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Toda a sociedade ter-se-á transformado num único escritório e numa única fábrica, com 

igualdade de trabalho e igualdade de remuneração ... . Temos o direito de dizer, com plena 

confiança, que a expropriação dos capitalistas resultará inevitavelmente num enorme 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade humana  

Lenin, State and revolution (1917).  

 

Quando digo que estamos a parar o atraso económico,  não quero sugerir nem por um 

momento que tenha esquecido as condições infernalmente difíceis em que nos encontramos.  

Lenin, Relatório ao Comité Central (Março 1922).  

 

 

 

 

As grandes potências colectivistas estabeleceram-se pelas forças revolucionárias, que, 

pondo de lado as reivindicações das liberdades individuais como rudimentos ignóbeis e 

ignorantes do passado, anunciaram uma era de eficiência impiedosa. Na Rússia, a ponta de 

lança do impulso foi a exigência de justiça social; na Itália e na Alemanha, foi a exigência do 

poder nacional, mas a diferença é apenas uma questão de ênfase, o resultado sendo um 

socialismo nacionalista por um lado, e um nacionalismo socialista por outro. Em ambos os 

casos estabeleceu-se um Estado que, em princípio, assume a total responsabilidade pela 

cultura e pelo bem-estar dos seus cidadãos. Isto é o totalitarismo; um regime que absorve toda 

a vida das pessoas, que vivem por ele, e que vivem inteiramente para ele. 

Muitos rejeitam tal predominância do Estado, mas admiram a eficácia dos métodos 

colectivistas. A ideia de planeamento de toda a vida cultural e económica de um país a partir 

de um centro tem um encanto profundo para o espírito contemporâneo; fascina acima de tudo 

o inteligente, o enérgico, as mentes que procuram seguir para a frente, e fá-los desdenhar da 

tradicional liberdade individual.  

Planear, em oposição à deriva sem rumo, é a inclinação natural de uma mente 

cientificamente treinada. A engenharia moderna é uma inspiração para o planeamento 
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grandioso. O corte das grandes vias artificiais de navegação, a construção de modernas 

barragens e centrais eléctricas, a construção de arranha-céus, a construção de grandes navios - 

são exemplos da abordagem atual dos engenheiros para com a sociedade. Aqui estão as 

grandes obras obtidas por premeditação; um objectivo claro, um bem social que é 

reconhecido, um plano concebido para o alcançar e uma autoridade investida de poderes para 

o realizar. Por que não tratar desta maneira a sociedade como um todo? A organização da 

produção em fábricas modernas também proporciona exemplos de ação planeada. Centenas 

de etapas de trabalho devem-se encaixar, com a precisão de um relógio, para resultarem numa 

locomotiva moderna. Todo o processo é planeado, em cada detalhe, por centenas de desenhos 

individuais, para uso pelas oficinas. Não é de admirar que o homem enérgico, do tipo gestor 

de fábrica, pense sobre a reforma social por linhas semelhantes.  

A ação abrangente, providente, apela também aos sentimentos morais. Tanto os 

funcionário abnegado de um grande empreendimento, como o líder que resolutamente impõe 

a sua autoridade em prol do bem público, dedicam-se a formas nobres de ação. Um propósito 

unificado, que eleva todo o Estado a um plano superior, dá conforto ao indivíduo que põe nele 

a sua confiança, e difunde amplamente um sentido de dever público. Esses valores morais são 

proeminentes em tempo de guerra, em particular na guerra moderna, com a completa 

arregimentação de povos inteiros, e, por consequência, a guerra e a preparação para a guerra 

têm sido uma fonte constante de inspiração para o colectivismo.  

O espírito militar é prevalecente na forma fascista de planeamento colectivista; a 

forma socialista, representado pelo planeamento soviético, tem uma visão mais civil, sendo 

principalmente influenciada pelas ideias americanas de mecanização extrema e de construção 

e gestão em grande escala. Mas o entusiasmo técnico, tal como representado pelo futurismo, 

também desempenha um papel no fascismo, e, por outro lado, Lenine considerava as medidas 

de racionamento, comando e recrutamento industrial tomadas na primeira guerra mundial, de 

1914-1918, como apontando para o comunismo (1) . Os planos quinquenais foram sempre 

guiados por exigências militares, não menos do que nos regimes económicos da Alemanha e 

da Itália. 

As formas mais explícitas e mais extremas de planeamento são professadas pelo 

socialismo, representado pela União Soviética. Os seus planos quinquenais, em que cada 

ramo da produção tem uma tarefa definida pela autoridade da direção central, criaram uma 

profunda impressão nos nossos dias, e são em grande parte responsáveis pela popularidade do 

planeamento nos países ocidentais. Menos bem conhecidos serão talvez os esforços feitos na 

Rússia Soviética para planear a vida cultural e, em particular, o progresso da ciência. Mas 
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estes também são altamente significativos, representando a reivindicação fundamental do 

Estado colectivista em dominar todos os esforços mentais para os seus próprios fins. Estas 

alegações têm sido amplamente reafirmadas e expostas no ocidente por eminentes cientistas 

marxistas. Neste ensaio, primeiro tentarei estabelecer o significado exato de planeamento, 

como demonstrado por casos tão óbvios, como, por exemplo, o planeamento de uma ação 

militar. Esta análise deve mostrar que o planeamento não é o único método de organizar os 

assuntos humanos, e que o método alternativo é a supervisão, que é quase o oposto de 

planeamento, na medida em que, em última análise, depende de uma multiplicidade de 

iniciativas individuais, que o planeamento teria subordinado a uma vontade central. 

Observaremos então o curso de algumas tentativas de planeamento cultural e económico 

colectivista, e veremos como as autoridades, depois de terem falhado na sua direção, se 

viraram para o estabelecimento de uma supervisão geral opressiva das vidas das pessoas - a 

partir de onde só uma revolução liberal os pode novamente libertar.  

 

EXEMPLOS MILITARES DE PLANEAMENTO  

A maior organização direcionada para uma única finalidade, e que firmemente 

controla todos os seus membros, sempre foi o exército. Quando em guerra, o Estado luta pela 

sua existência, e para esse efeito mobiliza todo o poder da sua população. Mas a distribuição 

de armas, por si só, confere pouco poder militar a um povo. Um bando desorganizado de 

homens avança cegamente onde não encontra qualquer resistência, ou então onde conseguir 

superá-la; tal exército é uma presa fácil para um adversário com competência operacional, 

que, através da criação de diversões, disperse as massas e destrua as suas partes desconexas, 

uma após outra.  

O poder de um exército, decorrente da sua organização, reside na sua capacidade de 

manobras planeadas.  

Estas são operações, executadas por ordem de um homem, o comandante-chefe (CC), 

que propositadamente coordenada as várias partes do exército. A primeira condição para 

manobrar um exército é, portanto, uma divisão em partes, cada uma delas sob um comandante 

próprio, mas subordinado, cada um das quais pode se mover independentemente das outras, 

conforme as diretivas do CC. A manobra é a conjunção de tais movimentos. Portanto, em 

princípio, quanto maior for o número de secções em que o exército está dividido, maior será a 

complexidade das manobras de que é capaz. Mas na verdade essa vantagem não se pode 

aumentar indefinidamente, porque uma complexidade que seja grande demais para ser 

compreendida por um homem não pode ser utilizado pelo seu comandante, e uma organização 
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que tende para tal complexidade só irá causar confusão. O número de subdivisões que atinge 

o limite controlável por um homem é cerca de cinco (2) , e no que se segue vamos utilizar 

este número para fins de ilustração.  

Um exército, digamos, de meio milhão de homens, divididos em cinco corpos de 

exército, marcha sobre o inimigo. A cada corpo é dado o seu programa pelo comandante 

supremo, que cumpre uma determinada função num movimento concebido como um todo. 

Em geral as operações tentarão fixar o inimigo num ponto embaraçoso, depois empenhá-lo 

totalmente onde estiver menos preparado para tal, e, finalmente, jogar todas as reservas como 

uma última martelada contra uma posição vital. Todos estes movimentos são 

consistentemente planeados e replaneados – o que  é dirigido e coordenado em todas as fases 

pelo CC. Os cinco corpos formam um instrumento conjunta sob o seu comando, tal como os 

cinco dedos de uma mão; os seus movimentos conjuntos, precisamente cronometrados e 

localizados, devem-se encaixar entre si de acordo com as suas intenções; esses movimentos, 

completamente sem sentido por si, podem ganhar nessa conjunção o poder supremo que os 

génios militares podem dar a um exército.  

Vemos aqui a essência do planeamento compreensivo. Uma situação em que 

participam centenas de milhares de homens reflete-se na mente de um homem, o líder, em 

alguns esboços arrojados. Se ele for o homem certo, a imagem desenhada compreenderá a 

essência de todos os dados militares disponíveis, o seu sentido global e completo. Com base 

neste aspecto geral da situação, o líder concebe o seu plano, novamente apenas em linhas 

gerais, e de etapa em etapa, à medida que a campanha se desenvolve, ele redesenha os planos 

de acordo, sempre preservando uma perspectiva geral.  

O mesmo acontece em todos os tipos de planeamento, seja o planeamento de uma 

casa, de uma máquina, de uma cidade, ou mesmo de uma obra de arte; os termos simples de 

uma ideia geral, que pode ser concebida e tratada por um homem, dominam uma massa dos 

detalhes; a ideia geral é o plano, os detalhes derivam dele como a sua execução.  

No caso que estamos a considerar esses detalhes são preenchidos pelos cinco 

comandantes, na execução dos diversos programas que lhes forem atribuídos pelo chefe. Cada 

um destes compromete-se a resolver, de acordo com as circunstâncias vigentes, a tarefa 

definida e comprometida com ele. A solução é por eles emitidos na forma de sub-tarefas para 

as divisões do corpo de exército; haverá quatro ou cinco divisões por corpo. Os comandantes 

das divisões reformulam as sub-tarefas que lhes forem atribuídas, em termos de tarefas de 

terceira ordem para as brigadas subordinadas. E, assim, as tarefas continuam a ramificar-se 

ainda mais, até ao pelotão e ao soldado na linha. Nenhuma das etapas acrescenta seja o que 
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for ao plano original, tal como concebida pelo homem no topo, cada detalhe encaixa cada vez 

melhor nele, e só tem significância na execução; o plano não muda ao ser posto em execução.  

O chefe dirige os seus cinco corpos de exército como um todo, não interferindo com a 

maneira pela qual os comandantes executam as tarefas que lhes foram atribuídas no plano; 

tais interferências estariam para além das suas capacidades, pois toda a sua capacidade de 

controlo mental já está envolvida na coordenação das cinco unidades como um todo. À 

medida que o plano reporta verticalmente ao longo de sua execução, cada comandante, por 

sua vez, vê abaixo dele apenas os seus quatro ou cinco subordinados imediatos, e as suas 

secções como um todo, a organização interna de cada subsecção ficando para o comandante 

subordinado. Daí também que relatórios relevantes para os superiores devam relegar os 

assuntos internos da unidade que reporta para segundo plano, enfatizando apenas a sua 

posição como um todo. À medida que os relatórios são entregues para cima, é feito um 

resumo em cada etapa, peneirando tudo o que nesse sentido é irrelevante, de modo que, 

finalmente, o chefe supremo apenas recebe cinco breves relatos com os quais forma a sua 

visão compreensiva da situação militar. 

Nenhuma autoridade pode coordenar os movimentos dos seus subordinados, a menos 

que estes obedeçam às suas ordens; a disciplina, portanto, é essencial para o planeamento. É 

claro que alguns contactos mútuos entre iguais, sob a direção do mesmo comando, são 

necessários para a execução de ordens inteligentes, mas esses contactos não devem modificar 

o plano que estão a ajudar a executar.  

Numa organização, a agir de acordo com o plano, apenas pode haver, portanto, um 

único canal para as comunicações essenciais; a linha vertical de autoridade, através do qual as 

ordens viajam para baixo e as informações são prestadas para cima. Na medida em que forem 

permitidas comunicações laterais, no plano horizontal, que afectem o movimento das pessoas 

que as recebem, o planeamento está a ser relaxado; se os impulsos laterais se tornam 

essenciais, o planeamento deixa de ter efeito e as autoridades acima, até então a executar um 

plano, transformam-se numa autoridade responsável por funções de supervisão, tal como 

descrito na próxima secção deste ensaio. 

No caso de operações militares, podemos ilustrar a mudança de um poder central para 

uma função de supervisão quando, ao invés de tropas a manobrar livremente, como 

anteriormente descrito, consideramos a guerra de trincheiras, com duas linhas de soldados 

pressionando uma contra a outra, ao longo da fronteira entre territórios em guerra. Numa tal 

batalha de linhas, uma quebra num ponto qualquer da linha de oposição é seguida por pôr 

todas as reservas em ação, primeiro as localmente disponíveis, e então, como e quando novos 
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êxitos forem alcançados, acrescentando as reservas disponíveis mais e mais para trás, até que 

a totalidade das forças disponíveis podem ser absorvidos pela ação. O capitão Liddell Hart, 

descrevendo este método de "torrente em expansão", observa que o seu mecanismo 

semiautomático deixa a iniciativa aos comandos mais baixos, e estes novamente deixam-na 

ao seus subordinados, de modo que o efeito é uma "batalha anónima". Muitos anos antes o 

Marechal Foch (quando apenas coronel) já tinha registado com apreensão a possibilidade de 

futuras "guerras de linha", nas quais o comando supremo seria ineficaz - uma vez que, como 

ele diz, as batalhas seriam ganhas individualmente pelos soldados (3).  

 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO 

Mostramos que a essência do planeamento é a absorção das ações realizadas sob 

controle de um único esquema compreensivo, imposto de cima. É uma coordenação dessas 

ações por meio de linhas verticais de autoridade, as quais impõem uma tarefa específica a 

cada unidade subordinada. À medida que as linhas de autoridade se ramificam em cada etapa 

sucessiva do seu curso descendente, o âmbito dessas tarefas vai-se reduzindo a um detalhe 

insignificante da operação total. O plano não é comunicado à unidade subordinada, que não 

deve considerar o objectivo geral em que participa, mas atender exclusivamente à execução 

das ordens específicas recebidas. O subordinado, que é totalmente isolado das ideias 

fundamentais que está a servir, também é isolado dos outros subordinados em posições iguais. 

As linhas vitais de autoridade vertical não admitem contactos diretos na horizontal; duas 

unidades no mesmo plano ligam-se apenas pelo circuito com uma ténue ligação, com um 

comandante comum no topo da escala hierárquica. 

 Estas características distinguem claramente as funções de uma autoridade de 

planeamento e as de uma autoridade reguladora ou de supervisão, tarefas na verdade com 

uma natureza quase oposta. A supervisão pressupõe atividades humanas iniciadas a partir de 

uma multitude de centros, e visa regular esses múltiplos impulsos em conformidade com o 

seu propósito inerente. Consegue isso recorrendo, para a ação independente, a mecanismos 

sociais em geral disponíveis, e outras oportunidades regulamentadas, e deixando todos os 

agentes individuais interagirem através de um meio de livre circulação de ideias e de 

informações.  

É evidente que tais funções de autoridade pública só podem ser exercidas numa 

sociedade liberal para a qual é essencial o culto de fontes dispersas de iniciativas, e em que as 

comunicações mentais estão abertas a toda a comunidade. Os poderes de supervisão pública 

são, de facto, as salvaguardas vitais das forças independentes da iniciativa na sociedade, cuja 
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integridade protegem contra a corrupção privada, bem como contra a opressão pelas 

tendências colectivistas do Estado. É por isso que os pensadores colectivistas ignoram ou 

negam os princípios da autoridade de supervisão (4) . Só conseguem ver na supervisão um 

método velado do domínio, que o Estado colectivista poderia atingir, de uma forma ainda 

mais honesta e eficiente, por métodos simples de planeamento. O âmbito efetivo da 

supervisão é, portanto, de importância crucial para a questão do planeamento social. 

A supervisão é, em primeiro lugar, o método pelo qual o desenvolvimento das coisas 

do espírito é regulado. Podemos ver como trabalha – e evitar por enquanto qualquer questão 

maior - observando o caso inofensivo do desenvolvimento do xadrez. As organizações de 

xadrez promovem concursos, subsidiam jogadores, elucidam e codificam as regras do jogo, 

registam os avanços nos problemas e nos movimentos do xadrez, e em geral incentivam a 

discussão e difusão da teoria do xadrez. Em resumo, fazem tudo ao seu alcance para 

proporcionar as melhores oportunidades para a prática e aperfeiçoamento de jogar xadrez, 

mas nunca pensariam dirigir os jogos individuais de xadrez, o que, de facto, seria inútil, senão 

mesmo completamente sem sentido, e certamente não contribuiria para o desenvolvimento do 

jogo.  

Numa sociedade liberal há um amplo domínio de atividades em que as ideias são 

desenvolvidas sob a supervisão de organizações ou autoridades públicas. Atividades 

artísticas, o culto religioso, a administração da justiça, a investigação científica, são as 

principais manifestações de princípios permanente por cujo desenvolvimento a sociedade é 

responsável. As autoridades de supervisão protegem as ocasiões e regulam os canais para 

essas manifestações, e mantêm as comunicações livres para a sua discussão pública e 

instrução, mas sem interferir com a sua substância.  

Quando, por exemplo, se administra a justiça e a lei, o Estado fornece os mecanismos 

da polícia, dos tribunais e das prisões, e também sanciona os procedimentos legais, e 

estabelece a lei a ser aplicada, mas protege rigorosamente as decisões dos tribunais 

relativamente à influência pública. Os tribunais são os únicos senhores da sua consciência e 

das interpretações da lei que são obrigados a aplicar, e quando tomam decisões, estas são 

instantaneamente adicionadas, como extensões, válidas em todo o território, da lei de que 

derivaram.  

Assim, sempre que os princípios permanentes da sociedade se desenvolvem sob 

supervisão pública, as autoridades criam mecanismos e estabelecem regras e canais para a sua 

manifestação, deixando aos indivíduos, que são chamados em virtude dos seus dons especiais, 

ou então apenas como cidadãos comuns, a responsabilidade de como fazer uso dessas 
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oportunidades, tal como escrever, pregar, falar em reuniões, prestar depoimento no tribunal, 

ou realizar qualquer outra das inúmeras tarefas que dão expressão aos princípios gerais 

orientadores. É pela devoção de homens e mulheres a essas tarefas que as ideias fundamentais 

cultivadas pela sociedade são continuamente esclarecidas e avançam. Sob supervisão, as 

ações individuais brotam da comunhão direta com a herança social, e os seus resultados 

retornam diretamente para o mesmo fundo comum. Isto está em contraste total com a maneira 

pela qual uma unidade subordinada segue obedientemente a liderança de uma única linha 

vertical de autoridade, que a mantém na ignorância dos planos gerais daqueles que a 

comandam, e, ao mesmo tempo, a isola completamente dos companheiros sob a mesma 

autoridade.  

Uma função adicional de supervisão reside no campo económico: como organizar a 

satisfação das necessidades individuais de acordo com as vontades pessoais. Na medida em 

que um Estado consente em outorgar tal satisfação - e ninguém a pode recusar totalmente - 

reconhece ainda um outro domínio em que se submete a uma diversidade de decisões por uma 

multidão de indivíduos. Este campo, portanto, não pode ser gerido pela imposição de um 

plano governamental, mas deve, pelo contrário, ser desenvolvido por uma autoridade de 

supervisão que assegure aos indivíduos oportunidades devidamente regulamentadas para 

concretizar as suas vontades. A supervisão, no caso do desejos económicos individuais, é 

incorporada na maquinaria do comércio, operando através do mercado, que mantém as ideias 

comerciais e as informações em permanente circulação. Este mecanismo será mais tarde 

discutido em detalhe.  

Entretanto podemos resumir a posição até aqui alcançada. Existem dois métodos 

alternativos de organizar os assuntos humanos: planeamento e supervisão. Numa sociedade 

organizada, cada atividade que afecta a comunidade ou se subordina a um regime autoritário 

ou, pelo contrário, estimula manifestações individuais sob a proteção da supervisão pública. 

Desde que certos princípios orientadores da verdade, da justiça, da fé religiosa, da decência e 

da equidade sejam desenvolvidos, e desde que o comércio seja protegido, a esfera de 

supervisão vai predominar e o planeamento será limitado a manchas e faixas isoladas. Por 

outro lado, se o planeamento compreensivo prevalecer, isso implicaria a abolição tanto do 

culto dos princípios orientadores como da persecução do comércio, com todas as liberdades 

inerentes a estas formas de vida. Daí a revolução colectivista precisar de destruir a liberdade 

e, em particular, suprimir os privilégios com que as universidades, tribunais, igrejas, e 

imprensa defendem os seus ideais, e precisar de atacar os direitos das empresas individuais 

que praticam o comércio. Precisamos de ter isto em mente enquanto passamos a descrever 
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algumas situações embaraçosas a que a prática do planeamento colectivista tem conduzido, e 

veremos vários recuos das autoridades relativamente à destruição da riqueza e da cultura 

provocada pelas tentativas de planeamento total, mas por outro lado animando uma campanha 

geral de supervisão hostil, para punir as vidas que são incapazes de dominar - mas que 

também não se atrevem a libertar.  

 

PLANEAMENTO DA CIÊNCIA  

Geralmente pensa-se que um poema ou uma pintura, ou então uma descoberta 

científica, surgem de uma situação mental única que é inteiramente pessoal, e era costume a 

humanidade respeitar tal inspiração solitária. 

Mas os colectivistas não reconhecem a autonomia inerente ao ato criativo. Por 

exemplo, na ciência não se satisfazem com a obrigação do Estado proporcionar oportunidades 

de investigação, deixando ao cientista a escolha da sua própria tarefa, mas gostariam de 

subordinar a pesquisa científica a um plano geral elaborado por uma autoridade central. O 

isolamento das várias descobertas, dizem eles, é apenas aparente; os seus resultados 

encaixam-se e produzem importantes consequências conjuntas. Logo é muito melhor que a 

investigação seja conscientemente coordenada, mesmo quando a descoberta ainda está em 

curso.  

Para avaliar esta sugestão colectivista farei o levantamento dos principais factos da 

vida científica, tal como esta acontece hoje em dia.  

A situação mental que produz a descoberta científica é construída laboriosamente 

pelo cientista, ao longo de uma série de anos. A partir de uma educação científica geral, o 

cientista tende, numa fase inicial, a virar-se para um lado que lhe apela para as suas primeiras 

tentativas. Vagueando nessa direção, nos mais diversos campos, irá finalmente confirmar o 

seu interesse de forma mais bem definida. Assim atraído, o jovem cientista entra em contacto 

com os mestres vivos do ramo selecionado, e pode-se juntar à equipe de uma escola de 

pesquisa. Seguem-se anos de estudo sob a orientação de um mestre, e de devoção, de corpo e 

alma, dia e noite, aos pacientes trabalhos de investigação. A medida que esta vai evoluindo, o 

jovem cientista pode começar a sentir o seu caminho para a independência. Foi-se 

estabelecendo cada vez mais no tipo de trabalho adequado para os seus dons especiais, e as 

intimações dos problemas à sua volta começam a tomar forma no seu espírito. Essas 

primeiras intimações provavelmente serão o húmus a partir do qual irá crescer o trabalho de 

toda a sua vida. À medida que vai seguindo um ou outro deles, o fascínio torna-se ainda 

maior, a preocupação mais apaixonado, e sua posição mental torna-se cada vez mais original. 
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Agora vê diariamente coisas como ninguém viu antes dele. Criou uma nova linha de 

investigação, que é sua e pessoal, o seu próprio contacto vital com a natureza. Da fecundidade 

inerente desse contacto, com a sua própria habilidade e com uma vigilância inabalável, vão 

depender as descobertas que irá fazer.  

As descobertas, assim como observações menores, são publicadas logo que 

suficientemente seguras para serem úteis para outros cientistas. É ambição do cientista 

garantir o crédito, antecipando os seus rivais, mas é impedido de publicar especulações 

preliminares ou resultados a que ainda falta a confirmação, porque estes causariam mais 

confusão do que a utilidade que poderiam justificar. Os sentimentos pessoais intuitivos, que 

são o elemento mais valioso da situação criativa, não podem ser apreciados por uma pessoa 

qualquer, mas sim pelos associados mais íntimos, e portanto não são para ser discutidos em 

público.  

Como, a partir do momento do seu nascimento, todos os novos conhecimentos se 

tornam propriedade comum, o terreno onde todas as linhas de pesquisa têm a sua origem é a 

mesma em todo o planeta. É por isso comum encontrar linhas que correm paralelas, tal como 

os esforços mentais, apesar de intensamente pessoais, são obrigados a fazer quando partem de 

premissas idênticas. Acontece todos os dias que dois homens se apaixonam pela mesma 

mulher, do mais profundo do seu coração; o curso da imaginação criativa é determinado pela 

situação objectiva em que ela surge. 

A consistência mútua entre descobertas feitas em simultâneo, ou em sucessão 

próxima uma da outra, não exige nenhuma explicação para aqueles que reconhecem a 

existência da Verdade. Uma declaração que faz parte da Verdade será sempre consistente com 

a outra parte da Verdade, e ambas as partes em conjunto irão revelar um novo aspecto, ainda 

mais abrangente, dessa Verdade. Isso é tão necessário quanto duas peças, que se encaixam 

nos espaços vizinhos de um quebra-cabeça inacabado, também deverem encaixar uma na 

outra.  

Reconhecemos aqui que um grande número de atividades independentes podem 

formar um sistema de estreita cooperação. De facto vemos que este tipo de cooperação tem 

necessariamente que prevalecer se, como no caso da ciência, todos os trabalhadores 

intercomunicarem pela rápida publicação dos resultados alcançados ao explorarem diferentes 

partes de uma mesma tarefa principal. Esta é uma cooperação de mentes independentes, 

dedicadas à busca de um objectivo, que, embora esteja para além da percepção de qualquer 

um deles, mesmo assim vai guiando os seus pensamentos. É uma cooperação que provem da 

busca pela verdade e por outras partes da cultura humana.  
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No estado liberal o desenvolvimento da ciência é um interesse público, cujo 

desempenho é orientada pela opinião pública científica. Uma capacidade científica 

reconhecida justifica uma reivindicação para um apoio oficial, assim como novos ramos do 

conhecimento são também assumidos oficialmente, uma vez reconhecidos pela ciência. 

Assim, a ciência rege-se a si própria, sob a boa vontade da sociedade. O Estado cumpre as 

suas funções de supervisão, protegendo e subsidiando a ciência como um todo, e deixando a 

administração dos assuntos científicos sob o controlo da opinião científica. 

Podemos agora contrastar isto com a reivindicação colectivista de um planeamento 

central da pesquisa científica. Sob o ponto de vista lógico, o seu significado é muito claro; diz 

que, tal como o chefe de um departamento de investigação gere meia dúzia de colaboradores 

que formam a sua equipe, assim toda a ciência deve receber instruções sobre as suas tarefas 

diárias a partir de uma autoridade central. Os colectivistas salientam que estando bem provada 

a utilidade do trabalho em equipe de investigação, não há qualquer razão para não se expandir 

este método a toda a ciência, sob uma autoridade central.  

A isso deve-se objectar que uma pequena equipe de colaboradores é apenas uma 

extensão das possibilidades físicas do diretor de investigação, que os ajuda a preparar as suas 

experiências e a fazer medidas sob a sua supervisão. O líder de equipe de investigação que 

aumente o número dos seus colaboradores até um ponto onde já não pode realmente ver as 

suas experiências a serem realizadas, mas que tem essencialmente de confiar nos seus 

relatórios, está em sério perigo de perder o terreno firme da sua obra. Quando desiste de se 

envolver de perto nos dados das observações, está a relaxar o seu poder sobre a realidade, 

como um juiz que não tem tempo para inquirir as testemunhas e que baseia a evidência em 

boatos. Poucos cientista podem fazer um bom trabalho com mais de uma dezena de 

colaboradores pessoais, e por consequência não há nenhuma grandes instituição científica, no 

mundo do trabalho científico, que seja dirigida por um único cientista. 

Mas, e se, apesar de toda esta experiência, o Estado, guiado pela sua paixão 

colectivista, erigir uma autoridade central para o planeamento da ciência? Qual seria a sua 

função? É claro que essa autoridade teria que formar uma opinião sobre a posição da ciência 

como um todo, e então conceber um plano para o progresso global da ciência, e de dar ordens 

para as diferentes partes da ciência avançarem de acordo com esse plano.  

As informações disponíveis para a autoridade central poder estabelecer a posição da 

ciência como um todo é o agregado disponível de livros de texto e outras publicações. Isso é 

acessível a todos, mas ainda ninguém foi capaz de obter a partir daí uma ideia compreensiva 

da posição da ciência, nem qualquer ideia quanto à direção em que se deve avançar, como um 
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todo. Na verdade essas frases não fazem sentido para um cientista, porque é da essência da 

ciência, em contraste com a especulação escolástica, que se avança aos poucos, ampliando o 

conhecimento à medida que as descobertas podem ser feitas, e não por referência a um 

problema central. A ciência emergiu da escolástica medieval precisamente por abandonar 

tarefas compreensivas como a busca da pedra filosofal e do elixir da vida, concentrando-se 

antes em partes especializadas de investigação, sabendo que as partes da verdade assim 

descobertas devem acabar por vir a formar um padrão comum final. Uma visão compreensiva 

da ciência é uma visão superficial e ignorante de todas as partes da ciência; é uma visão que 

não contém qualquer conhecimento prático da ciência, e da qual nenhuma sugestão para a 

investigação pode ser feita, que não seja imediatamente reconhecida como impraticável ou 

infantilmente medíocre pelos cientistas.  

A menos que a autoridade central esteja preparada para ir ao extremo de pressionar 

sugestões deste tipo aos cientistas, e, assim pôr fim a todas as pesquisas reais, e as substituir 

por performances fúteis, terá que desistir do planeamento da ciência. Mas pode, depois, tentar 

salvar a face pedindo a reputados cientistas individuais para lhe enviarem os seus próprios 

planos, que seriam depois devolvidos com a sua aprovação. Este procedimento inútil tem 

realmente emergido na Rússia Soviética, onde a tentativa inicial de planeamento centralizado 

falhou, e um sistema chamado "planeamento descentralizado" foi introduzido, de acordo com 

as linhas anteriores. O "planeamento descentralizado" é, no entanto, contraditório. A essência 

do planeamento é a unidade alcançada pelo controlo central. A decisão sobre o que se deve 

fazer não se pode alcançar, tanto ao nível central como ao nível local, e, portanto, se as 

decisões essenciais são locais, as decisões centrais não podem ter qualquer importância. Logo 

a autoridade central apenas pode reter as funções de supervisão. Até que ponto é que uma 

supervisão envolvida neste pretenso planeamento se torna opressiva, isso dependerá da índole 

da situação política e das pessoas envolvidas no procedimento.  

Para o avaliar, é preciso recordar que por trás do pretenso planeamento se esconde a 

negação sistemática, pelo colectivismo, daquela independência de pensamento de que a 

ciência moderna é filha e representante. Em todo o período politicamente difícil é portanto 

provável que se assista a uma agudização do conflito. As ondas sucessivas de suspeitas que se 

levantaram contra a intelligentsia na URSS nos anos 1918-20, 1927-30, e 1935-37, levaram a 

perseguições deste tipo. Alguns dos seus membros foram presos, outros fuzilados, e o resto 

foi forçado a demonstrar a sua lealdade através de declarações de apoio fervoroso à filosofia 

oficial do Estado. Mas, naturalmente, quanto mais extravagantes forem tais declarações, 

menos se confiará na sinceridade das autoridades. Nada pode acalmar os colectivistas, que 
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sabem que as suas vítimas não podem ser sinceras enquanto forem oprimidas, mas que 

também não as ousam libertar, sabendo bem que não pode haver paz entre o colectivismo e o 

livre pensamento (5). 

O objectivo clássico do colectivismo é a colocação de toda a produção, e a sua 

distribuição sob o controlo do Estado. Os recursos da comunidade devem ser explorados, não 

para fins comerciais, mas antes de acordo com um plano central, que tem como objectivo 

imediato a satisfação das necessidades da população, tal como determinado pelas autoridades. 

Antes de examinar este programa, primeiro resumirei de forma breve as principais 

características da vida económica, com base na iniciativa individual e na escolha individual. 

A humanidade, que vive em sociedade, ganha o seu sustento pela divisão do trabalho; 

dificilmente qualquer ser humano poderia sobreviver na Europa, se cada adulto tivesse de se 

munir do seu próprio abrigo, roupas e ferramentas. Em qualquer dos casos, a população seria 

dizimada, e o seu resíduo seria nivelado pela base de uma existência brutal, se fosse privada 

do dispositivo da divisão do trabalho. Tal divisão implica a troca de produtos entre os 

produtores, e à medida que a divisão do trabalho se torna cada vez mais diferenciada, a troca 

de produtos torna-se cada vez mais complexa. Hoje em dia pouco daquilo que consumimos 

foi produzido por nós próprios; vivemos sempre a fazer coisas para os outros, ou prestando 

serviços aos outros, para em troca receber os meios para a nossa subsistência. O processo 

concretiza-se através do mercado. No mercado vendemos o nosso produto, ou então é 

vendido em nosso nome pelo gerente da empresa, ou pelo chefe da instituição em cujo 

trabalho participamos. Gastamos os proveitos no mesmo mercado, para suprir as nossas 

necessidades. Nestas condições tem lugar a troca total. Olhando para os pormenores, vemos 

que a mercadoria em cuja produção participamos se distribui por milhares de clientes da 

nossa empresa. Às vezes usadas como matérias-primas, são entregues ao primeiro cliente, e 

depois de usadas num processo de fabrico, são entregues a um segundo conjunto de clientes, e 

este processo é várias vezes repetido antes do produto ser finalmente utilizado. E as ligações 

estabelecidas pelas nossas compras diárias são igualmente complexas. Ao longo do ano 

compramos milhares de diferentes mercadorias e serviços, cuja produção exige centenas de 

diferentes matérias-primas. Se se seguir o traço destas até aos seus produtores finais vemos 

que o mais modesto de cada um de nós depende de milhões dos seus companheiros neste 

planeta. Estes fornecimentos, como sabemos, são recebidos em troca do que foi distribuído 

por nós mesmos, ou em nosso nome, como o produto do nosso trabalho. Como os nossos 

clientes, para quem vai essa distribuição, não são as mesmas pessoas a quem fazemos as 

nossas compras, conclui-se que o nosso esboço do círculo de trocas ainda está incompleto; 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 109 (2011) 
16 

temos de lhe adicionar uma série de trocas entre aqueles a quem vendemos e aqueles a quem 

compramos. Toda essa multitude de trocas, milhões de trocas, são necessárias para 

implementar a divisão de trabalho existente, quando qualquer um de nós faz a sua vida 

quotidiana. Comprar e vender faz-se por acordo. A soma de ambos é o comércio, que 

compreende todas as trocas acordadas e que surgem a partir da divisão do trabalho. O Estado 

supervisiona o comércio através do controlo das formas padronizadas de contratos, através 

dos quais opera e apoia a organização dos mercados, que oferecem a possibilidade de 

concorrência pública.  

Para além desta produção para uso individual, há, naturalmente, as disposições para 

uso comunitário, tomadas pelas autoridades. Coisas que só podem ser utilizadas em comum, 

como estradas, câmaras municipais e armamento, são casos óbvios. Mas o Estado moderno 

vai muito para além disto na tomada de disposições comuns: considera, em particular, que os 

cuidados com as crianças, os doentes, os velhos e os desempregados, é uma questão pública, e 

fornece serviços para isso através de fundos públicos. Onde quer que se possa demonstrar um 

interesse compreensivo da sociedade, que é diferente da soma das satisfações obtidas pelas 

trocas efectuadas através do mercado, existe uma reconhecida obrigação das autoridades 

públicas o protegerem, o que em geral envolve despesa pública e, portanto, implica certas 

funções económicas centrais. A grande maioria das satisfações humanas, no entanto, são de 

carácter distintamente individual, e são parceladas para os consumidores individuais através 

do mercado, numa base comercial.  

Passemos agora à ideia de uma economia planificada colectivista, que também se 

baseia num sistema de divisão de trabalho, com a subsequente troca de produtos, mas não 

sobre o acordo mútuo entre aqueles que os trocam, mas sim num plano baseado numa visão 

abrangente da vida económica como um todo. A vida económica, no entanto, consiste na 

satisfação de milhões de pessoas por milhares de maneiras diferentes, que não têm qualquer 

significado compreensivo, como aquele que pode ser dado a milhões de tijolos que formam 

uma casa, ou a milhões de soldados a operar como um exército. A compilação de estatísticas 

sobre os objetos consumidos, compreendendo o número de lenços, óculos, livros de oração, e 

inúmeros outros tipos de mercadorias, é tão sem sentido, a partir deste ponto de vista, como 

seria a valorização da National Gallery pelos metros quadrados de lona ou pelas libras de 

tinta. As estatísticas de produção só podem estar relacionadas com a satisfação de 

necessidades desde que o mercado funcione suficientemente bem para que possa atribuir 

valores comparativos a cada item, mas que não significam praticamente nada se essa condição 

não for cumprida. Aqueles que tentam interpretar as estatísticas da União Soviética, onde o 
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mercado não recuperou das suas supressões periódicas pelo Estado, sabem como o 

significado das estatísticas de produção têm sido profundamente prejudicado. Os preços 

indicados em rublos tornaram-se quase sem sentido, e é necessário um processo trabalhoso e 

incerto da reavaliação de cada item, com referência aos preços britânicos ou americanos, para 

se tentar obter uma estimativa aproximada do valor da produção. Na sua Critique of Russian 

Statistics (“Crítica de Estatísticas Russas”),  Colin Clark encontra, no decurso de uma análise 

deste tipo, anomalias da valorização russa que, mesmo dentro de um grupo de artigos de 

consumo, representam distorções de mais do que dez vezes nos seus valores relativos. Se não 

fosse possível recordar vestígios de valorização pelo mercado, disponível noutro país, então 

seria impossível obter a mínima ideia da satisfação que uma determinada lista de bens dá, ou 

pode dar, a uma população. Tal como no caso da ciência, a visão compreensiva, não é uma 

visão essencial, mas uma visão superficial e uma visão ignorante. A partir daí não se pode 

fazer uma só proposta de negócio que não fosse imediatamente rejeitada, como 

grosseiramente inviável, por qualquer homem de negócios experiente e que, para além disso, 

em cada nove de dez casos também não fosse altamente perdulária, do ponto de vista da 

sociedade como um todo. 

Longe de ser capaz de sumariar a essência de uma situação económica de forma 

independente das trocas autónomas que se dão no mercado, e de substituir as suas operações 

por um esquema por si próprio compreensivo, tudo que o governo pode observar da vida 

económica baseia-se em avaliações decorrentes dessas trocas. Embora se possa sentir capaz 

de corrigir essas avaliações aqui ou acolá, onde os participantes possam estar a considerar um 

ponto de vista mais restrito, o governo deve reconhecer que não tem um conjunto abrangente 

de avaliações alternativas para as substituir. É, portanto, incapaz de retirar o curso da vida 

económica do controlo essencial dos acordos individuais, e de, em alternativa, o subordinar a 

uma coordenação de acordo com um plano central feito por si próprio.  

Tendo em conta esta posição, há, tal como no caso análogo da tentativa de 

planeamento da ciência, duas vias possíveis para o governo. Uma é desistir do planeamento e 

contentar-se com uma supervisão mais ou menos opressiva das operações autónomas do 

comércio, enquanto adiciona a esta esfera de uso individual, que assegurará a maioria da 

subsistência do povo, o máximo de obras e serviços públicos para uso comum. Ou então pode 

seguir o curso cruel de impor a sua determinação em planear, pelo menos na medida em que 

põe fim a toda a troca por comum acordo, destruindo as funções do mercado. Pode tomar 

conta de fábricas, e recusar-se a vender os seus produtos, antes racionando-os aos 
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consumidores; pode tornar o comércio ilegal e rebaixar a moeda ao ponto de tornar 

impossível o uso do dinheiro.  

Mas, uma vez que o Governo não pode ter um ponto de vista próprio, pelo qual possa 

dirigir milhões de trocas envolvidas na manutenção da divisão do trabalho, os seus esforços 

serão grosseiramente ineficientes. Portanto, se a supressão do mercado for inexoravelmente 

posta em prática, a consequência é uma paralisação quase completa na troca de bens, seguida 

por um colapso total da produção, e de fome generalizada, tal como ocorreu em 1921, em 

consequência das medidas com que o governo soviético paralisou o comércio.  

 

O COMUNISMO SOVIÉTICO  

 A tentativa feita na Rússia, há vinte anos, para abolir o mercado acabou em desastre. 

"Sofremos", disse Lenine em 1921, "uma derrota na frente económica mais pesada do que 

qualquer revés militar anterior." Com isso deu o sinal para a nova política económica, como 

ele chamou à grande retirada do comunismo. O objectivo era  readmitir tanto da vida 

comercial quanto fosse necessário para restaurar um mínimo de prosperidade, enquanto que 

ao mesmo tempo se ia aprendendo a usar sistematicamente os "métodos capitalistas" na 

condução das empresa estatais.  

 A lição então aprendida, com o sacrifício de milhões de vidas, foi que o mercado, 

longe de ser um domínio de anarquia, é o único princípio vital pelo qual a cooperação 

coordenada pode ser mantida num sistema com divisão de trabalho, o que deveria ser uma 

aquisição permanente do espírito humano. Isso significa que a vida económica pela 

especialização do trabalho é um assunto para ser essencialmente resolvido entre a multidão de 

indivíduos que dividem o trabalho entre si, e que um planeamento que o impeça implicará um 

desastre.  

 Infelizmente essa lição foi demonstrado sob uma ditadura cuja força política se 

alimenta de um ódio fanático ao mercado e de uma profecia de salvação através da sua 

destruição final. Logo a onda de prosperidade adquirida pela readmissão do comércio 

constituía um perigo político para o governo comunista.  

 A fim de reafirmar o seu poder em declínio, o governo soviético iniciou uma nova 

ofensiva em 1927. As lojas e as empresas privadas foram novamente destruídas e lançou um 

vasto programa de empresas estatais. Três anos depois, nova catástrofe económica forçou 

Estaline a mais uma retirada. Mais uma vez foi reintroduzido o mercado, mas desta vez 

manteve-se toda a propriedade estatal na indústria e no comércio. Portanto a experiência 

soviética já provou que, apesar do Estado ser o dono de todas as empresas, mesmo assim não 
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consegue decidir sobre o que produzir, mas tem que confiar na rentabilidade das vendas para 

identificar a utilidade de cada atividade particular. A gestão comercial revela-se agora como 

muito mais fundamental do que o sistema de propriedade, o qual pode variar muito enquanto 

que o mercado persiste.  

 É claro que, por razões políticas, o governo soviético precisa de fazer tudo ao seu 

alcance para impedir o reconhecimento honesto deste estado de coisas (6).  Daí a confusão e a 

guerra obscura que permeia toda a sua vida. A produção, com base nos esforços individuais 

das muitas empresas estatais, e de milhões de organizações camponesas ,poderia continuar a 

progredir e, gradualmente, ir restaurando um certo grau de prosperidade. Mas o Governo, 

com a intenção de impor a sua iniciativa sobre a vida económica, renovou uma vez mais os 

seus esforços espetaculares em grandes investimentos. Precisa de se exibir constantemente. 

Onde o consequente desorganização causa confusão, suspeita de sabotagem; para a suprimir, 

espalha o terror, causando ainda mais confusão e criando ainda mais suspeitas de sabotagem, 

e assim por diante. Se, para evitar uma catástrofe completa, o governo, em seguida, e mais 

uma vez, relaxa a sua influência, a onda de recuperação consequente restaura a posição de 

uma vida de negócios mais ou menos livre, com uma tendência inerente para escapar ao 

controle do governo e acumular poder político na oposição. Por isso, a luta precisa de ser 

renovada: é o fanatismo colectivista a lutar pela sua vida, contra as necessidades do mercado, 

e contra a independência que o comércio renova nas pessoas (7). 

 

 

O RETORNO DO LIBERALISMO 

Será então tempo para o liberalismo voltar à carga, com o fervor de sua intransigência 

inicial, que professava até há cerca de 70 anos, antes de começar a ceder às reivindicações 

crescentes das ideias colectivistas? Acredito que, até certo ponto, isso se justifica. 

O liberalismo extremo em toda a sua crueza é uma fonte de bênçãos materiais e 

morais quando serve para libertar a sociedade das amarras medievais ou da paralisia pelas 

restrições impostas ao comércio pelo Estado. O sucesso fenomenal que ganhou no início do 

século XIX, com a abertura dos canais de comércio, poderia mais uma vez ser alcançado, hoje 

em dia, mas só acabando com a estrutura colectivista da indústria e do comércio na Rússia, na 

Alemanha e nos países à sua volta – conjuntamente com algumas centenas de tarifas 

e regulamentação de trocas em todo o planeta. Essa tal Nova Política Económica, para a 

chamar pelo nome do primeiro recuo do colectivismo na Rússia, haveria de trazer um 

aumento incomensurável de riqueza e de liberdade à Europa. Neste sentido o renascimento do 
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liberalismo imperfeito seria tão justificado e desejável hoje como o foi há 150 ano; mas 

apenas nesse sentido. Porque um liberalismo que acredita na preservação de toda a 

consequência negativa do comércio livre, e que por princípio objecta contra todo o tipo de 

empresa estatal, é contrário aos princípios da civilização. 

O facto de certas ações individuais estarem sob proteção pública não as caracteriza 

como assuntos privados. Pelo contrário, embora seja verdade que os  assuntos privados 

possam merecer proteção, apenas a exigem em casos excepcionais, quando atraem um 

interesse público injustificável, e essa interferência ou intolerância tem que ser evitada. A 

proteção pública deve, por regra, ser dada às ações individuais em que há um real interesse 

público a preservar; e, naturalmente, não sem consideração pelas consequências sociais da 

ação, mas precisamente por causa delas. A desconsideração das consequências sociais é 

equivalente a uma anarquia que pode degenerar em barbárie. A proteção dada à anarquia 

bárbara, na ilusão de vindicar a liberdade, como é exigido pela doutrina do laissez faire, foi 

acima de tudo eficaz para trazer o desprezo pelo nome da liberdade; buscava priva-la de toda 

a consciência pública, e, assim, apoiou a reivindicação do colectivismo como sendo o único 

guardião dos interesses sociais. 

O liberalismo foi enganado pelo extremismo, em especial pela sua própria 

incapacidade para compreender o desemprego. Acreditava que este mal pode ser evitado pela 

prevalência do comércio livre. Essa visão surgiu como uma vaga generalização da teoria do 

benefício máximo, dado por um equilíbrio económico livremente estabelecido. Foi assim 

estabelecido que todas as medidas de redução da renda dos ricos e aumento da dos pobres 

devia produzir desemprego; e muitas das outras conclusões proverbialmente sombrias e 

desumanas da ciência económica surgiram a partir deste erro central. Entre as mais 

importante, porque mais recente, foi a atitude dos economistas liberais sobe a passada crise 

mundial, em que sustentaram que não era dever do Estado interferir, se não se quisesse 

agravar ainda mais a depressão. Eu acredito que a adoção, por Bruning em 1932, de uma 

política de contenção e de deflação, de acordo com este erro do liberalismo extremo, foi uma 

das razões mais importantes para a revolução nazi, a qual poderia ter sido evitada por uma 

política de expansão financeira, tal como inaugurada por Roosevelt alguns meses mais tarde.  

Há um elemento de medo supersticioso na ideia dos liberais ortodoxos, segundo a 

qual o mercado se vinga, sobre a sociedade, de qualquer interferência com o seu mecanismo, 

impondo sobre ele a maldição de desemprego, e este elemento místico parece na sua origem 

semelhante às obsessões dos coletivistas sobre os poderes diabólicos do mercado. Os liberais 

ortodoxos mantêm que se o mercado for limitado pela fixação de alguns dos seus elementos, 
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então deixa de funcionar, o que implica que existe um sistema lógico de completo laissez 

faire, cuja única alternativa racional é o coletivismo. Essa é precisamente a posição que os 

coletivistas querem que se afirme quando declaram que nenhum dos males do mercado pode 

ser atenuado, a não ser destruindo toda a raiz da instituição e os seus ramos. 

Em vez de aceitar essa visão conjunta da ortodoxia liberal e colectivista, considero 

que a alternativa para o planeamento da vida cultural e económica não é um sistema 

inconcebível de absoluto laissez faire, sob o qual o Estado é suposto funcionar, mas sim uma 

alternativa em que a liberdade, sob a lei e os costumes, tal como definidos e alterados, quando 

necessário, pelo Estado e pela opinião pública. É a lei, os costumes, e a opinião pública que 

devem governar a sociedade, de tal forma que, sob orientação dos seus princípios, as energias 

dos esforços individuais sejam mantidos e limitados. Os benefícios da cultura na forma de 

ciência, religião, artes e formas de interação social são desenvolvidas por indivíduos 

protegidos pela lei e estimulados pela resposta da sociedade. A divisão do trabalho e os 

múltiplos dispositivos comerciais para a troca de produtos estão todos sujeitos às leis e aos 

costumes; o dinheiro é uma invenção legal, assim como todas as formas de contrato   e leis 

empresariais, e todas as formas estatutárias da vida dos negócios. A supervisão é uma 

responsabilidade positiva, antiga, e fundamental da sociedade, que a deve aceitar 

relativamente a todas as ações individuais que afetam círculos mais amplos. De facto, a 

civilização consiste principalmente num sistema de comportamentos, pela observância dos 

quais homens e mulheres irão beneficiar, mais do que prejudicar, os seus companheiros que 

perseguem os seus próprios interesses pessoais na vida. 

O planeamento geral é a destruição por grosso da liberdade; o planeamento cultural 

seria o fim de todas a inquirição inspirada, de todo o esforço criativo, e a economia planeado 

tornaria a vida em qualquer coisa algures entre um mosteiro universal e um campo de 

trabalhos forçados. O nosso objectivo não deve ser destruir o mecanismo da liberdade, mas 

sim alterá-lo, renovando as regras e os princípios sobre os quais os indivíduos são chamados a 

agir. O senso comum não vai admitir que a única alternativa ao desemprego, aos ganhos 

injustos, e à pobreza imerecida, seja atar-nos de pés e mãos, tapar a boca e vendar os olhos. 

Mas o sentido comum não será ouvido até que nos livremos de crenças magicas. Devemos 

entender que o planeamento, quando aplicado a assuntos sociais, em geral não significa 

ordem e   previsão inteligente; e ao mesmo tempo temos que reconduzir, nos nossos espíritos, 

o mercado para uma posição correta como um elemento do mecanismo social, subordinado à 

nossa vontade, desde que usado em conformidade com o seu   mecanismo inerente. 
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Uma abordagem mais sóbria pode não eliminar por si o conflito, mas irá substituir as 

obsessões conflituosas, para as quais não há solução, por interesses também conflituosos, mas 

que admitem o compromisso e avaliações rivais, a serem ajustados pela tolerância mútua. 
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NOTAS ORIGINAIS: 

 

(1) “Recebemos os meios e as armas a partir dos Estados capitalistas em guerra – o monopólio dos 

cereais, os talões (de racionamento) do pão, e o serviço de trabalho universal”, Lenine, Can the 

Bolsheviks Retain State Power?, outubro, 1917 (Selected Works, Vol. 6, p. 269). 

(2) Sobre a “amplitude de controlo” na administração, ver Graictmas, in Papers on 

the Science of Administration, editado por Luther Gulick and L. Urwick, Columbia 

University, 1937. 

(3) “Batalha anónima” e “torrente em expansão” são descritas por Liddell Hart em The 

Defence of Britain (1939). Sobre a  “batalha em linha” ver Foch, The Science of War. 

Outras partes desta secção baseiam-se na “unidade de tempo e espaço”, de Foch, como 

a essência da manobra. 

(4) O culto da liberdade sob a lei foi muito esclarecido por Walter Lippmann no seu livro Good 

Society. A negação colectivista de tal possibilidade foi violentamente expressa por Lenine em State and 

evolution (1917), aprovando Engels, que "impiedosamente ridicularizara o absurdo de combinar as 

palavras Liberdade e Estado", e continua: "Enquanto o Estado existir, não há liberdade. Quando a 

liberdade existir, não haverá Estado."  

 

(5) Por decreto de Novembro, 1926, foi criada a Academia Comunista, como a instituição suprema de 

todas as instituições eruditas da União, com o encargo da defesa estrita do ponto de vista do 

materialismo dialéctico, quer nas ciências sociais como nas ciências naturais. A afiliação é restrita aos 

membros do partido. Quando o planeamento central da ciência se tornou impraticável, foi decretada em 

1932 a “descentralização”, sob a qual o planeamento foi delegado em instituições científicas 

individuais (S. e B. Webb, Soviet Communism, pp. 959, 967, 969). Este sistema é descrito por J. G. 

Crowther (Manchester Guardian Commercial, 2nd June, 1934) em reflação ao Physico-Technical 

Institute of Kharkow. Cada departamento apresenta um plano de trabalho para 1 de janeiro até 31 de 

dezembro. O plano é detalhado por trimestre, quase com uma sugestão do que deve ser feito para cada 

dia. No fim de cada mês, o investigador avalia a percentagem do seu plano que cumpriu. Esta é 

geralmente de cerca de 50 por cento, até 90 por cento, e as avaliações são notavelmente honestas. Os 

trabalhadores de cada departamento são organizados como uma equipa ou brigada, e cada um tem 

reuniões frequentes para discutir o seu próprio trabalho e a política do instituto. 

Esta comédia repugnante foi, é claro, apenas um pretexto mantido para a satisfação dos 

requisitos oficiais; nas minhas visitas a várias instituições científicas na URSS nunca o ouvir 
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mencionar, excepto em piadas com desprezo; mesmo assim o procedimento é reafirmada em Social 

Functions of Sciences, de J. D. Bernal, por Ruhemann em Apêndice (p. 447). O ambiente político desta 

tentativa de uma ciência sujeita às ordens das autoridades é caracterizado, para o ano , por S. e B. 

Webb (Op. cit., p. 553) como se segue: "Essa muito discutida acusação do Professor Ramzin e seus 

colegas inaugurou um verdadeira reino de terror contra a intelligentsia. Ninguém era considerado 

acima de qualquer suspeita. Homens e mulheres viviam no terror diário da prisão. Milhares foram 

enviadas para o exílio administrativo em partes distantes do país. A evidência não era necessária. O 

título de engenheiro servia como condenação suficiente. As prisões estavam cheias." Entretanto "o 

fortalecimento da ditadura em filosofia, pela imposição do materialismo dialéctico, prosseguiu a ritmo 

acelerado (JG Crowther, The Manchester Guardian, 19 Março, 1935). Evidências recentes do tipo de 

serviço ideológico que eminentes cientistas foram forçados a propiciar às autoridades foi publicado 

pelo Professor A. V. Hill (New Statesman, 17 de Fevereiro, 1940) a partir do Astronomical Journal of 

the Soviet Union, Dezembro de 1938: 

“ (1) A moderna cosmogonia burguesa está num estado de profunda confusão ideológica resultante da 

sua recusa em aceitar o dialéctica materialista como único conceito verdadeiro, ou seja, a infinidade do 

universo em relação ao espaço, bem como ao tempo.  

(2) O trabalho hostil dos agentes do fascismo, que nunca conseguiram penetrar nas posições de 

liderança de algumas instituições astronómicas, e de outros, bem como da imprensa, levou à revoltante 

propaganda da ideologia burguesa contrarrevolucionária na literatura”, e assim por diante.  

Com a eclosão da guerra, um número considerável de cientistas foram mantidos presos na URSS. 

Embora nenhuma menção lhe seja feita na literatura marxista, isso é involuntariamente revelado em 

nota de rodapé na p. 371 do Modern Quarterly  (1938), que expressamente menciona que a publicação 

de uma bibliografia científica foi cancelado por incluir um elevado número de nomes de cientistas sob 

perseguição política. "Numa bibliografia de literatura genética que foi preparada, o editor disse que foi 

incluída uma série de nomes de trabalhadores científicos que tinham sido condenados por trotskismo, 

ou que há muito residiam em capitais como Paris ou Berlim. Embora não tenha sido seriamente 

argumentado que o trabalho desses homens tivesse sido profundamente viciada pelas suas ideias 

políticas, ou pela sua residência no exterior, como justificação para a omissão dos seus trabalhos 

originais na bibliografia, o editor ainda assim não podia assumir a responsabilidade de publicar a lista 

completa, e, até agora, a bibliografia nunca apareceu. 

 

(6) Numa publicação recente (Two Systems : Socialist Economy and Capitalist Economy; 1939; por 

Eugene Varga) é dada a seguinte explicação oficial pelos soviéticos. A transferência de produtos de 

uma empresa para outra, e para o consumidor final é feita por venda e compra (p. 97). Mas não é a 

concorrência (competição) que decide o preço, e não é a perspectiva de lucro que determina quais as 

mercadorias a produzir (p. 96). Diz-se ainda que o planeamento se guia pelas tendências das compras 

(p.120), mas não se explica como é que isso é feito, ao mesmo tempo que se ignoram os lucros. Na 
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realidade nada se diz sobre como é que o planeamento se faz, salvo numa nota de roda pé, que diz que 

isso é demasiado complicado para se explicar com brevidade (p. 255) 

 

(7) A afirmação de que o mercado deve ser usado e combinado com o planeamento económico do 

Estado socialista tornou-se bastante comum entre os economistas socialistas mais jovens. A 

apresentação desta doutrina, na sua formulação mais recente, e talvez a mais capaz, por H. D. 

Dickinson (Economics of socialism, 1940) recorda vivamente o curso dos acontecimentos durante a 

revolução russa. No início (pp. 14-15) há uma declaração enfática do planeamento económico. Um 

Supremo Conselho Económico decidirá o que deve ser produzido e a quem o atribuir, com base numa 

pesquisa abrangente do sistema económico como um todo. "Em última análise, a responsabilidade por 

decisões económicas deve ser única e indivisível e deve criar um controlo deliberada e consciente da 

vida económica." Mas tal como o torrente se alarga em direção ao oceano, chegamos (na página 222) 

ao seguinte resumo do sistema socialista na sua forma final: "Talvez num ou dois assuntos, as 

considerações de política social sejam planeadas pelos seus próprios méritos. (Mas mesmo aqui a 

tendência seria para fazer doações específicas a determinadas empresas ou colocar obrigações 

específicas sobre determinadas áreas de produção, e depois deixar o resto para o funcionamento quase 

automático das forças do mercado). Em todos os outros assuntos, e em todas as questões de pormenor, 

mesmo no âmbito de regimes especiais, os índices normais de preços e de custos seriam decisivos. A 

grande maioria das linhas de produção seria realizada automaticamente, dentro do quadro de custos e 

preços, de modo a que o fornecimento de bens aos consumidores esteja de acordo com as suas 

preferências, tal como indicado pelo mercado. "  

O punho levantado de Moscovo dissolve-se na mão invisível dos velhos tempos. Infelizmente, na vida 

real, cmo os poderes revolucionários são chamados a dominar todas as partículas da vida das pessoas, 

não renunciam à sua posição quando percebem a necessidade de comércio livre. A sua resistência 

mantém o Estado em perpétua luta, interna e externa.   

 


