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Aí es mo 

aeste mo-
mento, 
luando as 
iiscussões 
deológicas 
ie acentuam 
no País, ra
ramente se 
ouve dos congressistas, que 
se autodenominam demo* 
era tase defensores da Uber
dade, ou mesmo das entida
des representativas do setor 
privado, algum a manifesta
ção clara e objetiva destina
da a lem br ar a todosoporquê 
da defesa da livre iniciativa 
e da doutrina do liberalis
mo. 

Foi numa avaliação so
bre a participação popular 
na formulação da Consti
tuição que se ponderou a 
necessidade de uma divul
gação ampla para todos os 

segmentos da sociedade, 
de uma resposta a esta ra
ra porém fundamental 

estão: por que defender 
ó liberalismo e a livre ini
ciativa? 

Porque se estará defen
dendo a liberdade do in
divíduo na sociedade. E, ao 
se defender a liberdade do 
indivíduo, se estará defen
dendo uma das leis básicas 
da natureza humana, que é 
o livre arbítrio. \ 

E o livre arbítrio é a fa
culdade do ser humano de 
guiar-se por si, ser autênti
co, espontâneo, comandar 
seus próprios atos, seguir 
sua vontade dentro das 
suas aptidões e limitações. 

E o liberalismo defende 
esses valores: a maior li
berdade de ação possível 
do indivíduo e a menor in
terferência do Estado na 
vida da sociedade. 

Porque o indivíduo sendo 
livre, toda sociedade será 

livre. E a sociedade sendo 
livre, agindo espontanea
mente, leva-nos à evolução 
e ao progresso da com uni
dade. 

Euma comunidade de in
divíduos livres, exerci-
tando-se competitivamen
te, sem favores e apadri
nhamentos, certamente 
elevará o nível material e 
intelectual de toda a socie
dade. 

Quando aplicada ao tra
balho, leva à maior produ
tividade, com menores es
forços. A maior produtivi
dade, em uma sociedade li
vre, conduz a menores pre
ços dos produtos e a maio
res salários. 

Menores preços e maio
res salários levam a socie
dade em geral, e o in
divíduo em particular, a 
uma elevação do padrão de 
vida. 

Defender a livre iniciati
va não é simplesmente ser 

contra a estatização. E ser 
a favor de um regime que 
permita, naturalmente, a 
evolução das comunida
des. 

0 Estado quando cresce 
desmesuradamente, como 
no Brasil; quando foge às 
suas atribuições essen
ciais, que são somente a 
manutenção da justiça e da 
ordem pública, e o provi
mento de infra-estruturas 
básicas àá necessidades co
muns da sociedade; quan
do o Estado deixa de ser o 
juiz e passa a ser parte in
tegrante, interessada em 
atos económicos, acaba 
certamente por concorrer, 
deturpar e prejudicar to
dos, pois atrai e propicia, 
pela sua natureza, preten
samente imparcial, a cobi
ça, os desmandos e os favo
recimentos. 

E mais: defender a livre 
iniciativa e o liberalismo é 
ser contra a usurpação do 

Estado, que com seus im
postos, cada vez mais ab
surdos, sugando e empo
brecendo a sociedade, só 
beneficia os donos do poder 
e seus apadrinhados. 

Defender a livre iniciati
va, na Constituinte, não é 
defender a classe empresa
rial. 

E defender a liberda
de dos cidadãos. Ê defen
der a possibilidade de que, 
com trabalho, cada um 
construa a sua prosperida
de, e não a dos políticos e 
burocratas parasitas, co
mo tem ocorrido há muitos 
anos neste país! 

Defender a livre iniciati
va é, pois, defender a inde
pendência, a liberdade de 
cada um e, dessa forma, 
construir verdadeiramente 
o Brasil dos brasileiros. 

(*) Advogado, militando na 
empresa privada, em Sõo Pau
lo. 
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