e 

não deve gerar) uma obrigação legal. A imposição de direitos positivos 

em um sistema legal acaba por ferir os próprios direitos negativos, posto 

que alguém será obrigado legalmente, mesmo que não queira ou não te-

nha condições, a fazer algo pelo outro, violando-se assim a sua liberdade, 

a sua propriedade e, dependendo da situação, a sua vida.   

 Ancorado nisso, Rothbard prossegue dizendo que como os filhos 

são autoproprietários em potencial, eles também possuem direitos nega-

tivos. Logo, os pais não podem, por exemplo, torturá-los ou matá-los. 

Por isso, o tipo de propriedade que os pais mantêm sobre os filhos é di-

ferente do tipo de propriedade que um indivíduo mantém sobre um carro, 

um sofá ou uma casa.  

Até este ponto, não há o que discordar. Rothbard segue uma linha 

perfeitamente coerente. O problema começa quando o autor busca fazer 
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o que seria uma dedução lógica. Ele argumenta que se por um lado os 

filhos têm o direito negativo de não serem torturados ou mortos, por ou-

tro lado, os pais não possuem nenhum dever positivo para com os filhos. 

Em suas palavras: 

Aplicando nossa teoria ao relacionamento entre pais e filhos, o que já foi dito 

significa que os pais não têm o direito de agredir seus filhos, mas também que 

os pais não deveriam ter a obrigação legal de alimentar, de vestir ou de educar 

seus filhos, já que estas obrigações acarretariam em ações positivas compeli-

das aos pais, privando-os de seus direitos. Os pais, portanto, não podem assas-

sinar ou mutilar seu filho, e a lei adequadamente proíbe um pai de fazer isso. 

Mas os pais deveriam ter o direito legal de não alimentar o filho, i.e., de deixá-

lo morrer. A lei, portanto, não pode compelir justamente os pais a alimentar 

um filho ou a sustentar sua vida. (Novamente, se os pais têm ou não têm mais 

propriamente uma obrigação moral ao invés de uma obrigação legalmente exe-

cutável de manter seu filho vivo é completamente outra questão.) Esta regra 

nos permite resolver aquelas questões complicadas como: será que os pais de-

veriam ter o direito de deixar um recém-nascido deformado morrer (e.g., ao 

não alimentá-lo)? A resposta é claramente sim, resultando a fortiori do direito 

mais amplo de permitir que qualquer recém-nascido, deformado ou não, 

morra.68 

Rothbard prevê um argumento contrário aos seu raciocínio e pro-

cura refutá-lo. O argumento sustenta que os pais têm a obrigação legal 

de manter os filhos vivos porque (a) os pais criaram o filho através de 

um ato proposital e (b) a criança está temporariamente indefesa e não é 

uma autoproprietária. Rothbard sugere várias respostas a este argumento. 

Vamos avaliar algumas delas. O autor começa respondendo que é uma 

falácia “afirmar que as necessidades de A impõem a B obrigações coer-

citivas de satisfazer estas necessidades. Porque, deste modo, os direitos 

de B são violados”.69 

O problema do argumento de Rothbard aqui é que a regra evo-

cada não está levando em conta alguns elementos específicos da situação 

analisada. De fato, as necessidades de A não devem implicar as obriga-

ções de B na maioria dos casos. Mas não em todos. Quando as necessi-

dades de A existem por causa das ações de B e B depende totalmente de 

                                                           
68 ROTHBARD, Murray. A ética da liberdade. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises 
Brasil, 2010, p. 163. 
69 Ibdem, p. 164. 
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A para poder saciá-las, então sim, B possui uma obrigação para com A. 

Vejamos um exemplo. 

Um homem se descontrola no volante do seu carro, invade a cal-

çada e atropela um pedestre. A rua está deserta. O pedestre quebra a 

perna, começa a sangrar e desmaia. Há obrigação do motorista de ajudar 

o pedestre? É óbvio que sim. Alguém dirá aqui: “A comparação é invá-

lida, pois neste caso, o motorista cometeu uma agressão ao pedestre. 

Logo, precisa ressarci-lo”. Ora, mas não é uma agressão colocar uma 

criança de maneira indefesa no mundo e deixá-la morrer? Quando pais 

geram um filho, ele não pediu para ser gerado. Ele simplesmente foi 

“obrigado” pelos pais a vir ao mundo de modo indefeso e dependente. 

Ou seja, os pais são “culpados” por deixá-lo nessa situação. É ilógico 

separar a ação dos pais da situação do bebê. O bebê não surgiu por von-

tade própria e invadiu a vida dos pais. Portanto, voltamos aqui ao argu-

mento que vimos no capítulo passado: os pais devem arcar com a res-

ponsabilidade de gerarem uma criança. 

Note-se que daí não decorre que os pais têm a obrigação legal de 

ficar com a criança. Se eles não querem assumir suas obrigações, podem 

dar o filho para a adoção, desfazendo-se assim do direito da tutela. Sem 

o direito da tutela, os deveres dos pais originais cessam. Mas enquanto 

essa tutela não for passada a um orfanato ou a novos pais, os pais origi-

nais não podem se eximir das consequências de seus atos.  

Rothbard continua questionando que se há essa obrigação, por 

que ela deveria ser dos pais e por que ela deveria cessar quando a criança 

cresce? Sugere ainda que se a obrigação é dos pais porque eles geraram 

a criança, então isso exclui as obrigações legais de madrasta, padrasto, 

pais adotivos e qualquer um que não teve participação na geração da cri-

ança. 

A meu ver, Rothbard faz uma verdadeira salada aqui. Ora, se o 

argumento que ele está rebatendo se baseia justamente no fato de que os 

pais geraram a criança e ela ainda não detém sua autopropriedade, então 

é óbvio que a obrigação de cuidar da criança é dos pais e ela dura até a 

criança poder exercer a autopropriedade dela. Os questionamentos não 

fazem sentido.  

Sua sugestão de que pais adotivos e tutores não teriam as mesmas 

obrigações dos pais originais também não tem a menor coerência. Pais 
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adotivos passam a ser os legítimos pais de uma criança no momento em 

que a adotam. Logo, eles possuem os mesmos direitos e deveres que an-

tes eram dos pais originais. Por que? Porque eles escolheram adotar e 

receberam a tutela. Se eles não querem mais os ônus dessa tutela, devem 

também repassar essa tutela a um orfanato ou novos pais. Adotar a cri-

ança para deixá-la morrer é a mesma coisa que gerar um filho para deixá-

lo morrer. É uma agressão contra alguém que não pediu para nascer e ser 

abandonado sem ainda ter condições de sobreviver por si só. 

No caso das madrastas e padrastos, talvez Rothbard esteja cor-

reto. Afinal, se a tutela da criança pertence aos pais originais ou adotivos, 

a princípio não parece que padrasto e madrasta tenham qualquer dever 

legal para com a criança. Se isso estiver certo, padrastos e madrastas não 

poderiam ser criminalizados se resolvessem não cuidar de seus enteados 

e deixá-los morrer. Por outro lado, poder-se-ia trabalhar aqui com o se-

guinte raciocínio: uma vez que padrasto e madrasta escolheram casar-se 

com pessoas que já possuíam filhos, automaticamente eles substituem os 

pais quando estes não estão com as crianças. Neste caso, a tutela da cri-

ança estaria temporariamente com o padrasto e a madrasta na ausência 

dos pais, devendo eles cuidarem da criança.  

Reconheço, no entanto, que tal arranjo é mais complexo de se 

defender de uma maneira natural. A melhor forma de se garantir esse 

direito, certamente, seria através de contratos. Deste modo, um padrasto 

ou uma madrasta poderiam assumir o compromisso de cuidar dos filhos 

de seu companheiro em caso de sua ausência. Outra forma de garantir 

isso seria incluindo esta cláusula no contrato de uma cidade privada. As-

sim, todos os que quisessem morar na cidade e quisessem assinar o con-

trato, teriam que concordar com esta regra. 

Mais para o fim deste assunto, Rothbard cita um autor que sugere 

a seguinte situação: uma pessoa voluntariamente resgata uma criança de 

um naufrágio em que os pais morrem. Uma vez que, de certa forma, a 

pessoa deu vida à criança, ela teria agora a obrigação legal de cuidar da 

mesma? A intenção de Rothbard é mostrar que essa imposição não faz 

sentido. Mas creio que o autor falha em seu intento. Uma vez que os pais 

morreram no naufrágio e que a pessoa salvou a criança, imediatamente 

a tutela da mesma passou para o indivíduo salvador. Este indivíduo não 

tem o dever de ficar com a tutela da criança. Ele deve primeiro procurar 
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os familiares mais próximos dela para repassar a tutela, já que a prefe-

rência natural é dos familiares. Ou, caso não queira fazer essa busca, 

deve deixar a criança aos cuidados de uma igreja ou um orfanato, infor-

mando quem eram os pais verdadeiros (caso ele o saiba) e como ele en-

controu a criança. 

Obviamente, alguém poderia criar uma situação hipotética onde 

não há igreja, orfanato, familiares próximos, nem casais interessados em 

adotar a criança. Neste caso, o indivíduo salvador teria por obrigação 

legal ficar com a criança? Esse é o tipo de pergunta estranha de se res-

ponder. Afinal, no mundo real, é muito fácil arrumar alguém para ficar 

com a criança. Ainda mais em uma situação de naufrágio e morte dos 

pais originais, algo que atrairia muitas pessoas penalizadas pela situação 

desse órfão. No entanto, suponhamos que realmente ninguém quisesse 

adotar a criança. Creio que nesta hipótese, o indivíduo salvador teria de 

ficar com ela. Minha base é: quem quer que assuma a tutela de uma cri-

ança, seja de modo voluntário, seja por implicação lógica de seus atos, 

deve cuidar dela até que consiga repassar a tutela para outrem. 

Na sequência, Rothbard passa para dois outros assuntos: o direito 

da criança fugir de casa e o direito dos pais venderem seus filhos. O pri-

meiro direito é defendido com base na ideia de que tão logo uma criança 

manifeste ter seus plenos direitos de autopropriedade, já pode escolher 

sair de casa, buscando novos pais ou uma forma de se sustentar sozinho. 

E os pais não poderiam usar a força para compeli-la a voltar. Ele ainda 

afirma que qualquer tentativa de impor uma idade específica para fazer 

da criança independente é arbitrária. 

Há aqui pontos razoáveis e pontos questionáveis. De fato, a de-

pender das circunstâncias, uma criança deveria ter o direito de fugir de 

casa. Uma criança que é espancada, violentada ou que passa fome por 

mera crueldade dos pais provavelmente desejará se ver livre desses so-

frimentos. Também é fato que estipular uma idade específica para a mai-

oridade dos indivíduos é arbitrário, pois não há um parâmetro que nos dê 

esse nível de especificidade. 

No entanto, é questionável que se dê a crianças que não estão 

sendo agredidas nem passando fome o direito de fugirem de casa. Ainda 

que algumas já tenham capacidade de fugir, isso não implica que elas já 
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possuem o mínimo de racionalidade, conhecimento e maturidade neces-

sários para essa independência. Além disso, do fato de não haver parâ-

metro para estipular uma idade específica de maioridade, não decorre 

que não há parâmetro para estipular uma faixa onde a maioridade cos-

tuma a ocorrer. 

Em relação ao primeiro ponto, eu diria que a tutela dos pais pelos 

filhos dá aos primeiros o direito de contrariar muitas das vontades dos 

últimos, incluindo a de fugir. A exceção seria a dos casos de pais abusa-

dores, como já dito. O que difere isso da escravidão, obviamente, é a 

garantia da integridade física, dos direitos positivos básicos decorrentes 

da relação pai-filho e do caráter temporário dessa tutela.  

Quanto ao segundo ponto, é possível identificar uma faixa de 

maioridade. Note: sabemos que até oito, nove, dez anos de idade, por 

exemplo, um indivíduo ainda tem corpo, voz e uma mentalidade de cri-

ança. Com onze, doze e treze, geralmente ainda está com voz, corpo e 

mentalidade em desenvolvimento. É visível que não há ali ainda um 

adulto formado. Uma fase “cinza” se inicia a partir dos treze ou catorze. 

Ali alguns se desenvolvem mais rápido enquanto outros demoram um 

pouco mais. Essa fase dificilmente termina de modo claro e inequívoco 

antes dos dezesseis e pode se estender até os dezoito, dezenove ou vinte. 

Dificilmente, depois de vinte anos muitas mudanças substanciais ocor-

rem em termos físicos. Portanto, é razoável considerar que em algum 

ponto entre catorze e vinte anos, a depender do nível de desenvolvimento 

do corpo, da voz e da mentalidade, uma pessoa se torna adulta.  

Por mais que escolher uma idade específica dentro dessa faixa 

seja arbitrário e que em alguns casos, alguém pode se tornar adulto até 

fora dessas faixas, é seguro dizer que a maioridade de quase todas as 

pessoas está dentro dessa faixa e que estudos biológicos e psicológicos 

podem apontar uma subfaixa onde há um maior índice de término de 

desenvolvimento. Talvez, do ponto de vista estatístico, a subfaixa 16-18 

realmente seja onde a maior parte das pessoas finaliza sua fase de tran-

sição da adolescência para a vida adulta. Uma coisa é certa: é muito mais 

razoável um jovem dezesseis anos ser visto como adulto do que uma 

criança de dez anos.  

Assim, creio que, na prática, pais não teriam dificuldade de man-

ter seus direitos sobre os filhos até uma faixa mais ou menos comum 
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onde a maioria se torna adulto. Dificilmente filhos menores que isso po-

deriam processar seus pais alegando já serem donos de si. E se alguém 

os compelisse a fazer isso, acho difícil que algum tribunal levasse o pro-

cesso a sério. Os próprios tribunais possivelmente teriam uma faixa-pa-

drão indicada em seu estatuto para considerar alguém adulto. E qualquer 

dúvida nesse sentido poderia ser dirimida a partir de uma análise de um 

médico e um psicólogo, o que poderia ser feito caso a caso. 

Aqui talvez seja interessante mencionar o poder da cultura. 

Mesmo nas sociedades com o Estado, o que levou a uma estipulação 

legal da maioridade foi a cultura. Não há muito como correr disso. O fato 

de haver uma tendência a certa uniformização da maioridade nos mais 

diversos lugares parece apontar para o fato de que há realmente uma 

faixa comum. Assim, a cultura tende a perceber essa faixa e torná-la pa-

drão. Se este é o caso, numa sociedade libertária a faixa não seria muito 

diferente. Como resultado, as coisas não difeririam muito de como são 

hoje. Seja como for, o ponto é: o direito da criança fugir de casa não é 

algo absoluto como Rothbard postulava. 

Quanto ao suposto direito dos pais venderem os filhos, a base de 

Rothbard é a seguinte: uma vez que os pais detém a tutela das crianças, 

eles podem doar ou mesmo vender essa tutela. Em suas palavras: 

Agora se os pais podem possuir seu filho (dentro do sistema da não agressão 

e da liberdade de fugir), então eles podem também transferir esta posse para 

outra pessoa. Eles podem entregar o filho para adoção ou podem vender os 

direitos sobre a criança em um contrato voluntário. Em resumo, temos que nos 

defrontar com o fato de que a sociedade genuinamente livre terá um próspero 

livre mercado de crianças. Superficialmente isto parece monstruoso e desu-

mano. Mas uma reflexão mais apurada irá revelar o humanismo superior de 

tal mercado. Pois temos que constatar que já existe um mercado de crianças 

hoje, mas, já que o governo proíbe a venda de crianças por um preço, os pais 

hoje podem apenas doar seus filhos a uma agência de adoção licenciada sem 

cobrar nada. Isto quer dizer que de fato temos hoje um mercado de crianças, 

mas que o governo impinge um controle de preço máximo a zero e restringe o 

mercado a umas poucas agências privilegiadas e, portanto, monopolistas.70 

O problema de tal raciocínio é que tutela, como já vimos, não é 

um direito de propriedade no mesmo sentido em que uma pessoa é pro-

prietária sobre uma casa, um carro ou um sofá. Eu posso ser plenamente 

                                                           
70 ROTHBARD, Murray. A ética da liberdade. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises 
Brasil, 2010, p. 166-167. 
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dono de um carro, mas não posso ser plenamente dono de um filho. A 

implicação disso é que o único que poderia vender meu filho seria ele 

mesmo. E só ele poderia receber por isso. A ideia de vender a tutela dos 

filhos é tão absurda quanto vender um livro que alguém me emprestou 

para cuidar. Usando esse exemplo do livro, o que eu posso fazer, no má-

ximo, é passar a tutela do livro para uma pessoa de confiança, caso eu 

não possa mais cuidar dele. E quem receber a tutela deverá devolver o 

livro ao verdadeiro dono quando isso for requisitado.  

Ora, se um livro tutelado não pode ser vendido por quem está 

cuidando dele, muito menos uma criança. Na verdade, a venda de crian-

ças faz de pessoas mercadorias e à revelia de sua vontade, o que não está 

muito distante da escravidão. A doação, por sua vez, preserva os direitos 

do verdadeiro dono da criança: a própria criança. Mas se a venda de cri-

anças é criminosa, como isso seria punido em uma sociedade sem Es-

tado? Bom, bastaria que houvesse tribunais considerando isso um crime. 

Dependeria, claro, da cultura. Se a cultura das pessoas, em massa, visse 

isso como crime, os tribunais assumiriam esta norma. Então, quando essa 

prática fosse descoberta por alguém, esta pessoa poderia processar os 

envolvidos em nome da criança. Caso ganhasse o processo, o dinheiro 

ficaria guardado numa conta e só poderia ser sacado pelo indivíduo a 

partir de sua maioridade. 

No caso de uma sociedade privada, esta cláusula da proibição de 

venda de crianças poderia constar no contrato. E da mesma forma, o di-

nheiro ganho no processo ficaria guardado para a criança. Evidente-

mente, existiriam casos de vendas de crianças em um mercado negro. 

Mas isso já existe hoje. Não é a falta de Estado que cria esse tipo de 

situação. É a própria maldade humana. No entanto, sem o incentivo legal 

para isso e com uma facilidade maior de adotar, esse tipo de mercado 

talvez não se tornasse tão grande. 

Todas essas questões são bastante complexas. E sem dúvida uma 

sociedade sem Estado teria seus problemas envolvendo os direitos e de-

veres de pais e filhos. Mas é sempre bom lembrar que nenhuma socie-

dade nesta terra será perfeita. As propostas aqui colocadas não intentam 

a criação de um paraíso. Apenas pretende mostrar que arranjos poderiam 

ser feitos. É um exercício de raciocínio. E creio ser um exercício impor-
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tante. Mesmo não nutrindo esperanças de que um dia haverá uma socie-

dade sem Estado, creio ser saudável pensar em soluções não estatais. Isso 

nos força a ter ideias que não se baseiam na mera defesa de uma institui-

ção que agrida a todos. Tal criatividade ética me parece bastante nobre. 

Ao nutri-la, podemos nos tornar mais capazes de resolver problemas sem 

apelar à violência. 
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28. Casamentos 

 Uma das pautas defendidas por grande parte dos conservadores é 

a da contrariedade a casamentos civis que estejam além do padrão mo-

nogâmico e heteronormativo. Diversos argumentos são usados para sus-

tentar este ponto: (1) o padrão supracitado é o único natural e, portanto, 

desvios dele não devem ser validados; (2) o padrão supracitado é o me-

lhor para o desenvolvimento dos filhos, que precisam de um pai e uma 

mãe; (3) a fuga do padrão erode um dos principais pilares da sociedade; 

(4) casamentos homossexuais são socialmente desvantajosos, pois não 

geram prole. 

 Durante muito tempo eu aceitei parcialmente alguns desses argu-

mentos. Embora eu sempre tenha sustentado que o indivíduo deve ser 

livre para se associar com quem quiser, inclusive afetiva e sexualmente, 

considerava que qualquer padrão fora do monogâmico e heteronorma-

tivo não deveriam ser reconhecidos pelo Estado como “casamento”. 

Além disso, eu acreditava que homossexuais não deveriam poder adotar 

filhos, a fim de que as crianças não tivessem uma família não-natural. 

Finalmente, eu temia que o reconhecimento de padrões distintos pelo 

Estado pudesse erodir totalmente o padrão natural, fazendo qualquer 

agrupamento de pessoas se tornar um casamento. Quando comecei a me 

tornar libertário, contudo, percebi erros nessas ideias. É sobre isso que 

desejo falar neste capítulo.  

 

O problema do reconhecimento do Estado  

 Um dos fatos mais curiosos sobre a objeção a que o Estado reco-

nheça uniões homoafetivas e poliafetivas como casamento é que o pro-

blema não existiria se não houvesse Estado ou se ele não se arrogasse a 

casar pessoas. Sem o Estado decidindo se certa união contratual é um 

casamento ou não, o modo como a união será chamada dirá respeito ape-

nas aos signatários do contrato e a quem com ele concorda. Isso impli-

caria liberdade tanto para os signatários chamarem sua união contratual 

de casamento, inclusive adotando este termo no contrato, quanto para 

outras pessoas não se referirem à mesma dessa forma. O que cria o pro-

blema, portanto, é a noção errônea de que o Estado deve impor regras e 
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definições sobre todos. Essa noção ofusca o caráter privativo dos contra-

tos afetivos, criando um cabo de guerra entre pessoas que possuem dife-

rentes definições. 

 A prerrogativa do Estado de casar e descasar atinge também a fé 

cristã ao se tornar uma instituição igual ou até superior à família, à Igreja 

e à comunidade mais próxima. Como resultado, o casamento religioso 

por vezes se torna dispensável, enquanto o casamento civil-estatal é exal-

tado. Tal panorama seria distinto se a formalização de contratos afetivos 

nos cartórios pudesse ser realizada nos termos que os participantes 

achassem conveniente e não naqueles que uma instituição coercitiva e 

centralizadora determinasse.  

No fim das contas, os contratos de união afetiva precisam manter 

o caráter privativo, assim como todos os demais contratos que existem. 

Em uma sociedade com Estado, isso equivale a dizer que o poder estatal 

não mais emitirá juízo de valor sobre os contratos, limitando-se a consi-

derar válidos os contratos nos termos que os signatários quiseram usar. 

Em uma sociedade sem Estado, tais contratos serão ainda mais privati-

vos. Em ambos os casos, a ideia de que uma instituição central deve pro-

teger de maneira impositiva um ou outro uso do termo “casamento” deve 

ser vista como algo sem sentido. 

Sem o Estado protegendo certas definições, a cultura volta a falar 

mais alto. E aqui está o ponto-chave de um posicionamento libertário-

conservador neste tema: permitir que cada um use os termos que quiser 

em seus contratos afetivos não tem poder para erodir a noção tradicional 

e natural de casamento. É a cultura que tem esse poder. E uma vez que o 

Estado não seja usado para, de algum modo formar uma cultura de acei-

tação de certas definições e termos, caberá às próprias comunidades te-

cerem seus juízos a respeito. A obrigação, portanto, de lutar pelos termos 

e definições certos se voltam para o indivíduo e sua comunidade. E já 

que essa dinâmica não envolve o uso de uma instituição central para co-

agir os outros, o convencimento pacífico torna-se a única opção. Do 

ponto de vista cristão, nada poderia ser melhor.  

A falha de muitos conservadores é achar que seus valores pesso-

ais (que creio ser objetivos, mas não civis) devem ser impostos a todos 

mediante a força do Estado. Do ponto de vista pragmático, isso é um tiro 

no pé. O poder que se dá ao Estado hoje para benefício de uma classe, 
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pode ser usado amanhã contra essa mesma classe por inimigos que che-

garem ao governo. Do ponto de vista ético, não se pode proibir ou impor 

algo apenas porque achamos melhor. Se não há um caráter civil, cada 

um é livre para fazer ou deixar de fazer o que quiser. Do ponto de vista 

da ética cristã, o evangelho não ensina a coerção, mas a pregação pacífica 

e a aceitação voluntária das ideias.  

Se a coerção é um problema, a batalha cultural não só é correta 

como eficaz. Não se constrói resistência apenas apelando à força. É pre-

ciso sempre cultivar mentalidades, propagá-las e protege-las por meio de 

instrução constante. Assim, o melhor que conservadores podem fazer, 

em especial cristãos, é pregar suas ideias e defender o direito da família, 

da Igreja, das comunidades e das escolas privadas (confessionais ou não) 

de exercerem a sua liberdade de crença e expressão.  

 

A adoção de filhos 

 Em um passado recente, talvez o ponto mais nevrálgico para mim 

na pauta dos casamentos fora do padrão heteronormativo fosse a questão 

da adoção de crianças. Deveríamos permitir que crianças tenham uma 

família fora do padrão natural? Isso não seria ruim para a criança? Dois 

pontos me fizeram perceber que não existem boas razões para impedir 

esse tipo de adoção via lei estatal. Vejamos. 

 Em primeiro lugar, se o argumento é de que a criança precisa de 

pai e mãe, e não de dois pais e duas mães, devo lembrar que a criança é 

órfã. Ela já não tem pai e mãe. Entre não ter e ter dois, me parece menos 

pior ter dois. Viver em um orfanato sem pais não deve ser uma opção 

preferível em termos emocionais e psicológicos para a criança.  

 Em segundo lugar, se o argumento é que a criança vai crescer 

achando a homossexualidade é algo moral e natural, quando isso não é 

verdade, teríamos que adotar essa lógica para tudo. O que quer que não 

seja verdadeiro, moral e natural, não poderá ser ensinado pelos pais aos 

seus filhos. Mas notemos as implicações disso: se o cristianismo é ver-

dadeiro, por exemplo, as outras religiões são falsas. Logo, deveríamos 

proibir crianças de crescerem com pais de outras religiões. Também te-

ríamos de proibir crianças que ensinam a seus filhos qualquer valor não 

cristão, como o de que sexo antes do casamento não é algo errado ou que 
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o casamento não é uma união indissolúvel em termos morais e espiritu-

ais. O resultado disso seria o fim da liberdade de crença, de opinião e de 

religião.  

Em suma, os pais devem ter o direito de ensinar aos filhos o que 

acham certo, gostemos disso ou não. Conquanto que eles não ensinem 

os filhos a agredirem os outros, não temos direito de proibir que esses 

pais façam o que acham melhor. O que podemos fazer é tentar convencer 

as pessoas, depois de adultas, de que elas receberam ensinos errados. 

Mas usar a lei estatal para proibir isso não me parece correto.  

Portanto, não vejo mais razão para se proibir a adoção de crianças 

por homossexuais. Deve-se, no entanto, garantir que haja liberdade de 

expressão para que se discorde da concepção de família que os homos-

sexuais possuem. Dito de modo mais claro: se famílias conservadoras, 

igrejas, comunidades e escolas privadas creem e ensinam que os únicos 

casamentos moralmente válidos são os monogâmicos e heterossexuais, 

isso deve ser totalmente respeitado. Em uma sociedade com Estado, isso 

significa que não deve haver interferência do governo nessa questão. 

Esta posição se coaduna tanto com o libertarianismo como com 

o conservadorismo. Aqui o conservador-libertário mantém firme suas 

convicções morais e culturais, mas não admite usar o Estado para impô-

las. Fazer isso seria, a bem da verdade, uma atitude coletivista e revolu-

cionária.  
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29. Drogas 

 Um dos efeitos de se defender o direito à autopropriedade, o PNA 

dela derivado e a ilegitimidade da existência do Estado é que uma proi-

bição estatal do comércio de drogas se torna algo incoerente. Vulgar-

mente, a posição libertária tem sido resumida como favorável à legaliza-

ção de todas as drogas. Mas esse é um resumo simplista e, até certo 

ponto, enganoso, conforme pretendo mostrar mais adiante. Seja como 

for, o debate entre libertários e outros indivíduos defensores da proibição 

estatal das drogas ocorre nesses termos: de um lado, há os que querem 

legalizar o comércio de todas as drogas; de outro, os que desejam manter 

este mercado proibido. Então, vamos trabalhar nestes termos em um pri-

meiro momento.  

A maneira que julguei mais organizada de tratar o assunto foi 

expor os principais argumentos favoráveis à proibição estatal e, em se-

guida, tecer análises libertárias a respeito. Após essas análises, farei uma 

breve reflexão de cunho mais religioso. Um ponto importante a destacar: 

neste capítulo, trataremos as bebidas alcoólicas como drogas, tal como 

maconha, cocaína, crack, etc.  

 

Exposição e avaliação dos argumentos proibicionistas 

Existem, a meu ver, dois argumentos proibicionistas principais. 

Primeiro: o consumo de drogas altera a consciência e a racionalidade do 

indivíduo, de modo que ele se torna um perigo para pessoas inocentes ao 

redor dele. Logo, o consumo de drogas seria o tipo de liberdade que afeta 

a liberdade dos demais indivíduos de se manterem seguros, devendo ser 

proibida pelo Estado. 

Segundo: a liberação das drogas as tornaria mais acessíveis, ba-

ratas e propagandeáveis, o que resultaria num aumento do consumo. Este 

aumento traria diversos prejuízos à sociedade: maior insegurança, maior 

número de viciados (incluindo crianças e adolescentes), maior número 

de indivíduos pouco racionais, maior número de drogados precisando de 

cuidados médicos, entre outros problemas. Portanto, o Estado deve pro-

ibir o comércio de drogas pelo bem da sociedade. 

Vamos avaliar os dois argumentos dentro da perspectiva libertá-

ria. O primeiro argumento, à primeira vista, pode parecer respeitar as 
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liberdades individuais. Ele busca se fundamentar no fato de que a liber-

dade de cada um termina onde começa a do outro, o que parece razoável. 

Com esse ponto é possível chegar à conclusão, por exemplo, de que nin-

guém pode ter liberdade para assassinar, roubar, sequestrar, estuprar. Se 

viola a liberdade alheia, deve ser proibido. O ponto-chave do argumento, 

portanto, é convencer de que o consumo de drogas se encaixa como uma 

violação da liberdade do outro. Mas é aqui que encontramos uma série 

de falhas do argumento.  

Em primeiro lugar, devemos ter em mente que a liberdade não é 

um princípio em si mesmo. A liberdade está baseada em algo anterior, 

que é a autopropriedade. Portanto, o que deve ser proibido não é a vio-

lação da liberdade do outro, mas a violação da autopropriedade do outro. 

O consumo ou mesmo a venda de drogas viola a autopropriedade do ou-

tro? Não. E a consciência alterada do drogado? Também não. Nem 

mesmo o risco de que o drogado cometa alguma violência se constitui 

em si uma violação à autopropriedade do outro. Portanto, a princípio, 

não haveria nenhum crime em vender ou usar drogas.  

Obviamente, podemos discordar da moralidade do consumo de 

drogas. Entregar-se a um vício, embotar consciência e sentidos, destruir 

corpo e mente – tais atitudes não parecem ser morais até para muitos 

ateus e agnósticos. E se existe mesmo um Deus Criador poderoso e bom 

que nos projetou, o uso de drogas atenta contra Deus e o seu projeto. Se 

cada ser humano tem valor objetivo, cuidar mal de si mesmo é um erro. 

Não obstante, nem tudo o que é imoral deve ser ilegal. 

Em segundo lugar, considerar o risco que o uso de algo traz como 

razão suficiente para proibi-lo via lei estatal geraria um enorme problema 

prático. Afinal, tudo traz risco: armas de fogo, facas de cozinha, garfos, 

garrafas de vidro, martelos, alicates, chaves de fenda, bastões de basebol, 

álcool, gás, piscinas, prédios com mais de dois andares, barbeadores, gi-

letes, bicicletas, motos, carros, caminhões, ônibus, trens, aviões, etc. Já 

vimos isso no capítulo sobre as armas. Qualquer um desses objetos, lu-

gares ou veículos pode ser usado por alguém para machucar ou até matar 

pessoas inocentes, haja ou não intenção por parte do agressor. Se, por-

tanto, as drogas forem proibidas pelo risco de que o drogado cometa um 

crime, tudo deve ser proibido.  



 

Página 330 de 350 
 

É claro que no caso das drogas existe um argumento mais bem 

elaborado. O problema – diz o proibicionista – não é apenas o risco, mas 

também o fato de que a consciência e a racionalidade do drogado estão 

alteradas. Nos outros exemplos, temos pessoas com plena posse de suas 

faculdades mentais. Portanto, podemos dar a elas a chance de fazerem 

uso responsável e honesto do que lhes vem à mão. No caso do drogado, 

sua mente está debilitada, o que coloca todos a mercê de um ser irracio-

nal. Não se deveria, dentro dessa perspectiva, dar a ninguém a liberdade 

de perder a capacidade de raciocínio e julgamento.  

Este é um argumento respeitável. Eu mesmo já acreditei nele por 

muitos anos. Mas ele nos leva inevitavelmente a algumas perguntas. Pri-

meira: todas as drogas retiram completamente a consciência e a razão 

dos indivíduos? Segunda: existem níveis de consumo de cada droga que 

não anulam a consciência e a razão dos indivíduos? Terceira: todos os 

drogados perdem totalmente a consciência e a razão quando ainda sob 

efeito das drogas? Quarta: todos os drogados cometem crimes quando 

sob efeito das drogas e/ou para consumir drogas? 

Quando fazemos esses questionamentos, percebemos que o as-

sunto é mais complexo. Há uma série de dados que precisam ser averi-

guados pelo proibicionista. Se, por exemplo, todas as drogas anulassem 

completamente a consciência e a razão, em qualquer dose, e levasse 

100% dos drogados a cometerem crime, seria realmente difícil não con-

cordar com o proibicionista. O uso de drogas seria literalmente sinônimo 

de agressão a alguém. Mas sabemos que não é o caso. Tomemos como 

exemplo o álcool e a maconha, duas drogas consideradas mais fracas. 

Muitos usuários de maconha só fumam esporadicamente e vivem sem 

praticar nenhum crime. Outros fumam com frequência e também vivem 

uma vida honesta. E embora a droga altere a razão do indivíduo, em geral 

é preciso estar muito drogado para não conseguir discernir entre certo e 

errado, e não lembrar depois de nada que fez. De modo semelhante, a 

maioria dos consumidores de álcool não é alcoólatra, nem criminoso. E 

muitos desses bebem de modo esporádico. Além disso, geralmente só o 

consumo excessivo de álcool também altera a consciência e a razão de 

modo a anular o poder de avaliação e as memórias.  

Como podemos ver, apenas com esses dois exemplos já é possí-

vel constatar que a anulação completa da consciência e da razão, bem 
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como o cometimento de crime pelo drogado não são certezas absolutas. 

Esses eventos dependem de fatores como o tipo de droga usada, a dose 

consumida, a vulnerabilidade do organismo do indivíduo àquela droga e 

àquela dose, o nível de vício do indivíduo e, em última instancia, o seu 

caráter. E é exatamente por isso que nem todo usuário de droga comete 

crime. Isso é uma verdade até com usuários de drogas pesadas como o 

crack. Há muitos deles que se limitam a mendigar e/ou fazer pequenos 

serviços informais para conseguir dinheiro e comprar droga. Isso não é, 

evidentemente, um incentivo a uso de drogas. É simplesmente uma cons-

tatação.  

Esses pontos enfraquecem o argumento proibicionista, pois retira 

dele o caráter determinista. Se o consumidor de drogas não necessaria-

mente se tornará inconsciente, irracional e criminoso, em que o mero uso 

de drogas fere a autopropriedade das demais pessoas? É claro: há um 

risco maior de ser agredido por um drogado do que por uma pessoa só-

bria. Mas se isso for usado como argumento para a proibição dos narcó-

ticos, nós estaremos tirando a liberdade de pessoas que usariam drogas 

sem agredir ninguém. Por mais que usar drogas seja uma tolice, não de-

vemos proibir ações dos outros porque as julgamos tolas. Da mesma 

forma, não devemos tolher a liberdade das pessoas por possíveis erros 

que outras cometeriam. 

Em terceiro lugar, de um ponto de vista cristão, devemos questi-

onar se temos autoridade para tirar dos outros a liberdade de escolher 

entre certo e errado. Consumir bebida alcoólica, por exemplo, não é um 

crime em si mesmo. O crime começa quando o indivíduo, uma vez em-

briagado, agride a outra pessoa. Ou seja, há a possibilidade não escolher 

o crime. Há ainda a possibilidade de escolher não se embriagar ou 

mesmo de não beber. Quando, no entanto, proibimos por lei as pessoas 

de comprarem bebida, proibimos as mesmas não só de escolherem o mal, 

mas de igual maneira o bem. Temos autoridade para isso? Note: Deus 

nos deu livre arbítrio. Aprouve a Ele nos dar liberdade de escolha. Então, 

nós podemos impedir atividades de outras pessoas que não são agressões 

em si mesmas? Podemos impedir outras pessoas de exercerem virtude 

escolhendo o bem? Não seria essa uma forma de passar por cima da von-

tade de Deus? Não seria uma maneira de tentar assumir prerrogativas 

divinas?  
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A meu ver, ao concordar com o uso do Estado para criar essas 

proibições, os crentes ultrapassam as funções próprias da Igreja. Não é 

papel da Igreja usar sua influência para elevar regras internas a leis sobre 

todos. Enquanto não há crime cometido, nem contrato quebrado, cada 

pessoa tem liberdade para fazer tudo o que bem entender. Ela deverá 

satisfações a Deus, é claro. Mas a Igreja não tem procuração divina para 

legislar sobre questões de moral pessoal. Ademais, atrapalhar o processo 

de exercício da virtude não me parece correto. Se alguém não bebe ape-

nas porque nós acabamos com todas as bebidas do mundo, isso não é 

virtude, é circunstância. Como cristãos, deveríamos buscar a mudança 

do coração das pessoas. O alcoólatra deve desejar largar a bebida, enten-

der que essa não é a vontade de Deus para ele. A função da Igreja está 

justamente em mostrar esse caminho. Não é, portanto, pela forca, mas 

pelo convencimento gerado pela pregação do Evangelho e a influência 

interna do Espírito Santo.  

Ponto importante aqui é que não há uma passagem bíblica que 

ordene ao judeu ou ao cristão a imposição de valores morais pessoais 

(isto é, não civis) a sociedades diversificadas e formadas também por 

descrentes. Mais que isso: não há uma passagem bíblica que ordene a 

formação de um Estado judaico ou cristão. No Antigo Testamento, Israel 

não foi formado como um Estado, mas como uma nação anárquica pri-

vativa de Deus. Aliás, diga-se de passagem, não havia proibição civil ao 

álcool em Israel. Já no Novo Testamento, os apóstolos não procuraram 

derrubar o império romano ou formar um Estado cristão em algum lugar 

da terra. Eles se limitaram a viver e ensinar o voluntarismo. Portanto, 

não há base bíblica para afirmar que a Igreja tem o direito e o dever de 

tentar impor a dimensão pessoal da moral pela via estatal. 

Podemos agora partir para o segundo argumento principal dos 

proibicionistas. Ele apela para a noção de bem social. Para quem usa esse 

argumento, libertários são egoístas, pois só pensam no direito individual 

em vez do bem-estar coletivo. O ponto do argumento é: se haverá acesso 

mais fácil às drogas, haverá um aumento de consumo. E, sem dúvida, ter 

mais drogados é algo ruim para a sociedade. De um ponto de vista cris-

tão, o argumento aqui acrescenta a ideia de que a Igreja precisa se preo-

cupar não apenas com os direitos individuais, mas também com o bem-

estar social. O foco só no indivíduo seria uma espécie de divinização do 
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mesmo. Como o lidar com esse argumento? Bom, ele possui várias fa-

lhas também.  

Em primeiro lugar, como já vimos em outros capítulos, o indivi-

dualismo não é uma postura egoísta. Ele é a garantia dos direitos indivi-

duais de todos. Quando tento ser altruísta lutando contra o individua-

lismo, não estou abrindo mão apenas do meu direito. Estou anulando o 

direito de todas as outras pessoas. Da mesma forma, quando defendo o 

individualismo, não estou lutando só pelo meu direito. Estou lutando 

pelo direito de todos os indivíduos. O individualismo, portanto, é um 

princípio. Ele não deve ser relativizado.  

Olhando as coisas por esse prisma, percebemos que o ponto aqui 

não é tanto a questão das drogas, mas sim a questão do direito. A per-

gunta central é: devemos relativizar o direito do indivíduo em prol de um 

suposto benefício social? A resposta que se der a essa pergunta precisa 

ser aplicada igualmente a qualquer situação, não apenas à legalização ou 

não das drogas. E é aqui que a falha dessa proposta fica mais evidente. 

Vejamos.  

Se existe um bem-estar social que deve vigorar acima do direito 

do indivíduo, praticamente quaisquer direitos individuais que hoje exis-

tem nas sociedades democráticas e laicas devem ser anulados. Por exem-

plo, o chamado sexo entre solteiros e sem um compromisso entre os pra-

ticantes (o chamado “sexo casual”) traz uma série de problemas sociais. 

Esse tipo de relação resulta muitas vezes em filhos indesejados que aca-

bam não assumidos pelo pai, e/ou criados por uma mãe irresponsável, 

e/ou abandonados, e/ou até mesmo abortados. Além disso, o sexo casual 

fomenta uma cultura hedonista, relações egoístas e objetificação das pes-

soas. Se, portanto, o bem-estar social deve estar acima do direito indivi-

dual, então o Estado deve proibir sexo antes do casamento. 

Tomemos outro exemplo. Comer exageradamente, comer ali-

mentos de má qualidade com frequência, fumar e levar uma vida seden-

tária são, sem dúvida, hábitos ruins para a saúde física do indivíduo. Mas 

esses hábitos também causam problemas sociais graves. A maior parte 

das doenças é gerada por maus hábitos de saúde. Então, se uma socie-

dade tem um sistema público de saúde, por exemplo, e ele está lotado, 

em parte isso é culpa dos que cuidam mal do próprio corpo. E mesmo 

que muitos façam uso de instituições privadas de saúde, estes indivíduos 
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causam problemas para seus familiares. Pessoas doentes são fonte de 

preocupação, tristeza e até de pobreza para as famílias. E se afeta várias 

famílias, afeta a sociedade. Portanto, dentro da perspectiva coletivista, o 

Estado deve proibir maus hábitos de saúde. 

Os exemplos podem ir ao infinito. Aliás, talvez valha a pena en-

fatizar aqui que até mesmo o que é bom pode ser mau utilizado, gerando 

problemas sociais. Na verdade, tudo pode se tornar um vício horroroso 

e/ou ser usado para o mal. É o caso da internet, do computador, do celu-

lar, dos aplicativos de conversa, das roupas, dos calçados, dos shoppings, 

dos hotéis, das fazendas, das industrias, das famílias, das igrejas, das re-

ligiões, das escolas, das faculdades, etc. Se levarmos a ideia coletivista 

às últimas consequências, cada detalhe da vida deverá ser minuciosa-

mente regulado e fiscalizado pelo Estado. E cada desvio do padrão terá 

de ser punido. As perguntas são: algum grupo de seres humanos deve ter 

esse poder? Isso daria certo? Isso é certo? É isso o que nós queremos? 

Parece-me óbvio que a resposta para todas essas perguntas é não. Assim, 

por questão de coerência, não deveria haver proibição estatal de drogas. 

Se o leitor ainda não está convencido, podemos tratar o problema 

que a mentalidade coletivista causa quando pensamos em termos de cul-

tura e religião. Imagine uma sociedade com 99% de cristãos. Sem dú-

vida, para o bem-estar dessa sociedade (isto é, a maioria) seria interes-

sante que os outros 1% seguissem regras cristãs. E se a fé cristã é verda-

deira, obrigá-los a seguir tais regras seria impor sobre eles o bem e a 

verdade, o que parece algo bom dentro da mentalidade coletivista. Afi-

nal, a sociedade fazer o que é bom e verdadeiro é mais importante do que 

o indivíduo ter liberdade de crença. O mesmo exemplo pode ser usado 

envolvendo islâmicos, budistas, ateus ou qualquer outro grupo que fosse 

amplamente majoritário em determinado território. O ponto é: dentro de 

uma perspectiva coletivista, o bem social aqui justificaria que o 1% re-

cebesse imposições arbitrárias.  

Em segundo lugar, o argumento proibicionista é do tipo conse-

quencialista. Se vamos usar argumentos consequencialistas, precisamos 

colocar na mesa todas as consequências das duas hipóteses. Ora, de um 

lado, temos o possível aumento do consumo de drogas e todos os pro-

blemas sociais que daí decorreriam. De outro lado, temos o problema do 

narcotráfico. Hoje, uma vez que a venda de drogas é ilegal, só quem entra 
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nesse ramo são aqueles indivíduos dispostos a descumprirem a lei. Eles 

se tornam terríveis criminosos que cometem todo o tipo de atrocidade. E 

como só eles podem competir entre si, o resultado inevitável é o seu en-

riquecimento. Em suma, a proibição das drogas cria enormes facções 

criminosas.  

Os efeitos do narcotráfico são bem conhecidos. Domínio de regi-

ões imensas por criminosos, gasto de dinheiro público para o combate 

do tráfico, perda da vida de policiais e inocentes nos tiroteios envolvendo 

traficantes, conflitos armados entre facções rivais, assassinato de droga-

dos que entraram em dívida com alguma boca de fumo, um forte incen-

tivo a crianças e adolescentes entrarem para o tráfico, a imposição de 

dificuldades a quem quer sair do tráfico, superlotação de cadeias, incen-

tivo à existência de policiais corruptos, uso do dinheiro do narcotráfico 

para financiar campanhas políticas, prostituição e outras imoralidades, 

etc.  

É possível colocar no papel hoje o custo social disso tudo e com-

parar com o custo social de liberar as drogas? Creio que esse é um cál-

culo muito difícil, pois não só envolve dezenas de gastos e variáveis, mas 

também coisas incalculáveis (como vidas perdidas, medo da violência e 

falta de liberdade), projeções de um futuro possível (por exemplo, o que 

aconteceria se todas as drogas fossem liberadas?) e alguns juízos de valor 

que são um tanto subjetivos. Ainda assim, penso ser razoável considerar 

que o custo social da guerra às drogas provavelmente é mais alto do que 

o custo de liberá-las. Talvez o caso da proibição do comércio de bebidas 

alcoólicas nos EUA entre 1920 e 1933 (a chamada Lei Seca) seja um 

bom exemplo. Ela impediu, de fato, muitos cidadãos cumpridores da lei 

de beber. Mas produziu traficantes, incluindo o mafioso Al Capone. 

Questionar se esse não é um custo muito alto me parece legítimo. 

Em terceiro lugar, o argumento proibicionista ignora que ser con-

tra a proibição estatal das drogas não significa ser contra a proibição de 

drogas em comunidades privadas. Assim como nenhuma família é obri-

gada a aceitar consumo, compra e venda de drogas em sua casa, isso vale 

igualmente para ruas, bairros e até cidades cujos donos também não quei-

ram. E é exatamente por isso se torna simplista e, até certo ponto, enga-

noso, dizer que a posição do libertário é favorável à liberação das drogas. 

É muito possível e coerente que um libertário defenda, por exemplo, que 
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cristãos abstêmios de álcool construam cidades privadas cristãs com pro-

ibição total de consumo e comércio de drogas. Eu mesmo defenderia isso 

num Ancapistão.    

O exemplo da cidade privada é grande. Podemos pensar em 

exemplos menores, como ruas e bairros. Imaginemos que os moradores 

de uma rua concordam em estabelecer uma regra que proíbe o uso do seu 

espaço para transportar, consumir ou vender drogas. Na prática, isso in-

viabilizaria uma fábrica ou mesmo loja de drogas de se estabelecer ali. 

Mesmo um drogado não poderia se mudar para aquela rua. Ora, contra-

tualmente, não há nenhum problema nesse tipo de arranjo. E se diversas 

ruas com essa regra resolvem formar um bairro livre de drogas, só posso 

dizer que a atitude é bela e moral. Os drogados, por sua vez, poderiam 

escolher ruas, bairros e cidades que aceitassem os narcóticos. 

Indo um pouco mais longe neste ponto, sem dúvida um libertário 

coerente deve enxergar o estímulo cultural ao consumo de drogas como 

um estorvo para o movimento libertário. Afinal, as drogas têm um 

enorme potencial para desestruturar e destruir famílias. E a família é, 

como já vimos, é o guardião primário e mais importante da propriedade 

privada, da livre associação, do voluntarismo, da autonomia das peque-

nas comunidades e do senso de responsabilidade individual. O libertário, 

portanto, não é necessariamente (nem deve ser) um defensor de que é 

bom usar drogas. Ele apenas não enxerga nas proibições estatais uma 

forma válida de combater esse problema.  

Ora, isso está alinhado com a ênfase que cada vez mais os con-

servadores têm dado ao conceito de guerra cultural. Se a guerra não é 

física, se nossa missão é combater a má cultura e promover a boa, então 

não cabe forçar ninguém a nada. A nossa arma deve ser a argumentação. 

Em termos de família e igreja, esta postura também é coerente com o 

conservadorismo. Senão vejamos, conservadores não reclamam que o 

Estado tem lutado contra a família e a igreja? Pois bem, a melhor maneira 

de preservar a autoridade da família e da igreja é dando a elas novamente 

a responsabilidade de educar. Aplicando isso à questão das drogas, cabe 

principalmente a estas duas instituições, instruir crianças e adolescentes 

a não consumirem essas porcarias. Não é o Estado que deve proteger 

nossos filhos das drogas. Somos nós. 
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Uma problemática adventista 

Se, por um lado, não há base bíblica ou lógica para a ideia de que 

devemos lutar por um Estado que proíba drogas, por outro lado, adven-

tistas como eu precisam lidar com uma problemática no mínimo incô-

moda: Ellen White, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, defendeu fortemente a proibição estatal do comércio de bebidas al-

coólicas entre o fim do século 19 e o início do século 20. Considerada 

profetisa pela congregação, White escreveu diversos livros, artigos e car-

tas ao longo da vida, totalizando um acervo de mais de 100 mil páginas. 

Seus conselhos são entendidos pela igreja como inspirados por Deus.  

A questão que surge aqui é bastante óbvia: se White era mesmo 

uma profetisa inspirada por Deus e defendeu a proibição estatal das be-

bidas alcoólicas, então toda a análise libertária que fizemos está errada. 

Se, no entanto, a argumentação libertária está correta, parece que White 

não é uma verdadeira profetisa. Para quem não é adventista, isso é irre-

levante. Para quem é, a questão deve ser resolvida. Como sou adventista, 

creio ser importante explicar ao leitor de que modo soluciono a aparente 

contradição.  

Pois bem, o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui é que na 

doutrina oficial adventista Ellen White não é formadora de novas regras 

e crenças básicas. Em outras palavras, White não tem a função de formar 

doutrina. Conforme explico em detalhe nos meus livros Adventismo e 

Reforma Protestante71 e Conselhos de Ellen White sobre Sola Scrip-

tura72, a única regra de fé, prática e doutrina para o adventismo é a Bíblia 

Sagrada – princípio que os protestantes chamam de Sola Scriptura. Isso 

significa que toda e qualquer doutrina, para ser sustentada, precisa fluir 

da Bíblia, precisa estar baseada nas Escrituras. O leitor pode encontrar 

esse ensino em todas as principais obras doutrinárias da IASD, tais como 

a Declaração de Crenças Fundamentais, o Nisto Cremos, o Tratado de 

                                                           
71 CALDAS, Davi. Adventismo e Reforma Protestante: um guia de estudo. Ananindeua: 
Reação Publicações, 2021. Disponível em: https://reacaoadven-
tista.com/2021/10/23/livro-adventismo-e-reforma-protestante-de-davi-caldas/  
72 CALDAS, Davi. Conselhos de Ellen White sobre Sola Scriptura: o que a mensageira 
adventista realmente disse sobre o tema. Ananindeua: Reação Publicações, 2021. Dis-
ponível em: https://reacaoadventista.com/2021/04/29/livro-conselhos-de-ellen-
white-sobre-sola-scriptura-de-davi-caldas/  

https://reacaoadventista.com/2021/10/23/livro-adventismo-e-reforma-protestante-de-davi-caldas/
https://reacaoadventista.com/2021/10/23/livro-adventismo-e-reforma-protestante-de-davi-caldas/
https://reacaoadventista.com/2021/04/29/livro-conselhos-de-ellen-white-sobre-sola-scriptura-de-davi-caldas/
https://reacaoadventista.com/2021/04/29/livro-conselhos-de-ellen-white-sobre-sola-scriptura-de-davi-caldas/
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Teologia e o Questões sobre Doutrina. Além disso, em mais de cem pas-

sagens ao longo de suas obras, a própria Ellen White defende o princípio 

Sola Scriptura.  

A implicação prática disso é que qualquer conselho ou regra que 

White tenha oferecido em suas obras precisa ter alguma base bíblica por 

trás. E uma vez que tenham base bíblica por trás, já não são novas dou-

trinas, mas apenas aplicação daquilo que já está na Bíblia. Um dos efeitos 

de ignorar esta regra básica é que frequentemente textos de Ellen White 

mal interpretados pelo leitor são usados como base para a defesa de al-

guma regra que não encontra fundamento bíblico algum. E não raras ve-

zes o leitor que o faz sente-se seguro de sua interpretação por crer que 

um profeta extracanônico (isto é, que não escreveu nenhum livro da Bí-

blia) tem prerrogativa para revelar novas regras. O correto, portanto, não 

é tentar formar doutrina com base em Ellen White, mas tentar achar o 

fundamento bíblico do que Ellen White disse. O leitor sempre deve vol-

tar para a Bíblia. 

Isso nos leva ao questionamento: e se uma aparente regra que 

White impôs não encontra fundamento bíblico? Existem duas possibili-

dades aqui: ou (1) White errou (e isso fragiliza a confiança na profetisa), 

ou (2) existe fundamento bíblico, mas o leitor ou (a) não está interpre-

tando corretamente a Bíblia ou (b) mesmo próprio texto de White. Os 

erros (a) e (b) são, a bem da verdade, bastante comuns. Pensemos no 

primeiro. Muitas vezes pensamos que algum ensino não tem base na Bí-

blia apenas porque ela não o transmite de modo explícito em nenhuma 

passagem. No entanto, há ensinos não transmitidos de modo explícito, 

mas que podem ser deduzidos. Por exemplo, a Bíblia não fala explicita-

mente que é errado manter maus hábitos de saúde. No entanto, há prin-

cípios espalhados pela Escritura que nos permitem deduzir, sem esforço, 

que devemos sim cuidar do corpo que Deus nos deu. Se, portanto, Ellen 

White transmitia esse ensino, não havia ali nova doutrina, mas aplicação 

de princípios derivados da Bíblia. Nem sempre o leitor percebe isso. 

Tomemos o segundo erro. Diversas vezes o leitor encara um con-

selho de Ellen White como sendo atemporal. Mas nem sempre essa pres-

suposição é verdadeira. Tampouco ela precisa ser. Alguns pensam que 

Deus só inspira pessoas a transmitirem regras válidas para todos os con-

textos. Contudo, não há nada que impeça Deus de inspirar pessoas a 
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transmitirem algum comando específico para um contexto. Na própria 

Bíblia isso ocorre. Paulo, por exemplo, aconselhou as mulheres a usarem 

véu, pois era vergonhoso, naquele contexto, não usá-lo (I Co 11:1-16). 

Isso não quer dizer que a norma de usar véu vale para todos os contextos. 

Paulo e Pedro, por razões contextuais, aconselharam servos e senhores a 

se tratarem com dignidade (Ef 6:5-9; Cl 3:22-25 e 4:1; I Tm 6:1-2; Tt 

2:9-10; I Pd 2:18). Isso não implica que eles concordavam com a servi-

dão. A Bíblia possui, claro, normas atemporais. Contudo, não devemos 

pensar que Deus só pode dar comandos válidos para todos os contextos. 

Com profetas extracanônicos não é diferente. Ellen White tam-

bém deu conselhos que eram contextuais. Por exemplo, em 1894, ela 

aconselhou os irmãos de Battle Creek a não comprarem bicicletas.73 Se 

alguém interpretar esse conselho como atemporal, entenderá que com-

prar bicicletas em si é pecado. Mas não há nada na Bíblia que sequer 

indique isso. Quando, contudo, lemos o texto na íntegra e entendemos o 

contexto histórico, é fácil perceber que o conselho era contextual. As 

bicicletas, à época, ainda eram muito caras. E muitos irmãos estavam 

querendo comprá-las apenas para estar na moda e disputar com os outros. 

Ou seja, as intenções do coração eram ruins. O que a irmã White fez foi 

aplicar princípios bíblicos à situação: não compre nada por motivos 

maus. Aplique melhor o seu dinheiro e nutra sentimentos mais nobres. 

Note: os princípios são eternos, mas a aplicação era contextual. Hoje, 

bicicletas são baratas e a maioria das pessoas as compra por bons moti-

vos. 

Até aqui já vimos três orientações importantes para interpretar 

White: (1) não devemos entender seus textos como formadores de novas 

regras, mas buscar sua base bíblica; (2) nem tudo o que a Bíblia ensina 

é explícito; (3) nem tudo o que White disse é uma norma atemporal. 

Existem ainda duas outras orientações. Uma é que não devemos olhar os 

escritos de White como inerrantes. A IASD não crê que normalmente 

Deus inspira de modo verbal, isto é, que Ele dita cada palavra ao profeta. 

Para a IASD, o profeta recebe de Deus a mensagem, mas a transmite com 

suas próprias palavras, conhecimentos, vocabulário, influências cultu-

rais, tom, estilo, ponto de vista, prioridades, analogias, falhas de memó-

ria e limitações. Obviamente, há uma “fiscalização” do processo por 

                                                           
73 WHITE, Ellen. Testemunhos para a Igreja, V8, p. 50-53. 
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Deus, a fim de que o âmago da mensagem não se perca. Mas o Espírito 

Santo não impede, com isso, erros e imprecisões periféricas. Portanto, 

devemos sim crer no âmago da mensagem, mas não esperar perfeição 

linguística, literária, sociológica, filosófica, científica, histórica e geo-

gráfica. Não é o objetivo de Deus com o profeta. 

A outra orientação, derivada da anterior, é perceber que o profeta 

não é um analista social. Ele é, geralmente, um apagador de incêndios. 

O profeta, por vezes, recebe uma mensagem de Deus para tratar um pro-

blema contextual que pode trazer (ou já está trazendo) um grave pro-

blema. Não é dado ao profeta a função de avaliar se o problema é con-

textual ou não, o que exatamente o causa, se ele existirá daqui a cin-

quenta anos, se o conselho para aquele momento servirá para todos os 

tempos e lugares, etc. A função do profeta, por vezes, é apenas tratar o 

problema imediato. 

A implicação desses dois pontos é que um profeta pode usar uma 

linguagem que parece indicar uma regra atemporal, pode ele mesmo crer 

nisso e, ainda assim, isso não é suficiente para determinar a atemporali-

dade da regra. O próprio profeta pode perceber, anos mais tarde, que o 

contexto mudou. Ou pode morrer sem ver nada mudar. O papel de avaliar 

a aplicação do que o profeta disse a cada contexto geralmente não é do 

profeta. 

Peço ao leitor que guarde essas orientações. Voltaremos a elas 

logo mais. Agora devemos passar para a análise dos direitos de Deus. 

Vimos no capítulo 13 que Deus, como Criador de todas as coisas, pode 

fazer o que quiser de sua criação. Isso inclui escolher uma terra para for-

mar uma nação privada, decidir punir pessoas pelo mal que elas fazem e 

mover várias situações para que uma ou mais pessoas se convertam, por 

exemplo. Aplicando essas prerrogativas à situação analisada neste capí-

tulo, Deus tem todo o direito de decidir impor, em determinado lugar e 

tempo, uma regra sobre todos. Ele tem direito de proibir a bebida, por 

exemplo. E sim, Ele pode usar como meio para fazer valer essa regra, 

uma pressão popular, profetas anunciando essa sua vontade e um pro-

cesso de votação entre políticos.  

Os problemas que emergem aqui não têm a ver com o direito de 

Deus agir assim. As questões aqui são: (1) uma vez que Deus deu livre 

arbítrio ao homem, é coerente que Deus haja dessa maneira? (2) Pensar 
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assim não abre margem para que qualquer pessoa possa se dizer inspi-

rada por Deus e defender coisas que, na verdade, não são da sua vontade?  

Quanto à primeira questão, podemos dizer que Deus é coerente 

quando consideramos que Ele dá o livre arbítrio não para limitar sua pró-

pria ação no mundo, mas para mostrar que sua paciência e tolerância são 

grandes. A Bíblia, no entanto, ensina que (a) Deus pode intervir sempre 

que julga necessário e (b) que sua paciência e tolerância possuem limites. 

Uma vez que Deus é justo e bom, há momentos em que Ele precisa in-

tervir de um modo que normalmente não faria, a fim de garantir um bem 

maior. É o caso de intervenções para a salvação espiritual de pessoas. 

Como Deus está no seu direito, então sequer cabe aqui a ideia de que Ele 

estaria justificando fins justos por meios injustos. O ponto aqui não é 

muito diferente do milagre. Embora, na maior parte do tempo, Deus per-

mita que as coisas sigam o fluxo natural, a fim de gerar um mundo pre-

visível e calculável, vez ou outra Deus opera um milagre para um fim 

maior. Não há incoerência. 

Em relação à segunda questão, já demos uma pincelada nela no 

capítulo 13. Uma vez que o direito de Deus é inconteste, o problema não 

é Deus fazer uso de ferramentas humanas, mas sim nós termos a certeza 

de que Ele está por trás da ferramenta. E isso só pode se dar por meio de 

evidências. Se não há evidências suficientes de que determinada pessoa 

é mesmo um profeta de Deus falando em seu nome, não há obrigação 

alguma de ninguém segui-la. Outro ponto importante aqui é que Deus, 

por coerência, costuma a agir dentro da cultura vigente. No AT, por 

exemplo, o contexto era de uma cultura de guerra, na qual se pensava 

que os deuses conduziam seus povos ao e no conflito. Todas as nações 

resolviam seus problemas dessa forma. Era o normal. Então, se Deus 

precisava punir certas pessoas, usar a guerra nesses moldes não traria 

nenhuma estranheza cultural. O mesmo, no entanto, dificilmente seria 

feito no contexto atual.  

De maneira semelhante, se por alguma razão importante Deus 

precisava que a Lei Seca vigorasse nos EUA entre 1920 e 1933, Ele não 

fomentaria uma guerra para isso. Em vez disso, faria uso da ferramenta 

da época: o voto democrático.  

Em suma, o problema da validade ou não das ordens dadas por 

quem se diz profeta é resolvido com base no estudo. Existe evidência 
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suficiente de que determinada pessoa é profeta? Ela passa pelos requisi-

tos bíblicos? Se sim, então Deus pode estar falando por ela. Se não, de-

vemos rechaçá-la. Nada que a própria Bíblia já não oriente: “Não des-

prezeis as profecias; julgai todas as coisas, retende o que é bom” (I Ts 

5:20-21); “Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os 

espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído 

pelo mundo fora” (I Jo 4:1). 

Pois bem, agora podemos agora avaliar o caso específico da de-

fesa que White fazia do que viria a se tornar a Lei Seca. O que White 

via? O poder destrutivo do álcool nas famílias e na sociedade. Em que 

contexto ela vivia? Em um contexto onde a nação era muito mais cristã 

que atualmente. Além disso, de modo semelhante a hoje, praticamente 

todos os americanos achavam normal o processo democrático-republi-

cano de convencimento da maioria, pressão popular nos políticos e voto. 

Neste contexto, fazia sentido White pensar que a melhor solução para o 

problema do álcool era proibi-lo por lei? Sim. Fazia sentido que muitas 

outras pessoas pensassem assim? Também. Aliás, cabe lembrar que o 

anarcocapitalismo, como filosofia formal, nem existia.  

Agora pensemos em Deus. Embora Deus não tenha posto ne-

nhuma regra na Bíblia sobre a necessidade do cristão lutar por um Estado 

que proíbe o álcool, Ele poderia ter alguma razão específica para querer 

essa campanha durante um tempo? Creio que sim. Podemos pensar em 

várias. Talvez a campanha servisse para dar maior visibilidade e solidez 

à ênfase adventista no cuidado com a saúde. Talvez a campanha tenha 

impactado muita gente que bebia e gerado a vontade de parar. Talvez a 

campanha tenha levado muitos crentes que não estavam fazendo nada 

pelo próximo a se tornarem mais ativos. Talvez a Lei Seca, promulgada 

anos depois de Ellen White morrer, tenha salvado a vida de muita gente 

alcoólatra ou que se tornaria alcoólatra. Talvez o período da lei tenha 

ensinado algo importante para muitos americanos e isso, de alguma 

forma, foi relevante nos anos posteriores. Talvez Deus tenha desejado a 

campanha e a promulgação da Lei para acelerar o crescimento do Estado, 

de modo a ensinar para pessoas específicas o que acontece quando da-

mos poder ao mesmo. O plano de Deus poderia intentar ainda que a ace-

leração do crescimento do Estado levasse mais rapidamente à conjuntura 

necessária para que as duas bestas de Apocalipse dominem o mundo, a 

perseguição aos cristãos bíblicos ocorra e Jesus volte logo.  
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Podem existir milhares de motivos. O ponto é: Deus tinha o di-

reito e o contexto cultural era propício. Se considerarmos que Deus real-

mente inspirou Ellen White a defender essa pauta, não é necessário crer 

que esta pauta é uma regra atemporal. White pode ter crido nisso e até se 

expressado dessa maneira. Mas ela não era uma analista social. Ela não 

viveu, por exemplo, para ver os problemas relacionados ao tráfico que a 

Lei Seca causou. Ela não tinha como prever isso. Portanto, ela fez apenas 

o que Deus pediu: defendeu a pauta.  

Minha posição hoje, portanto, é que White não errou. Mas seus 

conselhos a respeito desse tema eram contextuais. Fazia sentido na época 

e, por alguma razão que desconheço, Deus quis que fossem passados 

adiante. Aquele contexto, no entanto, passou e isso nos permite pensar 

de outras maneiras. Talvez os próprios argumentos de White usados à 

época nos deem base para essas novas reflexões. Ela, por exemplo, ape-

lava às consequências nefastas do álcool. Como já vimos, se o debate for 

pautado no consequencialismo, precisamos pesar as consequências da 

proibição das drogas. Isso ela não poderia avaliar à época. Os anos de 

Lei Seca nos permitiram.  

Um ponto interessante nos argumentos de White é que ela criti-

cava o fato de uma nação cristã de regime democrático permitir que po-

líticos favoráveis ao comércio de álcool chegassem ao poder. A ideia é 

problemática quando pensamos em termos de democracia estatal. Afinal, 

isso é, de certa forma, um ataque à liberdade religiosa. E, curiosamente, 

White defendia a liberdade religiosa fortemente em outros pontos. As-

sim, podemos ver que havia certa limitação no pensamento de White. 

Ela não conseguia perceber a implicação do seu argumento para além da 

questão do álcool. Não obstante, quando pensamos em termos libertá-

rios, White não está errada. Em comunidades cristãs privadas (ruas, bair-

ros ou cidades), os crentes deveriam não apenas ser abstêmios de álcool, 

mas criar regras antidrogas no local. Assim, quem quisesse morar e tra-

balhar na região, teria de concordar com as regras. Deste modo, os mem-

bros da comunidade seriam sóbrios como devem ser todos os cristãos. O 

que White não viu, portanto, foi que a concretização disso faz muito sen-

tido em uma sociedade sem Estado, onde as comunidades podem se or-

ganizar do modo como querem, sem impor suas regras às outras.  
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 Talvez o leitor discorde de minha posição e pense que eu distorci 

Ellen White para unir adventismo e libertarianismo. Mas a verdade é que 

eu já creio nas orientações interpretativas que descrevi aqui há tempos. 

Bem antes de eu me tornar libertário, eu já defendia fortemente que não 

podemos fazer de Ellen White uma Bíblia, que nem tudo o que ela falou 

é atemporal, que seus escritos não são inerrantes em cada detalhe, etc. 

Como já disse, eu escrevi dois livros a respeito. E eu nem sonhava que 

um dia me tornaria anarcocapitalista. O que fiz aqui foi apenas aplicar o 

que eu já acreditava na análise do libertarianismo. 

 A solução que encontrei certamente não agradará a todos os lei-

tores. Alguns a acharão forçada, ainda que eu tenha base na própria lite-

ratura adventista. Sem dúvida, alguém dirá que seria mais coerente jogar 

fora um dos dois lados. Eu avaliei isso, mas não cheguei a essa conclu-

são. Para mim, as evidências de que o adventismo tem uma doutrina cor-

reta e de que Ellen White foi uma verdadeira profetisa são muito fortes. 

As dificuldades que vez ou outra encontro não tem tanto peso quanto as 

evidências positivas de veracidade. Por uma questão de racionalidade, 

eu não tenho como rejeitar o adventismo e Ellen White. Por outro lado, 

também não achei furos na análise libertária. Parece-me claro que o in-

dividualismo não deve ser relativizado. Portanto, a solução que encontrei 

aqui foi a mais racional. 

 O leitor pode discordar, claro. Mas o importante é que eu pude 

esclarecer como vejo a questão. Para mim, hoje, na falta de evidências 

claras de que Deus deseja a proibição das drogas pela via estatal, eu en-

tendo que nossa missão é combater os narcóticos pela via cultural. A Lei 

Seca pode ter tido (e acho que teve) sua relevância no passado. Mas na 

medida em que ela criou vários problemas, também perdeu sua validade. 

Tornou-se antiquada. E não me parece que deveríamos revivê-la hoje.  

 Não falo como alguém que deseja proteger o próprio vício ou o 

vício de alguém que amo. Eu não bebo e jamais tive o hábito de beber. 

Sou totalmente abstêmio. Drogas sequer são ou foram uma tentação para 

mim. Meus familiares mais chegados também são abstêmios. E eu sei o 

mal que o álcool traz, pois já tive um alcoólatra na família. O que de-

fendo aqui, faço por uma questão de coerência.  
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Este capítulo encerra o rol de temas que eu necessitava trabalhar. 

Inicialmente, eu não pretendia que ele ficasse na seção de questões mo-

rais. Afinal, o libertário não é aquele que concorda moralmente com o 

uso de drogas, mas sim aquele que discorda da proibição estatal. Con-

tudo, como a questão sempre é discutida a partir de uma enorme carga 

moral, eu achei por bem deixá-la nesta parte do livro e como capítulo 

final. 

De fato, trabalhamos questões morais por aqui e acho que pude 

deixar claro o meu total desprezo às drogas. Como cristão adventista, 

acredito que crente não deveria sequer beber álcool ou fumar cigarros 

comuns. Nosso corpo é uma dádiva divina e deve ser bem cuidado. Em-

bora libertário, entendo que só sou dono de mim em relação aos outros 

homens. Em relação a Deus, eu sou apenas um mordomo, um adminis-

trador de tudo o que Ele pôs debaixo de minhas mãos. A Ele devemos 

obediência. Quanto ao Estado, que o vejamos como ele realmente é: um 

usurpador.  
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Considerações Finais 

 Quando iniciei esse livro, ainda não me definia como um libertá-

rio. Eu estava em um limbo. A ética libertária já havia me convencido. 

Mas eu ainda tinha dificuldade de acreditar que uma sociedade anarco-

capitalista seria possível. Tendendo a achar que não, o pragmatismo aca-

bava disputando com a ética em minha mente. No entanto, esta não é 

uma posição confortável, sobretudo para um cristão. Assim, eu comecei 

a raciocinar: se é verdade que o Estado é uma instituição antiética e imo-

ral, deve ser verdade que uma sociedade sem Estado é possível. Ainda 

que ela possa ser improvável (e não tenho dúvida de que é), não me pa-

rece que comunidades humanas não poderiam formar uma cultura e uma 

moralidade razoavelmente pacíficas, que veriam as autoridades e insti-

tuições não estatais como suficientes para resolver conflitos.  

Note: não estava em jogo aqui a adoção ou não de uma nova visão 

a respeito da natureza humana. Crimes e pecados continuariam a existir 

em comunidades libertárias. E o homem precisaria de Deus tanto como 

hoje. O que estava em jogo era se a única maneira de punir crimes e 

resolver problemas sociais seria apelando ao Estado.  

Colocando as questões nestes termos, comecei a perceber que a 

visão do Estado como o único caminho para a civilização está muito mais 

baseada em costume do que em fato. Portanto, ainda que circunstancial-

mente a formação de um Ancapistão seja quase impossível (em minha 

visão), em termos organizacionais ela é realizável. O homem, pecador 

como sabemos que é, poderia se organizar sem o Estado. Sua natureza 

não mudaria. Porém, o sistema civilizatório seria mais ético e eficaz.  

Os exemplos históricos (inclusive relatados na Bíblia) de institui-

ções de justiça não estatais e as ponderações teóricas sobre formas de 

resolver problemas acabaram por me convencer da possibilidade prática 

do anarcocapitalismo. Apesar disso, como tenho dito, não sou um oti-

mista. É verdade que saber que uma sociedade libertária tem possibili-

dade prática de existir me ajudou a solidificar minha nova convicção 

ética. Mas isso não me faz um crente no surgimento de um Ancapistão. 

Para mim, a posição libertária não assume uma coloração escatológica. 

Não há aqui uma filosofia que trará um novo mundo e para a qual eu 

queira dedicar a minha vida. É o Evangelho de Cristo que ocupa (e deve 

ocupar) esse lugar em meu coração.  
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Por outro lado, tornar-me adepto do pensamento libertário tem 

sido uma experiência libertadora em outras áreas. A simpatia que eu já 

tinha pela independência do indivíduo, da família, da igreja, da educação 

e da resolução de problemas em relação ao Estado tornou-se mais con-

creta. Agora eu percebo de modo mais límpido como o Estado corrompe 

a responsabilidade pessoal, o voluntarismo, as relações interpessoais 

mais relevantes e a verdadeira instrução. Essa visão clara é um poderoso 

motivador para incentivar as pessoas a serem menos dependentes de po-

líticos e mais proativas; a reassumirem seus deveres e fortalecerem o que 

é realmente importante na vida. Ademais, essa visão é uma forma de 

alertar a todos que a confiança no Estado é paga com agressão, corrupção 

e perseguição. Quanto mais confiança depositarmos no Estado, mais ele 

nos oprimirá. E quem é cristão sabe bem onde isso levará.  

Ao fim desse livro, posso concluir que o libertarianismo é, antes 

de uma proposta de sociedade, uma filosofia ética; e que ela nos motiva 

a pensar mais de maneiras não agressivas. Como cristão, isso me parece 

coerente com o Evangelho. E se é coerente com o Evangelho, eu sei que 

posso defender. Aos que discordam de mim, a divergência é saudável e 

produtiva. Não há motivo para brigas. Que apenas sigamos no campo da 

pregação pacífica e do convencimento voluntário. 
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