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Prefácio 

“MARX estava errado em seu diagnóstico  
sobre a maneira como entrará em colapso a sociedade capitalista.  

Mas não errou ao prognosticar ela sucumbir em algum um dia.  
Os estagnacionistas estão errados no seu diagnóstico  
sobre as razões de estagnação do processo socialista,  

mas podem ter razão no prognóstico  
sobre a estagnação da sociedade,  

embora haja suficiente ajuda do governo”. 

Joseph Schumpeter, conferência “A Marcha para o Socialismo”, 
perante a Associação Econômica Americana, em New York,  

no dia 30 de dezembro de 1949. Retocava a conferência para  
os anais quando faleceu em 8 de janeiro de 1950 (66 anos). 

Este livro de Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e 
Democracia, publicado originalmente em 1943, constitui uma 
tentativa de fundir, em forma coerente, quase quarenta anos de 
pensamentos, observações e pesquisas sobre o socialismo. O 
problema da democracia forçou sua entrada no lugar onde hoje ocupa 
neste volume, porque o autor verificou ser impossível expressar as 
suas opiniões sobre as relações entre a ordem socialista da sociedade 
e o método democrático de governo sem uma análise um tanto longa 
deste último. 

Schumpeter diz, em seu Prefácio, “jamais fez dos problemas do 
socialismo o principal assunto das suas pesquisas profissionais por 
qualquer grande espaço de tempo e, por conseguinte, tem muito 
mais a dizer sobre certos tópicos em vez de sobre outros”.  

Agrupou seu material em torno de cinco temas centrais. 

A primeira parte resume, em linguagem acessível ao leigo, as 
suas opiniões sobre a Doutrina Marxista. Na verdade, ele a ensinava 
há algumas décadas.  

Prefaciar uma discussão dos principais problemas do socialismo 
com uma exposição do seu Evangelho seria natural para qualquer 



  6

marxista. Mas qual será o objetivo dessa exposição por um autor 
não-marxista?  

Justamente para servir de testemunho da importância atribuída 
a essa mensagem. Trata-se de uma importância completamente à 
parte de sua aceitação ou rejeição.  

Schumpeter salienta nenhum instrumento marxista ter sido 
usado nos capítulos subsequentes. Os leitores não interessados no 
marxismo podem pular para a Parte II.  

Na segunda parte — Poderá Sobreviver o Capitalismo? —  
Schumpeter, tal como Marx, demonstra uma espécie de determinismo 
histór ico: “uma forma socia l ista de sociedade surgirá, 
inevitavelmente, da decomposição, igualmente inevitável, da 
sociedade capitalista”.  

Argumenta: “essa evolução se transforma rapidamente em 
opinião geral, até mesmo entre os conservadores”. Embora a maioria 
concorde quanto aos resultados, não concorda quanto à natureza do 
processo a superar o capitalismo e ao significado exato dado à 
palavra inevitável. Schumpeter chega a uma conclusão paradoxal: o 
capitalismo está sendo liquidado pelos seus próprios méritos. 

Admitindo o socialismo ser uma possibilidade prática possível se 
tornar imediatamente real, em consequência do conflito bélico (II 
Guerra Mundial) desdobrando-se enquanto ele escrevia seu livro, 
Schumpeter examina na terceira parte – Será Viável o Socialismo? – 
o grande número de problemas capazes de afetar as condições nas 
quais a ordem socialista pode tornar-se um sucesso econômico. Essa 
parte inclui os problemas de transição.   

A quarta parte — Socialismo e Democracia — constitui uma 
contribuição à controvérsia a se arrastar então, já por algum tempo, 
nos Estados Unidos. Trata-se apenas de uma questão de princípios. 
Os fatos e comentários relevantes sobre o assunto acham-se 
espalhados por todo o livro, mas aqui eu edito (resumindo-as) 
especialmente as Partes III e IV. 

A quinta parte nada mais é senão o pretendido ser pelo autor: 
um simples Esboço Histórico dos Partidos Socialistas. 
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Este livro não é de natureza política, nem deseja advogar 
qualquer tese. Apesar disso, para distração do autor, imputaram-no a 
intenção, e mais de uma vez, embora não na imprensa, de advogar 
pelo coletivismo de origem estrangeira.   

Se Schumpeter não advoga o coletivismo, interno ou externo, 
ou qualquer outra coisa, por qual razão teria escrito este livro? Não 
será fútil elaborar inferências baseadas em fatos observados sem 
chegar a uma recomendação prática?  

“Todos nós planejamos muito e pensamos muito pouco. 
Ressentimos um apelo ao raciocínio e odiamos os argumentos não-
familiares, pois não se coadunam com aquilo acreditado por nós ou, 
pelo menos, gostaríamos de acreditar. Caminhamos para o futuro de 
olhos vendados. Mas justamente nesse campo aspiramos prestar um 
serviço ao leitor”, disse o autor dessa obra-prima original no sentido 
de misturar Economia e Política, comparando o capitalismo, o 
socialismo e a democracia sob ambos pontos de vista.  

Schumpeter quis fazer o leitor pensar. Para conseguir isto, 
considerou essencial não lhe desviar a atenção com discussões a 
respeito de o que deveria ser feito. Essa Economia Normativa, 
provavelmente, lhe despertaria o interesse.  

Mas sua análise tinha objetivo diferente, embora essa atitude 
de abraçar a Economia Positiva – o que é – lhe custaria grande parte 
da satisfação, provocada com umas poucas páginas de conclusões 
práticas. 

Nega redondamente a palavra “derrotismo” ser aplicável a 
qualquer trabalho de análise. O derrotismo denota um certo estado 
mental com significação apenas quando em referência à ação. Os 
fatos em si mesmos, e as inferências neles baseadas, jamais podem 
ser derrotistas. 

Qual homem normal se recusaria a defender a vida, 
simplesmente, porque está convencido de, mais cedo ou mais tarde, 
terá de morrer? Só um conhecido brasileiro genocida...  

Isso se aplica a ambos os grupos de onde partiram essas 
acusações: aos defensores da sociedade da livre-iniciativa e aos 
patronos do socialismo democrático. No entanto, ambos terão muito 
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a ganhar se chegarem a perceber mais claramente a natureza real da 
situação social onde terão de agir. 

A discussão franca desses fatos sombrios nunca foi tão 
necessária, como na época do seu escrito (II Guerra Mundial), bem 
como atualmente, quando elevamos o escapismo à categoria de 
sistema de pensamento. Esse foi o motivo e a desculpa ao escrever 
um novo capítulo para o livro em sua terceira e última edição 
definitiva, publicada em 1950, de sua obra-prima.  

Os fatos e inferências nem são agradáveis nem confortáveis. 
Mas não são derrotistas.  

“Derrotista, disse Schumpeter, é quem, ao mesmo tempo diz 
professar respeito hipócrita pelo cristianismo e todos os outros 
valores da civilização ocidental, mas se recusa a tomar sua defesa, 
não importa se lhe aceita a derrota como conclusão inevitável ou se 
se ilude com esperanças sem fundamento. Essa é uma das situações 
onde o otimismo nada mais é senão uma forma de deserção”. 

*** 

Fiz uma edição, encurtando parágrafos e frases, da terceira e 
da quarta parte deste livro – Capitalismo, Socialismo e Democracia – 
para eu estudar mais na tentativa de resolver, mentalmente, uma 
pendência talvez insuperável, na realidade, enquanto eu estiver vivo: 
socialismo e democracia não são processos de retroalimentação? Sem 
a adoção do método democrático haverá uma evolução sistêmica 
caótica, afastando-se das condições iniciais do sistema capitalista, 
mas sem dirigir-se ao sistema socialista, de acordo com a utopia dos 
socialistas, isto é, construída a partir da crítica à realidade capitalista? 

Como é incerto o desconhecido futuro, emergente de interações 
entre múltiplas decisões cruciais a mudarem o contexto de maneira 
irreversível, em um processo sistêmico longo e indeterminado, não é 
possível o antecipar. As experiências até agora ocorridas, em 
Socialismo Realmente Existente (SOREX), inclusive a mais bem-
sucedida em termos de progresso econômico – a chinesa com 
socialismo de mercado –, apontam as sociedades, de maneira geral, 
terem um longo caminho de lutas por democracia socioeconômica e 
política em busca de um avançado Estado de Bem-Estar Social. 
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Talvez o socialismo nórdico, onde mais se avançou em direção a 
esse “nirvana” (extinção do sofrimento), demonstre as condições 
necessárias para se avançar em conjunto, tanto a economia, quanto a 
sociedade e a política. A socialdemocracia de lá será o social-
desenvolvimentismo de cá? 

Fernando Nogueira da Costa  
30 de setembro de 2021 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Capítulo 1. Socialismo versus Capitalismo 

Decomposição do Capitalismo 

Gerentes em Lugar de Proprietários 

Diante da crescente hostilidade do meio e das práticas 
legislativas, administrativas e judiciais, criadas por essa mesma 
hostilidade, empresários e capitalistas (e, na verdade, toda a camada 
com aceitação do sistema burguês de vida) eventualmente deixarão 
de funcionar. Suas metas tradicionais tornam-se rapidamente 
inatingíveis, e fúteis os seus esforços.  

A mais encantadora dessas metas burguesas, a fundação de 
uma dinastia industrial, tornou-se já impossível na maioria dos 
países. Metas mais modestas são tão difíceis de concretizar a ponto 
de chegar a ser consideradas mero desperdício de esforço, caso a 
permanência dessas condições seja percebida mais agudamente. 

O papel da motivação burguesa na explicação da história 
econômica dos últimos dois ou três séculos, seu estrangulamento por 
meio de reações desfavoráveis da sociedade ou debilitação por 
desuso constituem, sem dúvida, fatores adequados para explicar o 
fracasso do processo capitalista. Isto se podemos chegar a aceitá-lo 
como fenômeno de natureza inevitável.  

Essa teoria é mais importante em lugar da consubstanciada na 
teoria do investimento decrescente. Essa motivação é ameaçada não 
apenas por forças externas e pela mentalidade burguesa, mas tende 
também a desaparecer devido a causas externas.  

Evidentemente, há estreita interdependência entre as duas. 
Mas não podemos esperar chegar a um diagnóstico correto, caso não 
procuremos desembaraçá-las. 

Uma dessas causas internas é a evaporação da substância da 
propriedade.   Normalmente, o moderno homem de negócios, seja 
empresário, seja simples gerente, pertence ao tipo executivo.  

Baseado na lógica de sua posição, ele adquire algo da psicologia 
do empregado assalariado quando trabalha em uma organização 
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burocrática. Acionista ou não, sua vontade de lutar e resistir não é 
nem pode ser a do homem com conhecimento do princípio da 
propriedade privada ou anônima em sociedade aberta e suas 
responsabilidades, no sentido lato dessas palavras.  

Seu sistema de valores e concepção do dever sofrem uma 
mudança profunda. Os simples acionistas minoritários deixaram 
evidentemente de ter importância.  

Isso sem falar na diminuição da sua participação, devido à 
existência de um Estado regulamentador e taxador. A moderna 
Sociedade Anônima, por conseguinte, embora seja produto do 
processo capitalista, socializa a mente burguesa e, inexoravelmente, 
estrangula o campo da motivação capitalista. No fim, destruirá as 
suas próprias raízes.   

Muitas pessoas negarão esse fato, porque fundamentam suas 
impressões na história antiga e em slogans nela baseados, durante o 
desenrolar da qual não se solidificara ainda a transformação 
institucional trazida pela grande sociedade anônima. Podem pensar 
ainda na importância atribuída outrora pelo mundo das sociedades 
anônimas às satisfações ilegais da motivação capitalista.  

Mas isso realmente facilitaria o argumento schumpeteriano: o 
fato de o ganho pessoal, além dos salários e gratificações, não pode, 
nas Sociedades Anônimas, ser obtido senão por práticas ilegais ou 
semilegais. Isso indica exatamente o principio básico das sociedades 
anônimas lhe ser adverso.  

Desintegração da Família Burguesa 

Ainda mais importante, no entanto, é outra causa interna, isto 
é, a desintegração da família burguesa. A vida familiar e a 
paternidade significam menos hoje para homens e mulheres na 
moderna sociedade capitalista do significado antes e, por isso 
mesmo, são menos poderosas como modeladoras do comportamento.  

O filho ou filha rebelde ao manifestar desprezo pelos padrões 
vitorianos estão, embora incorretamente, expressando um fato 
inegável. O valor desses fatos, aliás, não é enfraquecido pela nossa 
incapacidade de medi-los estatisticamente.  
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A média de casamentos nada prova, porque o termo casamento 
abrange tantos significados sociológicos como o termo propriedade.  
O tipo de aliança outrora formado pelo contrato de casamento pode 
desaparecer completamente sem qualquer mudança na construção 
legal ou na frequência do contrato.  

Tampouco é mais significativa a média dos divórcios. Não 
importa saber quantos casamentos são dissolvidos por decisão 
judicial, mas quantos carecem do conteúdo básico do velho tipo.  

Se, na nossa era estatística, os leitores insistem em números, a 
proporção de casamentos sem filhos ou apenas com um único filho, 
embora ainda inadequado para qualificar o fenômeno referido, poderá 
ser a melhor aproximação possível para indicar a sua importância 
numérica. Esse fenômeno se estende agora a mais ou menos todas 
as classes sociais.  

Mas apareceu primeiro na camada burguesa (e intelectual) e 
seu valor sintomático e causal, para os objetivos da argumentação 
schumpeteriana, se situa precisamente nela. Pode ser atribuída à 
racionalização total de cada passo na vida privada, o que é um dos 
efeitos da evolução capitalista.  

Logo, 1. quando homens e mulheres aprendem a lição utilitária 
e recusam-se a aceitar normalmente o sistema tradicional, criado 
pelo meio social, 2. quando adquirem o hábito de medir as vantagens 
e desvantagens de qualquer possível curso de ação, ou 3. quando 
estabelecem na vida privada uma espécie de sistema mudo de 
contabilidade de custo, não podem deixar de perceber os pesados 
sacrifícios pessoais, acarretados nas condições da vida moderna pela 
vida familiar e, sobretudo, pela paternidade.  

Percebem também, ao mesmo tempo, excetuados os casos de 
fazendeiros e camponeses, os filhos deixaram de ser um ativo 
econômico. Tais sacrifícios não compreendem apenas itens possíveis 
de ser medidos em termos de dinheiro, mas também uma quantidade 
indefinida de falta de conforto, excesso de cuidados e pouca 
oportunidade de gozar das alternativas de atração e variedades de 
experiências cada vez maiores.  
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Essas alternativas são pesadas frente aos prazeres da 
paternidade. Os nossos contemporâneos submetem a paternidade/
maternidade a uma análise custo / benefício cada vez mais séria.  

A consequência de tudo isso é qual? O maior dos ativos, a 
contribuição da paternidade à saúde física e moral — à normalidade 
— sobretudo no caso das mulheres, escapa quase inteiramente do 
foco racional do homem moderno. Ele, na vida privada ou pública, 
tende:  

• a focalizar a atenção em detalhes avaliáveis, de importância 
utilitária, e  

• a zombar da ideia de necessidades profundas da natureza 
humana ou do organismo social.  

O ponto pode ser resumido com a pergunta surgida com tanta 
clareza na mente de muitos pais em potencial: – “Por que deveríamos 
sacrificar nossas ambições, levar uma vida de pobreza, e ser 
insultados e desprezados na velhice?” 

Enquanto, em virtude das atitudes psíquicas criadas, o processo 
capitalista:  

1. dilui pouco a pouco os valores da vida familiar,  

2. elimina as inibições conscientes trazidas pela velha tradição 
moral, e  

3. induz a novos prazeres.  

No campo da procriação, produz contra conceptivos de 
eficiência cada vez maior. [Schumpeter publicou este livro em 1943.] 

Eles vencem a resistência a respeito do mais forte dos instintos 
humanos teria de outra maneira oferecido. Quanto ao estilo de vida:  

1. reduz o desejo sexual insatisfeito e  

2. fornece alternativas à vida familiar burguesa. 

Depois de falar da evaporação da propriedade industrial, 
Schumpeter passa à evaporação da propriedade dos bens de 
consumo.  
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Consumismo Capitalista 

Até as últimas décadas do século XIX, a casa citadina e a casa 
de campo eram, em toda parte, não apenas agradáveis e 
convenientes remansos para a vida privada dos níveis mais altos da 
renda, mas também indispensáveis. Não somente a hospitalidade em 
qualquer escala ou estilo, mas até mesmo o conforto, dignidade, 
equilíbrio e refinamento da família dependiam da existência de um 
domicílio adequado e de um número suficiente de empregados 
domésticos.  

As convenções resumidas na palavra lar eram aceitas como 
coisa natural pelo homem e mulher comuns de formação burguesa, 
assim como consideravam o casamento e os filhos, isto é, a fundação 
de uma família como coisa perfeitamente natural.  

Atualmente, no entanto, os prazeres do lar burguês estão-se 
tornando menos evidentes em vez de seus fardos. Na opinião crítica 
de uma era crítica, essa vida provavelmente parecerá sobretudo uma 
fonte de aborrecimentos e despesas. Muitas vezes, ela não se 
justifica.  

Isso aconteceria mesmo se não existisse a taxação, os salários 
modernos e se fosse outra a atitude das mulheres de se inserir no 
mercado de trabalho, todas elas produtos típicos de um processo 
capitalista. Todos reforçam de maneira considerável o argumento 
contra o que, em futuro próximo, será quase universalmente 
reconhecido como um antieconômico sistema de vida.  

A família média de formação burguesa tende a superestimar as 
dificuldades de administração de uma grande casa na cidade e uma 
grande casa no campo, substituindo-as por pequenas residências 
mecanizadas, com o máximo de serviço e vida externa. A 
hospitalidade, em particular, é cada vez mais transferida para o 
restaurante e para o clube – e eventuais hotéis. 

Por outro lado, o lar do velho tipo já não é uma necessidade 
indispensável à vida confortável e refinada. A casa de apartamentos 
ou a residência em hotel representam um tipo racionalizado de lar e 
de estilo de vida.  
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Logo, quando estiverem inteiramente desenvolvidos, sem 
dúvida alguma se ajustarão à nova situação e fornecerão todos os 
elementos essenciais de conforto e refinamento.  

Nem o estilo nem a sua roupagem exterior estão inteiramente 
desenvolvidos em parte alguma e representam vantagem econômica 
apenas se julgamos trabalhosa e aborrecida a administração de um 
lar. Mas já oferecem outras vantagens, tais como a facilidade do uso 
máximo de uma variedade de prazeres, como viagens, mobilidade 
fácil e transferência da carga dos pequenos aborrecimentos diários 
para os robustos ombros de organizações altamente especializadas. 

É fácil perceber como tudo isso afeta, na camada superior da 
sociedade capitalista, os problemas da infância. Mais uma vez 
encontramos aqui uma interação: o desaparecimento do lar 
espaçoso, no qual apenas se poderia desenvolver bem a vida rica de 
uma família numerosa, e os atritos cada vez mais numerosos com os 
quais ela funciona, constituem outro motivo para se evitar as 
preocupações com a paternidade.   

As relações dos nossos dias entre pais e filhos são, até certo 
ponto, evidentemente condicionadas pelo desmoronamento da sólida 
estrutura da vida familiar. A decadência do desejo da procriação, por 
outro lado, torna menos desejável o lar espaçoso. 

O novo estilo da vida burguesa não oferece ainda qualquer 
decisiva vantagem econômica. Mas isso se refere apenas às despesas 
correntes de atendimento das necessidades da vida privada.  

Quanto às despesas gerais, até mesmo as vantagens 
puramente pecuniárias já são evidentes. Como as despesas com os 
elementos mais duráveis da vida familiar (especialmente a casa, os 
quadros e a mobília) eram financiadas sobretudo por rendas 
anteriores, a necessidade de acumulação de capital para bens de 
consumo se reduz drasticamente com esse processo.  

Não significa isso, naturalmente, a procura de capitais para 
bens de consumo ser, atualmente, e mesmo de maneira relativa, 
menor comparado a outrora. A crescente procura de bens de 
consumo duráveis por parte de indivíduos de renda média ou inferior 
contrabalança facilmente esse efeito.  
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Quanto ao conteúdo hedonista do conjunto de motivos 
aquisitivos, o desejo de renda, além de certo ponto, não é reduzido. 
Para se convencer disso, o leitor precisa apenas visualizar a situação 
com um espírito totalmente prático: o homem ou casal bem-sucedido 
na vida, ou seus correspondentes na sociedade, podem pagar pelos 
melhores aposentos num hotel, navio ou trem, e pelas melhores 
qualidades existentes de objetos de consumo e uso pessoal.  

Essas qualidades estão sendo cada vez mais produzidas pela 
linha da produção em massa. Eles terão de maneira geral, sendo as 
coisas, como são, tudo aquilo desejado intensamente para si 
mesmos.  

Os efeitos sobre o ornamento dos consumidores da crescente 
disponibilidade de artigos produzidos em massa são acentuados pela 
diferença de preços entre estes e os artigos correspondentes feitos 
sob encomenda. Eles se incrementam pari passu, devido ao aumento 
de salários e a diminuição do desejo relativo do segundo.  

O sistema capitalista democratiza o consumo. Mas é fácil 
perceber um orçamento ajustado a esses assim habilitados ao 
consumismo será muito inferior às necessidades de um estilo 
senhorial de vida. 

Para compreender o significado de tudo isso para a eficiência da 
ordem capitalista de produção, Schumpeter apenas recorda: a família 
e a vida familiar costumavam ser a fonte do incentivo de lucro 
tipicamente burguês. Os economistas nem sempre deram o justo 
valor a esse fato.  

Quando examinamos mais atentamente suas ideias sobre o 
auto interesse de empresários e capitalistas, não podemos deixar de 
descobrir os resultados supostamente produzidos não são 
absolutamente o que se esperaria do auto interesse racional do 
indivíduo indiferente ou do casal sem filhos. Eles não mais olham o 
mundo através da janela da vida familiar.  

Consciente ou inconscientemente, eles analisaram o 
comportamento do homem cujas opiniões e motivos são modelados 
por um lar desse tipo. Deseja trabalhar e economizar, primariamente, 
para a esposa e filhos.   
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Tão logo esses elementos esmaecem na visão moral do homem 
de negócios, surge uma espécie diferente de homo economicus.  Ele 
se interessa por coisas diferentes e age de maneira distinta.  

Sob o ponto-de-vista do utilitarismo individualista, o 
comportamento do velho tipo seria, na verdade, completamente 
irracional. Perde ele, assim, o único tipo de romantismo e heroísmo 
sobrado da antirromântica e não-heróica civilização capitalista — o 
heroísmo de navigare necesse est, vivere non necesse est [“navegar 
é preciso, viver não é”].   

Simultaneamente, esquece a lógica capitalista. Ela prescreve o 
trabalho, sem levar em conta se o trabalhador vai ou não colher os 
resultados. 

A ordem capitalista confia os interesses em longo prazo da 
sociedade às camadas superiores da burguesia. Na verdade, são 
realmente confiadas ao incentivo familiar nelas operado.  

A burguesia trabalhava primariamente para investir e não era 
tanto por um padrão de consumo de luxo como de acumulação 
improdutiva, aspirado por essa gente. Lutava para conseguir o que 
queria e defender-se de governos sempre agindo à base de 
considerações em curto prazo sobre a reeleição ou a sucessão.  

Em assuntos econômicos, “o Estado pode assumir a opinião a 
longo prazo”. Mas, excetuando certos assuntos fora da órbita política 
partidária, tais como a conservação dos recursos naturais, o governo 
dificilmente assume essa posição.  

Dado o declínio do poder propulsor, proporcionado pelo 
incentivo familiar, os horizontes temporais do homem de negócios se 
reduzem, aproximadamente, à sua esperança de vida. Ele pode-se 
mostrar agora menos disposto se comparado a antes a desempenhar 
a função de ganhador, economizador e investidor, mesmo não vendo 
a razão para temer os resultados engrossarem suas declarações de 
imposto de renda.  

Adota ele uma atitude mental contra a acumulação e aceita 
com açodamento cada vez maior pelas teorias desse tipo. São típicas 
de uma filosofia de curto prazo.  
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Mas ele não aceita apenas as teorias contrárias à poupança. 
Adotando uma atitude diversa em relação à firma para a qual 
trabalha, e norteado por um diferente tipo de vida privada, ele tende 
a adquirir uma opinião diferente sobre os valores e padrões da ordem 
capitalista de coisas.  

Talvez o aspecto mais impressionante do quadro seja saber até 
qual ponto a burguesia, além de educar seus inimigos, permite-se, 
em contrapartida, a ser educada por eles. Absorve os lemas correntes 
do radicalismo e parece bem-disposta a suportar um processo de 
conversão a um credo hostil à sua própria existência.  

Hesitantemente e de má vontade, admite em parte as 
consequências desse credo. Tudo isso seria surpreendente e difícil de 
explicar se não fosse o fato de o burguês típico estar perdendo 
rapidamente a fé no seu próprio credo.  

Isso, mais uma vez, torna-se absolutamente claro logo quando 
compreendemos as condições sociais responsáveis pelo seu 
aparecimento estão desaparecendo.  

Tudo isso é confirmado pela maneira bem característica com a 
qual os interesses capitalistas particulares e a burguesia em geral, 
como um todo, comportam-se quando enfrentam um ataque direto. 
Falam e suplicam – ou alugam alguém para fazer isso por eles. 
Apegam-se às mínimas oportunidades de conciliação. Jamais entram 
na luta sob a bandeira dos seus próprios ideais e interesses.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, jamais houve resistência 
real:  

1. contra a imposição de esmagadores fardos financeiros ou  

2. contra uma legislação trabalhista incompatível com uma 
administração eficiente da indústria.  

Schumpeter está longe de superestimar o poder político dos 
grandes negócios e da burguesia em geral. Pelo contrário, está 
disposto a aceitar uma grande dose de covardia.  

Mas ainda assim, os meios de defesa não faltavam totalmente e 
a História está cheia de exemplos de êxito de pequenos grupos. Eles, 
acreditando na causa esposada, estiveram dispostos a lutar até o fim.  
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A única explicação para essa humildade é a ordem burguesa 
não fazer mais sentido para o próprio burguês. Quando tudo é dito e 
nada resolvido, nada mais importa a ele.  

Dessa maneira, o mesmo processo econômico a solapar a 
posição da burguesia, ao reduzir a importância das funções dos 
empresários e dos capitalistas, ao destruir as camadas e instituições 
protetoras e ao criar uma atmosfera de hostilidade, decompõe 
também, atuando de dentro, a própria força motriz do capitalismo, 
Nada mais mostrará além da ordem capitalista depender não apenas 
de escoras feitas de material extra capitalista, mas de obter também 
sua energia de conjuntos de atitudes extra capitalistas as quais, 
eventualmente, destruirá.  

Existe, inerente ao sistema capitalista, uma tendência para a 
autodestruição, a qual, nas suas primeiras fases, pode-se declarar na 
forma de uma propensão para o retardamento do progresso.  

Formas, fatores objetivos e subjetivos, econômicos e extra 
econômicos, reforçando-se mutuamente em um conjunto imponente, 
contribuem para esse resultado. Tais fatores contribuem não apenas 
para a destruição do   capitalismo, mas para o surgimento de uma 
civilização socialista.  

Todos eles trabalham nessa direção. O processo capitalista não 
apenas destrói sua própria moldura institucional, mas cria também as 
condições para outra.  

A destruição, afinal de contas, pode não ser a palavra mais 
indicada. Talvez fosse melhor substituí-la por transformação.  

O resultado do processo não é apenas um vazio a ser 
preenchido por algo a surgir como alternativa. As coisas e as almas 
são transformadas de tal maneira de modo a se tornarem cada vez 
mais sensíveis à forma socialista de vida.  

Com cada escora removida da construção capitalista, 
desaparece uma das chamadas impossibilidades do plano socialista.  
Nesses dois sentidos, a visão de Marx foi correta.  

Pode Schumpeter também concordar com ele ao vincular a 
transformação social, desenrolada diante dos nossos olhos, com um 
processo econômico. Este seria a principal força propulsora.  
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A análise schumpeteriana nega, se correta, apenas fatos de 
importância secundária, não importa qual papel essencial possam 
eles desempenhar no credo socialista. No fim, não haverá tanta 
diferença, como se poderia pensar, entre:  

• dizer a decadência do capitalismo ser devida ao seu sucesso ou  

• argumentar o responsável ser o seu fracasso. 

Poderá sobreviver o Capitalismo? 

Mas sua resposta à questão do título desta parte do livro 
Capitalismo, Socialismo e Democracia – Poderá sobreviver o 
Capitalismo? – provoca mais problemas em vez de resolver. Em vista 
do discutido adiante, o leitor deve levar em conta o seguinte: em 
primeiro lugar, até o presente, nada sabemos ainda sobre o tipo de 
socialismo possível de surgir no futuro.  

Para Marx e para a maioria dos seus seguidores — e isto é uma 
das maiores falhas da doutrina — o socialismo significava apenas 
uma única coisa. Mas essa precisão não vai mais longe do possível da 
nacionalização da indústria nos levar, e com esta medida, como 
poderia ser provado, uma infinita variedade de possibilidades 
econômicas e culturais poderia surgir lado a lado.  

Em segundo lugar, nada conhecemos ainda a respeito da 
maneira exata como se dará o advento do socialismo, exceto haver 
numerosas possibilidades, variando da burocratização gradual à 
revolução mais pitoresca. Estritamente falando, não sabemos nem 
mesmo se o socialismo será implantado e perdurará.  

Repetimos, pois: perceber uma tendência e imaginar-lhe o 
objetivo é uma coisa, mas é completamente diferente predizer: esse 
objetivo será realmente alcançado e o estado de coisas resultante 
será viável, para não dizer permanente. Antes de a humanidade 
sufocar ou se esquentar aos raios do sol (no cárcere ou no paraíso), o 
socialismo pode ser consumido nos horrores (ou glórias) das guerras 
imperialistas. 

Em terceiro lugar, os vários componentes da tendência tentada 
ser descrita por Schumpeter, embora discerníveis em todas as partes, 
não se revelaram inteiramente. Os acontecimentos evoluíram em 
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escalas diferentes em diversos países, mas não suficientemente em 
nenhuma Nação para permitir-nos dizer, com confiança, exatamente 
até onde irão, ou afirmar sua tendência oculta ter se desenvolvido 
demasiadamente para recuar diante de qualquer coisa mais séria 
senão reveses temporários.  

A integração industrial está longe de ser completa. A 
concorrência, real e potencial, constitui ainda fator de peso em 
qualquer situação comercial.  

A empresa conserva-se ainda ativa e a liderança da burguesia 
permanece a mola propulsora do progresso econômico. A classe 
média conta ainda como poder político.  

Padrões e motivações burgueses, embora continuamente 
debilitados, atuam ainda. A sobrevivência de tradições (juntamente 
com a propriedade familiar de ações majoritárias) fazem ainda muito 
administrador se comportar como o antigo dono-gerente.  

A família burguesa não morreu ainda. Na verdade, aferra-se à 
vida tão tenazmente a ponto de nenhum político responsável ter 
ousado ainda tocá-la por outro método senão a taxação.  

Do ponto-de-vista da prática imediata e do objetivo de 
previsões a curto prazo — e, nesses casos, séculos são realmente 
curtos prazos — tudo ocorrendo na superfície pode ser até mais 
importante em lugar da tendência para uma nova civilização, 
lentamente evoluindo nas profundezas. Justamente por isso, os fatos 
e argumentos apresentados por Schumpeter não invalidam o 
raciocínio sobre os resultados econômicos possíveis de mais séculos 
de evolução capitalista.  

Era muito provável, durante a Grande Depressão, a década de 
1930 ser vista como o último suspiro do capitalismo. Esta hipótese 
obteve novo alento com o conflito da II Guerra Mundial. Mas 
Schumpeter reconhecia podia não ser o caso [uma evolução sistêmica 
sofrer uma re-evolução por evento cíclico ou circunstancial].  

De qualquer maneira, não havia razões puramente econômicas 
para o capitalismo não gozar de outro período de expansão. Este era 
justamente o argumento desejado ser estabelecido por ele. 
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Capítulo 2.  
Será Viável o Socialismo? 

Sociedade Comercial e Sociedade Socialista 

Joseph Schumpeter responde à pergunta do título de maneira 
simplória: “naturalmente, sim”. Nenhuma dúvida podemos abrigar a 
respeito dessa possibilidade logo quando admitimos, em primeiro 
lugar, o indispensável estado de desenvolvimento industrial ter sido 
alcançado e, segundo, os problemas de transição possam ser 
resolvidos com êxito.  

Podemos sentirmo-nos pouco à vontade com as presunções em 
si mesmas ou com a questão de saber se a forma socialista de 
sociedade será democrática e, democrática ou não, se funcionará 
com êxito. Todos esses detalhes serão discutidos mais adiante.  

Imagina apenas dois t ipos de sociedade e apenas 
incidentemente mencionaremos outros. Chama a esses tipos de 
comercial, o primeiro, e socialista, o segundo.  

A sociedade comercial é definida por um quadro institucional 
sobre o qual precisa mencionar apenas dois elementos:  

1. a propriedade privada dos meios de produção e  

2. a regulamentação do processo produtivo por contrato privado 
(ou administração ou iniciativa).  

Esse tipo de sociedade, todavia, não é, em regra geral, 
puramente burguês. Uma burguesia industrial e comercial não será 
capaz de sobreviver senão como parte de uma simbiose com uma 
camada não-burguesa.  

Tampouco a sociedade comercial é idêntica à sociedade 
capitalista. A última, um caso especial da primeira, caracteriza-se 
pelos fenômenos adicionais de criação de crédito — pelo 
financiamento de empresas por créditos bancários, isto é, por 
dinheiro (notas ou depósitos) criado especialmente para esse fim.  

Mas, a sociedade comercial, como alternativa do socialismo, 
aparece sempre na prática como uma forma particular do 
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capitalismo, não fará grande diferença se o leitor preferir continuar 
pensando no tradicional contraste entre o capitalismo e o socialismo.  

Por sociedade socialista, Schumpeter designa um conjunto 
institucional no qual o controle sobre os meios e sobre a própria 
produção está concentrado em uma autoridade central. Poderia dizer 
também, no qual, por uma questão de princípios, os assuntos 
econômicos da sociedade pertencem à esfera pública e não à privada.  

Sua definição exclui o socialismo corporativista, derivado do 
sindicalismo e outros tipos afins, isso porque o que poderia ser 
chamado de socialismo centralista é tão superior aos demais de modo 
ser desperdício de espaço estudar outras formas. Mas, se adota esse 
termo para indicar o único tipo de socialismo a ser estudado, deve ter 
o cuidado inicial de evitar um mal-entendido.  

O termo socialismo centralista é usado com a intenção de 
excluir a existência de uma pluralidade de unidades de controle, onde 
cada uma delas, por questão de princípios, significaria interesses 
próprios e, em particular, a existência de uma pluralidade de setores 
territoriais autônomos. Estes fariam o possível para reproduzir os 
antagonismos da sociedade capitalista.  

Essa exclusão de interesses regionais pode ser considerada 
irrealista. Apesar disso, é essencial.  

Mas a definição schumpeteriana não tenciona retratar o 
centralismo no sentido de a Autoridade Central, chamada 
alternadamente de Junta Central ou Ministério da Produção, é 
necessariamente absolutista. Isto no sentido de toda a iniciativa de 
natureza executiva é por ela e somente por ela tomada.  

Quanto ao primeiro ponto, a Junta ou Ministério pode ter de 
submeter seu plano a um Congresso ou Parlamento. Pode existir 
também uma autoridade supervisora ou fiscalizadora. Ela pode, de 
maneira concebível, ter até mesmo o direito de vetar determinadas 
decisões.  

Quanto ao segundo ponto, alguma liberdade de ação deve ser 
deixada, de toda liberdade ainda existente, aos chamados homens-
chave, isto é, aos gerentes de certas indústrias e fábricas.  



  24

Schumpeter adota a ousada presunção de a margem racional 
de liberdade foi encontrada, experimentalmente, e realmente 
concedida. Dessa maneira, a eficiência não sofre nem com as 
ambições desenfreadas de subordinados, nem com o empilhamento, 
sobre a carteira do ministro, de relatórios e consultas sem solução, 
nem de ordens absurdas deste último. 

Não define separadamente o coletivismo ou o comunismo. O 
primeiro termo não o usa em absoluto, e o último apenas 
incidentalmente, com referência a grupos com essa autodesignação. 
Mas, se tivesse de usá-los, ele os faria sinônimos de socialismo.  

Analisando o uso histórico, a maioria dos autores tentou dar-
lhes significados diferentes. A palavra comunista foi usada com muita 
frequência para denotar ideias mais avançadas ou radicais se 
comparadas às outras. Talvez por um dos documentos clássicos do 
socialismo ser intitulado de Manifesto Comunista.  A diferença de 
princípios, no entanto, jamais foi fundamental.  

Os bolchevistas chamam a si mesmos de comunistas e, ao 
mesmo tempo, de únicos e verdadeiros socialistas. Mas, sejam ou 
não os verdadeiros e os únicos, não há dúvida eles serem socialistas. 

Evita também os termos propriedade estatal de recursos 
naturais, fábricas e equipamentos. Esse ponto tem alguma 
importância na metodologia das Ciências Sociais.  

Há, sem dúvida, conceitos sem qualquer relação com qualquer 
particular época ou mundo social, tais como:  

1. as necessidades,  

2. a capacidade de escolha ou  

3. o bem-estar econômico.  

[A distinção clássica marxista entre socialismo e comunismo é a 
transição entre esses sistemas se dar de cada qual, segundo sua 
capacidade (ou competência) a cada qual segundo suas 
necessidades. Este é um princípio cunhado, em uma frase de efeito, e 
popularizada por Karl Marx.] 
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O preço e o custo podem servir de exemplos de conceitos para 
os definir. O preço, na teoria moderna, é definido como um simples 
coeficiente de transformação. O custo, no sentido de oportunidade de 
custo, constitui uma categoria geral lógica.  

Outros mais existem, no entanto, conservam sempre o sabor de 
um determinado quadro institucional. É extremamente perigoso, e na 
verdade equivale a uma deturpação da História, usá-los em outro 
contexto ou cultura e não naquele de onde são naturais.  

A posse, a propriedade e a taxação são produtos do mundo da 
sociedade comercial, assim como cavaleiros andantes e o feudo 
pertencem ao mundo medieval. 

 O mesmo acontece com o Estado. Poderia, certamente, defini-
lo segundo o critério da soberania e passar então a falar em um 
Estado socialista.  

Mas, se o conceito deve ser algo mais além de especulações 
legais ou filosóficas, o Estado não deve entrar nas discussões sobre 
as sociedades feudal ou socialista, nenhuma das quais revelou ou 
revelaria a linha divisória entre a esfera pública e privada, sobre a 
qual se baseia a maior parte do significado da palavra.  

Para conservar no significado toda sua riqueza de funções, 
métodos e atitudes, seria melhor dizer o Estado, produto de choques 
e compromissos entre senhores feudais e a burguesia, formará parte 
das cinzas de onde se erguerá a fênix socialista. Por isso mesmo, 
Schumpeter não o usa na definição do socialismo.  

Não há dúvida, segundo Schumpeter, de o socialismo pode 
surgir por um ato do Estado. Mas o Estado morre nesse momento, 
como aliás observou Marx e Lenin repetiu. [Se está falando de 
transição entre o sistema capitalista e o sistema socialista, sua 
evolução será processual e emergente de interações entre os 
componentes em mutação em dependência de trajetória caótica, isto 
é, onde se afasta das condições iniciais sem saber onde findará o 
processo.] 

Em um aspecto, pelo menos, a definição schumpeteriana 
concorda com todas as outras encontradas por ele, isto é, gira 
exclusivamente em torno de considerações econômicas. Todos os 
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socialistas desejam revolucionar a sociedade do ângulo econômico e 
todas as bênçãos esperadas deverão surgir na esteira de 
transformações nas instituições econômicas.  

Isto, naturalmente, implica uma teoria de casualidade social — 
a teoria de a situação econômica ser o elemento realmente operativo 
na soma total dos fenômenos chamados de sociedade. Duas 
observações, no entanto, se impõem.  

Em primeiro lugar, como na referência ao capitalismo, e deve 
ser frisado também com respeito ao socialismo, nem para os 
cientistas observadores, nem para o povo, para confiar no socialismo, 
o aspecto econômico não será o único ou mesmo o mais importante.  

Ao defini-lo da maneira feita por Schumpeter, não tenta negar 
esse fato. Com honestidade para com todos os socialistas civilizados 
já encontrados ou lidos, ao salientar o elemento econômico, em 
virtude da importância causativa atribuída por seu credo, eles não 
pretendem sugerir nada no mundo ser mais importante além de 
“bifes e rádios” [em 1943].  

Existem, realmente, materialistas incorrigíveis a acreditar 
exatamente nisso. Explorarão na caçada aos votos a premissa 
econômica, tirando proveito de seu poder de atração imediata.  

Ao usar desse meio, mutilam e degradam o credo professado. 
Schumpeter não fará a mesma coisa. Pelo contrário, levará em conta 
o socialismo pretender atingir metas mais altas além dos estômagos 
cheios, da mesma maneira como o cristianismo significa mais além 
dos valores algo hedonistas de Céu e Inferno. 

Significado de Socialismo  

Em primeiro lugar e acima de tudo, o socialismo significa um 
novo mundo cultural. Por sua atração, o homem pode ser 
possivelmente um socialista ardoroso, mesmo se acreditar os 
arranjos socialistas propiciarem rendimentos inferiores ao seu 
rendimento econômico atual.  

O inverso é também verdadeiro, naturalmente. Pode-se admitir 
os títulos de ótima sociedade econômica, reclamados pelo socialismo, 
e, ainda assim, odiá-lo de um ponto-de-vista político-cultural.    
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Daí se segue nenhum argumento meramente econômico contra 
ou a favor ser decisivo, embora seja de valor individualmente. 

Mas, em segundo lugar: qual será o mundo cultural? Pode-se 
tentar responder a essa pergunta explorando as profissões de fé de 
socialistas sinceros para ver se um tipo qualquer emerge.  

À primeira vista, o material parece abundante. Alguns 
socialistas estão imediatamente dispostos a entoar um cântico de 
justiça, igualdade, liberdade geral e a eliminação da exploração do 
homem pelo homem, em particular, além de paz e amor, algemas 
quebradas e energias culturais libertadas, abertura de novos 
horizontes e novas dignidades reveladas.   

Outros, simplesmente, proclamam os interesses e apetites da 
ala radical do sindicalismo. São corporativistas. 

Terceiros, todavia, são notavelmente reticentes. Será por 
desprezarem lemas baratos, mas não podem pensar em nada 
melhor? Por pensarem em algo cuja dúvida é se é de interesse ao 
povo? Ou por saberem divergir, irremediavelmente, dos camaradas?  

Não pode, diz Schumpeter, evidentemente prosseguir nesse 
caminho. Deve, pelo contrário, enfrentar o chamado de 
indeterminação cultural do socialismo.   

Na verdade, de acordo com a sua definição e com a maioria das 
outras, uma sociedade pode ser total e completamente socialista e, 
ainda assim, ser dirigida por um governante absolutista ou ser 
organizada pela mais democrática das formas possíveis. Pode ser 
aristocrática ou proletária, teocrática ou hierárquica, ateísta ou 
indiferente à religião, mais rigorosamente disciplinada como soldados 
de um exército moderno ou completamente descontrolada, ascética 
ou eudemonista em espírito, enérgica ou frouxa, pensando apenas no 
futuro ou no presente, guerreira e nacionalista ou pacífica e 
internacionalista, igualitária ou escravista, seguir a ética dos senhores 
ou dos escravos, possuir uma arte subjetiva ou objetiva, adotar 
formas de vida individualistas ou padronizadas e, o que para alguns 
de nós seria o suficiente para aliciar nossa dedicação ou provocar 
nosso desprezo, reproduzir-se e produzir super-homens ou sub-
homens.   
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Paradoxal como pareça, individualismo e socialismo não são 
necessariamente opostos. Poder-se-ia argumentar: a forma socialista 
de organização garantirá a realização verdadeiramente individualista 
da personalidade. Isto estaria, de fato, bem de acordo com a linha 
marxista. 

Mas por que seria assim? O leitor pode chegar à sua própria 
conclusão. Pode dizer Marx está errado e o sistema econômico não 
determina a civilização, ou, pelo contrário, o sistema econômico em 
sua totalidade poderia determiná-lo, mas o elemento básico 
constituinte do social ismo, no sentido do entendimento 
schumpeteriano, não poderia determiná-lo sem o auxílio de outros 
dados e presunções econômicas.  

Não conseguiria nada melhor com o capitalismo, por falar nisso, 
se Schumpeter tivesse tentado reconstruir seu mundo com pouco 
mais dos fatos corporificados na definição dele feita. Temos, no caso, 
a impressão de uma determinação e verificaremos ser impossível 
raciocinar na base das tendências da civilização capitalista.  

[Ora, ele não fez isso no capítulo anterior?] 

Mas isto acontece apenas porque temos uma realidade histórica 
diante de nós. Ela nos fornece todos os dados adicionais necessitados 
e, via facti, exclui um número infinito de possibilidades.  

Usamos, no entanto, a palavra determinação em um sentido 
bem estrito e técnico e, além disso, com referência a um mundo 
cultural total. A indeterminação, nesse sentido, não constitui barreira 
intransponível para as tentativas de descobrir certos aspectos ou 
tendências para os arranjos socialistas, como tais, poderão produzir 
com maior probabilidade face a outros, especialmente os aspectos e 
as tendências de determinados pontos do organismo cultural.  

Tampouco é impossível propor outras presunções razoáveis, 
deduzidas do estudo das possibilidades mencionadas acima. “Se, por 
exemplo, acreditamos, como tantos socialistas — erradamente, 
pensamos — as guerras nada mais serem senão uma das formas do 
conflito de interesses capitalistas, segue-se imediatamente o 
socialismo seria pacifista e antiguerreiro”.  
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Ou, se presumimos o socialismo evoluir juntamente e de forma 
inseparável de certo tipo de racionalismo científico e ateu, teremos de 
concluir: ele será irreligioso, senão antirreligioso. Ocasionalmente, 
tentaremos explorar essas ou aquelas facetas, embora o melhor fosse 
ceder a tribuna ao único artista realmente grande nesse terreno: 
Platão.  

Mas nada disso elimina a verdade de o socialismo é realmente 
um Proteu cultural [indivíduo capaz de facilmente mudar de opinião].  
Suas possibilidades culturais podem ser tornadas mais claras apenas 
se nos resignarmos a falar de casos especiais dentro do gênero 
socialista — cada um dos quais, para sermos exatos, será verdadeiro 
apenas para quem o defender, mas cujo tipo, qualquer seja ele, 
pode-nos aguardar no futuro. 
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Capítulo 3.  
Planejamento Socialista 

Em primeiro lugar, Schumpeter verifica se há algo de errado na 
pura lógica da economia socialista. Embora nenhuma prova de solidez 
dessa lógica sirva para converter alguém ou, por falar nisso, constitua 
defesa do sistema como proposição prática, a prova de uma 
incoerência lógica, ou mesmo de uma falha na tentativa de provar 
seu valor, seria o suficiente para expor-lhe a absurdo inerente. 

Dada a existência de um governo-socialista do tipo imaginado, 
será possível surgirem de seus elementos, e das regras de seu 
funcionamento racional, decisões invariáveis sobre o que e como 
produzir? Tais elementos e regras, nas circunstâncias do sistema 
socialista, produziriam equações independentes, compatíveis, isto é, 
livres de contradições — e suficientes em número para determinar 
inequivocamente as incógnitas do problema perante uma Junta 
Central ou um Ministério de Produção? 

Consistência Lógica da Economia Socialista 

A resposta de Schumpeter à pergunta-chave acima é 
afirmativa. Nada há de errado na lógica pura do socialismo.  

Isto é tão evidente a ponto de ele dizer “não insistiria nesse 
ponto não fosse o fato de essa coerência ter sido negada. Mais 
curioso ainda, socialistas ortodoxos, até educados por economistas de 
opiniões e simpatias fortemente burguesas, foram incapazes de 
oferecer uma solução imaginada para atender aos requisitos 
científicos”. 

A única autoridade digna de menção, cuja resposta foi por uma 
resposta negativa, foi o conterrâneo austríaco de Schumpeter: 
Ludwig von Mises. Seu trabalho, publicado em 1920, pode ser obtido 
em tradução inglesa intitulada Collectivist Economic Planning 
(organizado por F. A. VON HAYEK, 1935). Deve-se ler também seu 
Gemeinwirtschaft, tradução inglesa publicada sob o título Socialism 
(1937).   
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Partindo da premissa de o comportamento econômico racional 
pressupõe cálculos racionais de custo e, portanto, de preços dos 
fatores de custo e dos mercados fixadores dos preços, concluiu ele, 
em uma sociedade socialista, dada a inexistência desses 
escoadouros, faltaria orientação racional à produção. Dessa maneira, 
o sistema teria de funcionar de maneira errática, se conseguisse 
funcionar.  

Em resposta a essas críticas e outras semelhantes, ou talvez 
diante de algumas dúvidas próprias, os expoentes acreditados da 
ortodoxia socialista, a princípio, nada tinham a dizer, salvo expor o 
argumento de a administração socialista ser capaz de começar do 
sistema de valores criado por seu predecessor capitalista. Isto é, sem 
dúvida, importante em uma discussão de dificuldades práticas, mas 
não absolutamente quando se trata de questão de princípios.  

Ao entoar um canto às glórias miraculosas do seu sistema, 
dizem, seria fácil dispensar inteiramente truques capitalistas, tais 
como a racionalidade dos custos. Isto porque os camaradas 
resolveriam todos os problemas, valendo-se das riquezas postas à 
disposição de todos pelos armazéns do Estado.  

Essa opinião, no entanto, significa a aceitação da crítica. Na 
verdade, muitos socialistas parecem realmente aceitá-la ainda hoje.   

Um economista, Enrico Barone, resolveu a questão, de maneira 
a pouco mais restar a fazer senão refinar detalhes e resolver algumas 
dúvidas de importância secundária. Para sua argumentação 
Schumpeter remete os leitores interessados em uma demonstração 
exaustiva. Reconhece também mais de uma dúzia de economistas 
terdosugeriu, vagamente, a solução antes de Barone.  

Entre eles contavam-se autoridades como F. von Wieser (no seu 
Natural Value, 1893, original alemão de 1889) e Pareto (Cours 
d’Economie Politique, vol. II, 1897). Ambos perceberam a lógica 
básica do comportamento econômico ser a mesma, tanto na 
sociedade comercial, quanto na socialista.  

[Daí o sistema de preços relativos forneceria a solução com a 
continuidade de mercados, onde competiriam corporações com 
propriedades coletivas. Estariam sob controle de diversos fundos de 
pensão, patrocinados por empresas com autogestão, orientando-se 
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sob regulação sem trava em curto prazo e planejamento indicativo 
em longo prazo.]  

Examinada do ponto-de-vista do economista, a produção, 
incluindo o transporte e todas as operações inerentes à distribuição, 
nada mais é senão a combinação racional de fatores existentes 
dentro das restrições impostas pelas condições tecnológicas. A tarefa 
de combinar fatores na sociedade comercial envolve a compra ou o 
aluguel.  

As rendas individuais típicas desse tipo de sociedade surgem 
justamente nesse processo de comprar ou alugar. Ou melhor, a 
produção e a distribuição do produto social são apenas aspectos 
diferentes de um único e mesmo processo. Afeta a ambos 
simultaneamente.  

A mais importante das diferenças lógicas (ou puramente 
teórica) entre as economias comercial e socialista é, na última, isto já 
não mais acontecer. Prima facie, os meios de produção [de 
propriedade estatal] não teriam valores de mercado e, ainda mais 
importante, como os princípios da sociedade socialista não admitiriam 
a sua transformação em critério de distribuição, mesmo caso 
existissem, o automatismo distributivo da sociedade comercial não 
existe na sociedade socialista.  

O vazio deve ser preenchido por ato político, digamos assim, 
pela formação de uma riqueza comum. A distribuição, por 
conseguinte, torna-se operação distinta e, logicamente pelo menos, 
completamente isolada da produção.  

Esse fato ou decisão política teria origem e, por seu lado, 
determinaria, de maneira acentuada, o caráter econômico e social da 
sociedade, seus objetivos e realizações. Mas seria completamente 
arbitrário quando considerado do ponto-de-vista econômico.  

A comunidade pode adotar um sistema igualitário (e, mais uma 
vez, em qualquer dos sentidos associados aos ideais igualitários) ou 
admitir desigualdades em qualquer grau desejado. Poderia até 
mesmo distribuir com a finalidade de obtenção do rendimento 
máximo em qualquer direção escolhida, o que seria um caso 
particularmente interessante.  
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Poderia estudar os desejos de camaradas isolados ou resolver 
conceder-lhes o que uma autoridade qualquer consideraria mais 
conveniente para eles. O lema [comunista] “a cada um de acordo 
com suas necessidades” pode admitir qualquer dos dois sentidos. Mas 
alguma norma deve ser estabelecida. No nosso caso, basta estudar 
um exemplo especial. 

Princípio Ético da Comunidade Socialista 

Schumpeter supõe o princípio ético da comunidade socialista 
ser totalmente igualitário, mas, ao mesmo tempo, prescrever os 
camaradas serem livres para escolher entre as mercadorias de 
consumo, cujo planejamento do ministério pode orientar a economia 
ser capaz de produzir. A comunidade pode, naturalmente, recusar-se 
a produzir certas mercadorias, bebidas alcoólicas, por exemplo.  

Supõe, ainda, o ideal igualitário adotado ser concretizado pela 
entrega a todas as pessoas (crianças e outros indivíduos inclusive, 
consideradas frações pessoais, a critério da autoridade) de um talão. 
Ele representaria seu direito a uma determinada quantidade de 
mercadorias de consumo, fração igual ao produto social disponível em 
determinado período, dividido pelo número total dos pretendentes.  

Tais talões poderiam ser imaginados como correspondentes a x   
partes de todos os alimentos, roupas, artigos domésticos, casas, 
automóveis, filmes cinematográficos, e assim por diante. Todos foram 
ou estão sendo produzidos para o consumo, ou seja, para o objetivo 
de serem entregues aos consumidores, durante o período de tempo 
em estudo.  

No intuito de evitar uma complexa e desnecessária massa de 
trocas, possível, de outra maneira, ter lugar entre os camaradas, 
refere-se aos direitos dos pretendentes não em termos de 
mercadorias, mas em quantidades iguais, convenientemente 
escolhidas, mas sem sentido em si mesmas. Poderiam ser chamadas 
de simples unidades, sóis, luas ou mesmo dólares.  

Ficaria estabelecido as unidades de cada mercadoria seriam 
entregues contra a apresentação de determinado número de talões. 
Esses preços cobrados pelos armazéns do Estado teriam, de acordo 
com suas presunções, de preencher a condição de cada um deles, 
multiplicado pela quantidade existente da mercadoria à qual se 
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referem, corresponderiam ao total (de outra maneira arbitrário) do 
direito de todos os camaradas.  

[E o dinamismo do sistema, isto é, suas variações contínuas ao 
longo do tempo, tanto em termos de produção, quanto em termos de 
distribuição e consumo? Não surgiriam defasagens temporais ou 
pontos de estrangulamentos setoriais? Importações não atrasariam?] 

O ministério, todavia, não precisa fixar os preços, exceto por 
sugestões iniciais. Dada a existência de escolhas e rendas em dólares 
iguais, os camaradas revelariam pelas suas reações a essas 
sugestões iniciais a quais preços estariam dispostos a aceitar todo o 
produto social, salvo os artigos não interessados a ninguém.  

O ministério, por seu lado, teria de aceitar esses preços se 
quisesse dar saída às mercadorias. Essa medida seria sem dúvida 
tomada e o princípio de parcelas iguais seria posto em prática de 
modo bastante plausível e de maneira determinada inequivocamente. 

Tudo isso, evidentemente, pressupõe uma determinada 
quantidade de todas as mercadorias já ter sido produzida. O 
problema real, cuja solução foi negada, consiste exatamente em 
saber como isso pode ser conseguido racionalmente. A meta é 
provocar a maior satisfação possível aos consumidores, sujeita esta 
a: 

1. os limites impostos pela disponibilidade de recursos,  

2. as possibilidades tecnológicas e  

3. as demais condições ambientes.  

Se os teóricos modernos objetarem a essa inflexão de frase, 
examinem o volume inteiramente desnecessário de circunlóquios para 
um fraseado mais correto se tornar necessário. Mas, provavelmente, 
não oferecerão, para o fim do argumento schumpeteriano, qualquer 
vantagem compensadora.   

Está claro uma decisão sobre o plano de produção por votação 
majoritária fracassaria redondamente em conseguir esse resultado. 
Isto porque, neste caso, algumas pessoas ou, talvez, todas as 
pessoas não conseguiriam o que desejam ou o que lhes poderia ser 
concedido sem prejudicar o atendimento de outros.   
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Não significa isso não preencher os requisitos, do ponto-de-
vista de outra definição qualquer da racionalidade. De fato, nada 
afirma Schumpeter sobre qual seria a vantagem relativa do arranjo 
sob discussão em comparação com qualquer outro. O assunto será 
novamente discutido mais adiante.  

É igualmente claro, no entanto, a racionalidade econômica 
nesse sentido poder ser conseguida de outra maneira. Para os 
teóricos, essa possibilidade fundamenta-se na premissa elementar de 
os consumidores, ao avaliar (procurar) as mercadorias de consumo 
final, avaliam também os meios de produção (bens de capital e bens 
intermediários) necessários à fabricação dessas mercadorias.  

No caso do leigo, a prova da possibilidade de um plano racional 
de produção na sociedade socialista pode ser exposta da seguinte 
maneira. 

Plano Racional de Produção na Sociedade Socialista 

Schumpeter supõe os meios de produção existirem em 
determinadas e, neste momento de sua análise, inalteráveis 
quantidades. Presume ainda a Junta [”Comitê”] Central se 
transformar em uma comissão para determinada indústria ou ainda 
melhor, estabelece-se uma autoridade administradora para cada 
indústria. Ela cooperará com o órgão central controlador e 
coordenador de todos esses gerentes ou diretores.  

A Junta conseguirá administrar, de acordo com certas normas, 
distribuindo os recursos produtivos (pois controla a todos) às 
indústrias.  

Supõe ainda a Junta resolver as indústrias poderem receber a 
quantidade de bens de produção e serviços decidida a solicitar, desde 
quando forem sujeitas a três condições:  

1. em primeiro, devem produzir tão economicamente quanto 
possível;  

2. em segundo, devem transferir para a Junta Central, por 
unidade de bens de consumo ou serviços, um determinado 
número dos dólares de consumidores, obtidos pela entrega 
anterior de mercadorias ou, em outras palavras, a junta central 
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declara-se disposta a vender a qualquer indústria quantidades 
ilimitadas de bens de capital a preços fixos;  

3. em terceiro, as administrações de fábricas são solicitadas a 
requisitar as quantidades possíveis de usar (e não menos) da 
maneira mais econômica, sem ter de pender qualquer 
quantidade dos seus produtos por menos  dólares  do devido ou 
necessário ser transferido para a Junta Central, e equivalente 
aos meios de produção fornecidos ou, em palavras mais 
técnicas, a produção, em todos os sentidos, tornará os  preços  
iguais, e não simplesmente proporcionais, aos custos 
marginais.  

Esse princípio deriva da lógica geral da escolha. Não foi 
universalmente aceito até quando A. P. Lerner deu-lhe destaque e 
defendeu-o em uma série de notas e trabalhos, a maioria dos quais 
publicados na Review of Economic Studies (e também no Economic 
Journal, setembro de 1937). Constituem importante contribuição para 
a Teoria da Economia Socialista e para os quais Schumpeter aproveita 
a oportunidade de chamar a atenção do leitor.  

É também correto, como proposição da lógica da escolha, dizer: 
a condição acima deve prevalecer sobre a regra de igualar os preços 
aos custos totais por unidade em todos os casos onde eles entrem 
em conflito. Mas a relação entre ambos foi de certa maneira 
obscurecida por uma confusão de coisas diferentes, e Schumpeter 
necessita dar alguns esclarecimentos.  

O conceito de custo marginal, significando o aumento do custo 
total quando se é obrigado a incorrer, caso se deseje aumentar em 
pequena quantidade a produção, constitui fator indeterminado 
enquanto não o relacionamos a um determinado período de tempo.  

Por conseguinte, se a questão se cinge a saber se devemos 
transportar um passageiro extra em um trem a viajar de qualquer 
maneira, o custo marginal pode ser considerado igual a zero ou, de 
qualquer modo, muito pequeno.  

Do ponto-de-vista de um período muito curto — uma hora, um 
dia, ou mesmo uma semana — praticamente tudo constitui despesas 
gerais, até mesmo lubrificantes e óleo. Essas despesas não entram 
no cálculo do custo marginal.  
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Mas, quanto maior o período imaginado, mais entram esses 
elementos. Em primeiro lugar, todos os elementos incluídos no 
conceito do custo de material e mão-de-obra. Depois deles, mais e 
mais aquele fator chamado pelos homens de negócios de despesas 
gerais.  

Isso ocorre até quando, em prazo muito longo ou do ponto-de-
vista do planejamento de uma unidade industrial ainda não existente, 
nada (ou praticamente nada) sobra na categoria das despesas gerais. 
Tudo mais, incluindo a depreciação, tem de ser levado em conta ao se 
calcular o custo marginal, se este princípio não for modificado, como 
no caso de fatores como o leito das estradas-de-ferro, pelo fato 
tecnológico de serem disponíveis ou usáveis apenas em unidades 
muito grandes (indivisibilidade). Os custos marginais, por isso 
mesmo, devem ser sempre distinguidos dos custos de matéria-prima 
e mão-de-obra.  

Mas, frequentemente, associamos as condições sob estudo com 
a norma de a administração socialista — da mesma maneira como a 
administração capitalista — dever, em determinada época, considerar 
passadas as coisas passadas, se desejar agir racionalmente. Isto é, 
nas suas decisões não deve levar em conta os valores contábeis dos 
investimentos existentes.  

Mas temos aqui uma norma apenas para a conduta em curto 
prazo em determinadas situações. Não significa, em absoluto, dever 
ser negligenciados ex-ante os elementos a serem cristalizados em 
custos fixos e despesas gerais.  

Negligenciá-los significaria incorrer em comportamento 
irracional em relação às horas de trabalho e unidades de recursos 
naturais registradas nas despesas gerais, em todos os casos onde há 
para elas usos alternativos. Mas, levá-los em conta, de maneira geral, 
significará igualar os preços ao custo total por unidade do produto, 
enquanto as coisas se desenrolarem de acordo com os planos.  

As exceções se devem principalmente aos obstáculos 
tecnológicos à racionalidade, representada pela indivisibilidade ou 
desvio do curso real dos fenômenos, com ignorância dos planos, a 
lógica destes últimos não é, afinal de contas, mal expressada pelo 
último princípio citado. Embora, em situação de curto prazo, seja a 
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coisa mais racional a fazer, jamais constitui parte dessa lógica 
administrar uma indústria com déficit.  

É importante notar isso por duas razões.  

Em primeiro lugar, o fato foi contestado. Sugeriu-se até 
mesmo:  

• o bem-estar aumentar, em longo prazo, se os preços fossem 
sempre igualados aos custos marginais em curto prazo, 
excluindo-se a depreciação, e  

• as despesas fixas (digamos, o preço de uma ponte) deveriam 
ser financiadas pelos impostos.  

A regra schumpeteriana, da maneira exposta no texto, não 
significa isso, pois não seria racional caso tivesse essa significação.  

Em segundo lugar, em decreto de março de 1936, as 
autoridades russas, abolindo em certo número de indústrias o 
sistema de subsídios, até então em vigor, prescreveram os preços 
deverem ser regulados de maneira a igualar o custo médio total por 
unidade, mais uma quota para acumulação.  

Schumpeter diz, em defesa da primeira parte da regra, embora 
não rigorosamente correta, difere menos da correta face às 
formulações incorretas da última a levar-nos a pensar. Em defesa da 
última caberia dizer: a objeção óbvia a ela fica muito debilitada logo 
quando levamos em conta as condições ou necessidades de 
desenvolvimento rápido.  

É inteiramente concebível o governo soviético [ou o governo da 
periferia do capitalismo em busca de tirar o atraso histórico e dar 
saltos em direção à fronteira tecnológica mais recente] estivesse 
certo, tanto em adotar a política de subsídios, equivalente a financiar 
investimentos com prejuízos, como, em parte, ao abolir a prática em 
1936.  

A tarefa de cada comissão industrial ficaria, então, determinada 
de forma inequívoca. Como hoje acontece com todas as firmas em 
indústria perfeitamente competitiva, a qual sabe o que, em qual 
quantidade e como produzir logo quando surgem as possibilidades 
técnicas, as reações de consumidores (suas preferências e rendas) e 
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os preços dos meios de produção, assim também a administração da 
nossa comunidade socialista saberia o que produzir, como produzir e 
quais quantidades  comprar  da junta central logo quando os  preços 
dessa última fossem publicados e os consumidores revelassem a sua  
procura. 

Em certo sentido, esses preços, ao contrário dos preços das 
mercadorias de consumo, são determinados unilateralmente por uma 
Junta Central. Schumpeter diz, no entanto, os gerentes das indústrias 
revelarem também uma procura, determinada de maneira muito 
clara.  

Para completar sua argumentação, precisa apenas de uma 
norma para essa atividade fixadora de preços. Deve estar de acordo 
com o fator de rendimento máximo.  

Essa norma é evidente. A Junta precisa simplesmente 
estabelecer um único preço para todos os tipos e qualidades de bens 
de capital. Se a Junta exercesse discriminação, isto é, cobrasse 
preços diferentes das administrações de fábricas para os mesmos 
tipos e qualidades de material, essa medida teria de ser justificada 
sobre bases não-econômicas. Há exceções, mas não são de 
importância e não afetam a orientação gerai do argumento.  

Seria necessário tomar as devidas providências para “o preço  
limpar o mercado” [Market clearing, em Economia, significa 
compensação de mercado pelo processo onde a oferta de tudo o que 
é comercializado é equiparada à demanda, de forma não haver sobra 
de oferta ou demanda],  ou melhor, nenhuma quantidade não usada 
de bens de capital permanecer nos seus depósitos e nenhuma 
quantidade adicional ser solicitada a esses  preços.  

Essa regra será normalmente suficiente para assegurar uma 
contabilidade de custo racional, e, daí, uma distribuição 
economicamente racional dos recursos. O primeiro nada mais é além 
de um método de garantir e confirmar o segundo. Garantiria também 
a racionalidade do plano de produção nos sistemas socialistas.  

O dito acima por Schumpeter confirma-se pelo fato de, 
enquanto essa regra for observada, nenhuma parte dos recursos 
produtivos pode ser desviada para qualquer outro campo de produção 
sem causar a destruição de tantos (ou mais) valores de consumo, 
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expressados em termos de dólares de consumo. Esse elemento 
provocaria essa desproporcionalidade com seu novo emprego.  

A produção se expande em todas as direções, nas condições 
prevalecentes no meio, até o ponto de não mais racionalmente ser 
possível. Completa-se, assim, a argumentação schumpeteriana sobre 
a racionalidade do planejamento socialista com um processo 
estacionário da vida econômica, no qual tudo é corretamente 
previsto, repete-se inevitavelmente e nada acontece para 
desorganizar o plano.  

Fenômenos Típicos da Transformação Industrial 

Segundo Schumpeter, nenhum mal haveria se abandonássemos 
os limites da teoria do processo estacionário e admitíssemos os 
fenômenos típicos da transformação industrial. Quanto à lógica 
econômica, não se pode sustentar o socialismo do tipo imaginado 
pelos utopistas [críticos da realidade capitalista], embora 
teoricamente capaz de enfrentar o trabalho intermitente de 
admin is t ração de uma economia estac ionár ia , fa lhar ia 
necessariamente na solução dos problemas apresentados pelo  
progresso.  

Schumpeter mostra mais adiante, em seu livro Capitalismo, 
Socialismo e Democracia, porque é importante para o êxito de uma 
sociedade socialista ela iniciar sua existência não apenas tão 
ricamente dotada quanto possível pelo seu predecessor capitalista 
(não só com experiência e técnicas, mas também com recursos), mas 
também esse capitalismo:  

1. haver ultrapassado o período de infância da indústria,  

2. haver cumprido quase todos os seus fins e  

3. haver se aproximado de um estado estacionário.  

[Schumpeter não distingue, nesse caso, se está falando de 
capitalismo em um só país ou no sistema capitalista mundial. Esta 
distinção é chave para o entendimento, quando sabemos existir 
variedades do capitalismo.] 
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Mas a razão para isso não é sermos incapazes de conceber um 
método racional e claramente determinado, cuja aplicação permitisse 
à sociedade socialista aproveitar todas as oportunidades de 
aperfeiçoamento do próprio aparelhamento industrial. 

Suponhamos que uma nova e mais eficiente peça de máquina 
foi projetada para a indústria X. Para excluir os problemas inerentes 
ao financiamento de inversão (a ser estudado brevemente) e para 
isolar um conjunto distinto de fenômenos, suponhamos a nova 
máquina poder ser produzida pelas mesmas fábricas, antes, 
produtoras  com outras máquinas menos eficientes e exatamente ao 
mesmo preço, em termos de recursos produtivos.  

A administração da indústria X, cumprindo a primeira cláusula 
de suas instruções (isto é, produzir tão economicamente quanto 
possível), adotará a nova máquina. Dessa maneira, produzirá a 
mesma quantidade com menor utilização de meios de produção 
comparado a antes [devido ao aumento da produtividade].  

Consequentemente, daí em diante estaria em condições de 
transferir ao Ministério ou à Junta Central uma quantidade de dólares 
de consumo menor em relação ao volume recebido dos 
consumidores. Chamem à diferença como quiserem, D, por exemplo, 
quem sabe, lucros.   

A administração, é verdade, violaria a condição estabelecida 
pela terceira cláusula se procurasse obter esse lucro. Mas, se 
obedecer a essa cláusula e imediatamente produzir a maior 
quantidade necessária para satisfazer a essa condição, tais lucros 
jamais surgirão.  

Mas a sua existência potencial nos cálculos da administração é 
suficiente para eles preencherem a única função cabível de acordo 
com as suposições. Seria a função de indicar, de modo determinado 
inequivocamente, a maneira e extensão da redistribuição de recursos 
agora possível racionalmente executar. 

Se, em época quando os recursos disponíveis da sociedade 
estivessem totalmente empregados com o fim de criar um 
determinado nível de consumo, surgisse a necessidade de um 
melhoramento qualquer (como uma nova ponte ou estrada-de-ferro) 
com requerimento do uso de fatores adicionais, ou quando se fizesse 
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sentir a necessidade de um investimento adicional, os camaradas ou 
teriam de trabalhar horas extraordinárias, até agora pressupostas 
fixadas por lei, ou a restringir o consumo, ou ambos.  

Nesses casos, as presunções schumpeterianas, formuladas com 
o objetivo de solucionar o problema fundamental da maneira mais 
simples possível, evitam uma solução automática, isto é, uma decisão 
possível de ser alcançada pela Junta Central ou pela administração 
industrial simplesmente pela observância passiva, dentro das três 
normas, das indicações objetivas. Mas essa possibilidade, 
evidentemente, é uma falha do esquema mental – e não da economia 
socialista.  

Tudo necessário fazer, se desejamos uma solução automática 
desse tipo, é:  

1. rejeitar a lei a invalidar as pretensões sobre mercadorias de 
consumo não usadas durante o período para o qual foram 
produzidas,  

2. renunciar ao princípio de igualdade absoluta de renda e  

3. atribuir à Junta Central a competência de oferecer bônus por 
horas extraordinárias (de qual maneira chamá-la?) ou pela 
poupança.  

A condição de todos possíveis melhoramentos ou investimentos 
sejam empreendidos em tal extensão e o menos tentador deles 
produzir um lucro igual aos bônus a serem oferecidos para provocar o 
nível de horas extraordinárias ou poupança (ou ambos) determina, 
então, de maneira inequívoca, todas as variáveis criadas pelo 
problema. Isto se as horas de trabalho extraordinário e a poupança 
sejam, nos períodos de tempo quando serão tomadas em 
consideração, forem funções equivalentes dos bônus respectivos.   

(* O problema surge apenas com os novos investimentos. Esses 
investimentos, necessários agora para ativar um processo 
estacionário, poderiam e seriam obtidos da mesma maneira como os 
outros itens entram no custo. Em particular, não haveria juros. 
Schumpeter aproveita a oportunidade para observar a atitude dos 
socialistas em relação ao problema de “os juros” não ser uniforme. 
ST. SIMON admitiu-os como coisa quase perfeitamente natural. MARX  
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excluiu-os da sociedade socialista. Alguns socialistas modernos os 
admitem novamente. A prática soviética também os incorporou no 
dia a dia.)  

É conveniente considerar os dólares pagos por esses bônus 
como adicionais aos dólares de renda despendidos antes. Essas 
medidas tornariam necessários reajustamentos em vários campos, 
mas não detém Schumpeter por aqui.  

Esta argumentação sobre investimentos, no entanto, torna 
ainda mais claro o esquema aparentemente melhor adaptado ao 
objetivo particular não é nem o único plano possível para a economia 
socialista nem necessariamente o que se recomendaria a tal sistema. 
O socialismo não precisa ser igualitário, mas nenhum volume de 
desigualdade das rendas, possível de se esperar razoavelmente uma 
sociedade socialista tolerar, produziria inevitavelmente a média de 
investimentos produzida pelo sistema capitalista na média das fases 
cíclicas.  

As próprias desigualdades capitalistas não são suficientes para 
isso e teriam de ser reforçadas pela acumulação de reservas pelas 
sociedades anônimas e pelo crédito bancário artificial, métodos não 
particularmente automáticos nem determinados inequivocamente. 
Se, por conseguinte, uma sociedade socialista desejar conseguir igual 
ou maior média de investimentos reais (evidentemente, não o 
necessita), outros métodos além da poupança deverão ser 
empregados.  

A acumulação de lucros [em reserva] a ser materializada, em 
vez de permanecer em estado potencial ou, como foi sugerido acima, 
alguma medida análoga ao crédito artificial, seria igualmente 
possível. Seria muito mais natural, todavia, deixar o assunto aos 
cuidados da Junta Central, Congresso ou Parlamento. Eles 
resolveriam a questão internamente, como parte do Orçamento.  

[Teria de se separar entre decisões de curto prazo e longo 
prazo. O significado de tempestividade é oportunidade, isto é, 
qualidade do necessário acontecer no momento exato ou oportuno, 
quando se encontra dentro do prazo estabelecido pela lei do mercado 
ou jurídica.] 
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Embora a votação sobre a parte automática da operação 
econômica da sociedade fosse simplesmente formal, ou talvez de 
caráter de supervisão, a votação sobre a questão do investimento 
(ou, pelo menos, o seu volume) envolveria uma decisão real e 
tomada de posição equivalentes à votação das despesas militares, e 
assim por diante.  

A coordenação dessa decisão com as decisões automáticas   
sobre a quantidade e qualidade das mercadorias de consumo 
individuais não apresentaria qualquer dificuldade insuperável. Mas, 
diz Schumpeter, “ao aceitar essa solução, devemos renunciar, em um 
ponto muito importante, ao princípio básico de nosso sistema”. 

Outros aspectos do plano schumpeteriano podem ser alterados 
até mesmo dentro do quadro geral. Por exemplo, com a ressalva a 
respeito das horas extraordinárias, não deixamos aos camaradas 
isolados a decisão de saber qual volume de trabalho deveriam 
realizar, embora, como eleitores e de outras maneiras, pudessem 
exercer tanta influência sobre essa decisão como a exercida sobre a 
distribuição da renda, e assim por diante.  

Tampouco lhes permitimos mais liberdade de escolha de 
ocupação face à Junta Central, dentro da estrutura do seu Plano 
Diretor, poderia ser capaz ou desejosa de conceder-lhes. Esse arranjo 
pode ser imaginado em analogia com o serviço militar obrigatório. 
[?!] 

Um plano desse tipo se aproximaria muito bem do lema:  a 
todos, de acordo com suas necessidades, as contribuições, de acordo 
com as aptidões. Em todo o caso, poderia acomodar-se à mesma 
apenas com modificações superficiais.  

Mas, ao contrário, poderíamos deixar também ao camarada 
isolado a decisão de saber qual seria a quantidade e a qualidade do 
trabalho a prestar. A distribuição racional do contingente trabalhista 
teria, nesse caso, de ser tentada através de um sistema de estímulos, 
oferecendo-se bônus, novamente nesse caso, não apenas pelas horas 
extraordinárias, mas por todo o trabalho, de maneira a conseguir em 
todas as partes uma  oferta  de trabalho de todos os tipos e graus, 
capaz de se ajustar à estrutura da procura dos consumidores e ao 
programa de investimentos.  
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Tais bônus deveriam manter uma relação óbvia com a atração e 
o tédio de cada emprego e com a capacidade a ser adquirida para 
preenchê-lo. Daí se relacionaria com a escala de salários da 
sociedade capitalista.  

Embora a analogia entre a última e um sistema socialista de 
bônus não deva ser levada demasiadamente longe, poderíamos, 
ainda assim, falar de um mercado de trabalho.  A existência desse 
mercado faria naturalmente muita diferença no argumento 
schumpeteriano.  

Mas isso não afetaria a determinação do sistema socialista. Sua 
racionalidade formal se acentuaria, na verdade, de maneira bem 
pronunciada.  

Semelhança entre Economia Comercial e Economia Socialista 

Da mesma maneira se acentuaria a semelhança familiar entre a 
economia comercial e a socialista. Naturalmente, o leitor não pode ter 
deixado de perceber.  

Essa semelhança parece ter dado prazer a não-socialistas e ter 
aborrecido socialistas. Logo, é conveniente explicar qual é sua 
consistência e qual é a sua causa. Verificar-se-á haver pouca razão, 
seja para prazer, seja para aborrecimento.  

Schumpeter vem utilizando, ao tentar reconstruir o esquema 
racional de uma economia socialista, os mecanismos e conceitos 
tradicionalmente descritos em palavras familiares em vista da 
discussão dos processos e problemas da economia capitalista. 
Descreve um mecanismo imediatamente compreendido logo quando 
fala as palavras mercado, compra e venda, concorrência, e assim por 
diante.  

Utiliza, e raramente pode deixar de fazê-lo, palavras de 
conotação capitalista, como preços, custo, renda e, mesmo, lucros, 
mesmo rendas de terras, salários e diversas outras, o dinheiro entre 
elas, parecem ter adentrado em torno de nós ao longo de toda nossa 
caminhada.  

Examina o que, para a maioria dos socialistas, pareceria 
certamente um dos piores casos, o da renda imobiliária, significando 
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lucros baseados no uso produtivo de agentes naturais: a terra, por 
exemplo. No esquema socialista, evidentemente, não pode admitir a 
renda da terra ser paga a um latifundiário qualquer.  

Qual é seu significado, então? Simplesmente, qualquer tipo de 
terra, não sendo abundante, além das necessidades em um futuro 
previsível, deve ser usado economicamente ou distribuído 
racionalmente, exatamente como o trabalho ou qualquer outro tipo 
de recursos produtivos. Para esse objetivo, deve ser atribuído à terra 
um índice de significação econômica com o qual possa ser comparado 
qualquer possível uso surgido e através do qual ela entre para o 
Sistema de Contabilidade Social.  

Se isso não fosse feito, a comunidade estaria agindo 
irracionalmente. Mas, ao fazê-lo, nenhuma concessão ao capitalismo 
ou ao espírito do capitalismo estaria implícita.  

Tudo comercial ou capitalista sobre o aluguel da terra, tanto nos 
seus contextos econômicos como sociológicos, e tudo nesse 
argumento possível de, provavelmente, atrair o advogado da 
propriedade privada (renda privada, o latifundiário, e assim por 
diante) foram inteiramente eliminados.  

[Na época (1942), Schumpeter não se atenta para o argumento 
da Ecologia. Este ramo da Biologia estuda as relações entre os seres 
vivos e o meio ambiente onde vivem, bem como a influência exercida 
por cada um sobre o outro. O conceito de Ecologia Humana designa o 
estudo científico das relações entre os homens e o meio ambiente, 
incluindo as condições naturais, as interações e os aspectos 
econômicos, psicológicos, sociais e culturais.] 

As rendas atribuídas aos camaradas, no princípio da 
argumentação schumpeteriana, não são salários.  

Na verdade, se analisadas, são compostas de elementos 
econômicos díspares, dos quais apenas um único poderia ser 
associado à produtividade marginal do trabalho. Os bônus 
introduzidos depois têm mais a ver com os salários da sociedade 
capitalista.  

Mas o equivalente ao último não existe em qualquer outra 
parte, exceto nos livros da Junta Central. Mais uma vez, consistem de 
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um simples índice de significação, associado para os fins da 
distribuição racional, a todos os tipos e graus de trabalho — um 
índice do qual desapareceu todo o conjunto de significados 
característicos do mundo capitalista.  

De passagem, Schumpeter observa, podemos chamar de 
qualquer coisa do agrado dos socialistas as unidades na qual são 
divididos os talões. Eles representam o direito do camarada na 
produção de bens de consumo. Podemos chamá-las também de horas 
de trabalho.  

Como o número total dessas unidades é (dentro dos limites 
estabelecidos pela conveniência) não menos arbitrário, poderíamos 
torná-lo igual ao número de horas realmente trabalhadas, ajustando 
todos os tipos e graus de trabalho a alguma qualidade-padrão, à 
maneira de RICARDO e MARX.  

Finalmente, a comunidade socialista poderia adotar, como pode 
adotar qualquer outra, o princípio de a renda ser proporcional às 
horas de trabalho-padrão contribuídas por cada camarada. Teríamos, 
nesse caso, um sistema de notas-trabalho.  

O interessante é, excluídas as dificuldades técnicas não 
analisadas agora, tal sistema ser inteiramente viável. Mas é fácil ver 
também mesmo essas rendas não seriam salários. Aliás, a viabilidade 
de tal arranjo nada prova em favor da Teoria do Valor do Trabalho. 

É dificilmente necessário realizar o mesmo estudo quanto a 
lucros, juros, preços e custos. A causa da semelhança familiar é 
agora claramente visível: o nosso socialismo nada toma de 
empréstimo ao capitalismo, mas o capitalismo muito se socorre da 
lógica da escolha, de aplicação perfeitamente geral.  

Qualquer comportamento racional deve naturalmente revelar 
certas semelhanças formais com qualquer outro comportamento 
racional. Na esfera do comportamento econômico, a influência 
modeladora da racionalidade simples atua fortemente, pelo menos 
quanto à Teoria Pura.  

Os conceitos do sistema behaviorista são, por conseguinte, 
saturados de todos os significados particulares de uma época 
histórica e tenderão a reter, na mente do leigo, as cores assim 
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adquiridas. Se nosso conhecimento histórico dos fenômenos 
econômicos tivesse sido adquirido em um meio socialista, 
pensaríamos agora, ao analisar um processo capitalista, estamos 
tomando de empréstimo conceitos socialistas... 

Até o momento, nada há para os economistas de tendências 
capitalistas de se congratularem com a descoberta de o socialismo 
poder, afinal de contas, usar apenas os mecanismos e categorias 
capitalistas. Deve haver também razões igualmente minguadas para 
os socialistas objetarem, pois apenas a mente mais ingênua pode 
sentir-se desapontada diante do fato de “o milagre socialista não criar 
uma lógica própria”.  

Por outro lado, apenas as mais cruas e estúpidas variações do 
credo socialista podem sofrer com uma demonstração nesse sentido, 
isto é, somente aquelas variantes, de acordo com as quais o processo 
capitalista não é mais que uma confusão total, sem nenhuma lógica 
ou ordem. As pessoas sensatas de ambas as convicções podem estar 
de acordo com essa analogia e continuar esposando pontos-de-vista 
tão opostos como sempre.  

Não obstante, uma objeção podia ser levantada contra a 
terminologia: poderia alguém argumentar não ser conveniente 
empregar termos carregados de significados. Embora acidentais, não 
deixam de revestir grande importância.  

Além disso, não se pode esperar todos os abandonarem. 
Ademais, não devemos esquecer ser possível aceitar as conclusões às 
quais Schumpeter tem chegado a respeito da igualdade básica de 
lógica econômica da produção socialista e mercantil. Apesar disso, 
levantar objeções ao esquema ou modelo por intermédio do qual as 
tem alcançado. (Veja mais adiante.)  

Mas isto não é tudo. Certos economistas, tanto socialistas como 
não-socialistas, não somente quiseram, mas também ansiaram por 
descobrir uma semelhança familiar particularmente forte entre uma 
economia socialista do tipo por Schumpeter discutido e uma 
economia mercantil de concorrência perfeita.  

Poderíamos quase falar de uma Escola de Pensamento 
Socialista com tendência a glorificar a concorrência perfeita e a 
defender o socialismo sob o pretexto de oferecer o único método 
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através do qual é possível alcançar, no mundo moderno, os 
resultados da concorrência perfeita.  

As vantagens táticas a serem obtidas com a adoção desse 
ponto-de-vista são, por falar nisso, suficientemente claras para 
explicar uma atitude, à primeira vista, parecendo indicar uma 
surpreendente largueza de espírito. O socialista capaz de perceber 
tão claramente, como qualquer outro economista, a debilidade de 
argumentos marxistas e populares poderá admitir tudo aquilo deva 
ser aceito sem sacrificar em nada suas convicções.  

Isto porque aquilo admitido se refere a uma etapa histórica (se 
existiu realmente) está inapelavelmente morta e sepultada. Limitando 
judiciosamente sua condenação aos casos de empresas não-
concorrentes, ele pode apoiar algumas acusações tais como a de no 
capitalismo moderno a produção estar a serviço do lucro e não do 
consumo público. De outra maneira, seriam apenas tolas.  

Ele pode desconcertar e desnortear o bom burguês, dizendo-lhe 
o socialismo não fará mais do além do sempre desejado por eles e o 
pregado pelos gurus econômicos da sua própria Economia. As 
vantagens de salientar essa semelhança familiar, todavia, não são já 
tão grandes. 

Como vimos antes, o conceito emasculado da concorrência 
perfeita, criado pela teoria econômica para seus próprios fins, gira em 
torno de se saber se empresas semelhantes podem ou não exercer 
influência mediante ação isolada sobre os preços dos produtos 
fabricados e fatores de custo empregados. Se não puderem (isto é, 
se cada empresa for uma simples gota d'água no oceano e tiver, 
portanto, de aceitar os preços impostos pelo mercado), o teórico fala 
de concorrência perfeita.  

É possível demonstrar, nesse caso, o efeito maciço das reações 
passivas de todas as empresas isoladas implicará a fixação de preços 
de mercado e criação de volumes de produção, mostrando certas 
propriedades formais semelhantes às dos índices de significação 
econômica e ao volume da produção do plano-mestre para uma 
economia socialista.  

Apesar disso, quanto ao realmente interessante referente a 
princípios regentes da formação das rendas, à seleção dos líderes 
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industriais, à distribuição de iniciativa e responsabilidade, à definição 
de êxito e fracasso, enfim, em tudo constituinte da fisionomia do 
capitalismo competitivo, o plano básico por Schumpeter proposto é 
justamente o oposto da concorrência perfeita e muito mais estranho 
a ela se comparado ao capitalismo das grandes empresas.  

Por conseguinte, embora Schumpeter não acredite seu plano-
mestre ser rejeitado sobre a premissa de ser baseado no 
comercialismo ou desperdiçar os santos óleos socialistas para ungir 
esse sistema profano, simpatiza bastante com os socialistas críticos 
por outros motivos.  

Afirma, é verdade, o método para criar um  mercado  de bens 
de consumo e de orientar a produção se aproximará, acima de 
qualquer outro (em vez do método de decisão por voto majoritário), 
do desejado por cada camarada — e não existe instituição mais 
democrática em lugar do mercado — e, nesse sentido, terá como 
resultado um  máximo de satisfação.  Esse máximo, no entanto, 
somente o é em curto prazo, ou seja, se refere, além disso, aos 
desejos dos camaradas como são experimentados no momento.   

Todavia, é um máximo provável e, como tal, prova a 
racionalidade econômica desse tipo de socialismo exatamente como o 
máximo competitivo prova a racionalidade da economia competitiva. 
Em nenhum dos dois casos, isso significa muita coisa.  

Somente o socialismo cruamente “terra-a-terra” poderá 
contentar-se com uma meta como esta. Schumpeter não pode 
condenar nenhum socialista por desprezá-la e sonhar com novas 
formas culturais para o barro humano, e também com um novo 
barro, por falar nisso.  

Se há realmente alguma promessa autêntica no socialismo, é 
justamente nessa direção que se encontra. Os socialistas assim 
pensam o socialismo permitir a comunidade ser orientada por 
preferências em assuntos sem outro aspecto senão o hedonista.  

Mas adotariam um Gosplan, como Schumpeter o elaborou, 
condicionalmente, não apenas nas suas políticas de investimento, 
mas para todos os objetivos também com outros aspectos.  
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Poderiam deixar ainda os camaradas escolherem, livremente, 
entre ervilhas e feijão. Poderiam, talvez, hesitar entre leite e uísque, 
ou entre remédios e melhorias habitacionais.  

Mas não permitiriam os camaradas escolherem entre fazer pão 
e erigir templos, se os últimos fossem construídos com o fim daquilo, 
chamado pelos alemães, deselegantemente, mas de maneira 
expressiva, de “as manifestações objetivas da cultura”.  

Racionalidade e Determinação Econômica: Com ou Sem 
Mercado 

Segundo Schumpeter, é necessário perguntar, pois, se, no 
momento quando abandonamos a ideia do mercado, não irá também 
pela borda a racionalidade e a determinante econômica. A resposta é 
clara.  

Na falta do mercado, deverá haver uma autoridade para fazer a 
avaliação, isto é, para determinar os índices de significação para 
todos os bens de consumo. Dado o sistema de valores esposado, 
essas autoridades poderiam agir de uma maneira perfeitamente 
determinada, assim como pôde fazê-lo Robinson Crusoé. Talvez por 
isso MARX demostrou tanto interesse pelo sistema econômico de 
Robinson Crusoé.  

O restante do processo de planificação poderia, nesse caso, 
seguir seu curso em condições muito semelhantes às do plano básico 
por Schumpeter proposto. Os talões, preços e unidades abstratas 
continuariam servindo para os fins de direção e cálculo de custos, 
embora já não mais guardassem relação com a renda disponível e 
suas unidades. Nessas condições, reapareceriam todos os conceitos 
baseados na lógica geral da ação econômica. 

Todos os tipos do socialismo centralista podem, portanto, pular 
por cima da primeira barreira: a determinação e a coerência lógica da 
planificação socialista. Quanto a Schumpeter, pode transpor a 
segunda, pois consistiria na impossibilidade prática, atribuída ao 
sistema pela maioria dos economistas anti socialistas, depois de ter 
amargado uma derrota no terreno puramente teórico.  
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Afirmam eles a Junta Central ter de enfrentar uma tarefa de 
complicação incontrolável.  Essa é a orientação da maioria dos 
autores de convicções não-socialistas, embora aceitem as credenciais 
lógicas do socialismo. O Prof. ROBBINS, VON MISES e HAYEK podem 
ser mencionados como as principais autoridades a advogar essa 
orientação. 

Alguns deles acrescentam ainda o funcionamento da ordem 
socialista implicar em uma reforma total das almas ou do seu 
comportamento (qualquer a maneira desejada classificá-lo), o que 
nem a experiência histórica nem o senso comum parecem justificar. 
Deixando para depois o estudo do último ponto, Schumpeter pode 
contestar facilmente o primeiro. 

Em primeiro lugar, um exame rápido da solução proposta por 
Schumpeter para o problema teórico convencerá o leitor ela ser 
eminentemente viável, isto é, não apenas estabelece uma 
possibilidade lógica, mas, ao fazê-lo, mostra as maneiras como essa 
possibilidade pode ser concretizada. Essa solução se sustenta mesmo 
se, para enfrentar diretamente o problema, exigimos o plano de 
produção ser formulado sem base em nenhuma experiência prévia 
quanto a quantidades e valores e nenhuma outra base inicial senão 
uma pesquisa dos recursos e meios técnicos disponíveis e um 
conhecimento geral da mentalidade dos camaradas.  

Além disso, deve-se levar em conta também, nas condições da 
vida moderna, uma economia socialista necessitaria de uma enorme 
burocracia ou, pelo menos, de condições favoráveis para seu 
desenvolvimento e funcionamento. Esse requisito constitui uma das 
razões pelas quais os problemas econômicos do socialismo não 
devem ser jamais discutidos sem referência a determinadas situações 
do meio social ou a situações históricas.  

Essa máquina administrativa pode merecer ou não todos os 
comentários desfavoráveis com os quais alguns de nós têm o hábito 
de brindar a burocracia (Schumpeter vai comentá-la dentro em 
breve), mas, no momento, não está interessado em saber se ela 
pode ou não desempenhar suas tarefas. Tudo importante é, se ela 
existir, não haver razão para acreditar não estar à altura da tarefa.  

A burocracia socialista teria, em qualquer situação normal, 
meios suficientes de informação para avaliar bem e à primeira vista 
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as quantidades corretas de produção nos principais segmentos da 
indústria. O resto seria uma questão de ajustes à custa de tentativas 
e erros.  

Até agora não há a esse respeito qualquer diferença 
fundamental entre as economias socialista e mercantil, nem 
tampouco em relação ao problema onde tropeçam os teóricos, ao 
demonstrar a maneira como um sistema econômico caminha em 
direção a um estado possível de ser racional  ou  ótimo,  no sentido 
de cumprir certas condições máximas, nem quanto às condições 
encontrados pelos diretores de empresa na vida diária.   

Alguns autores parecem insinuar o processo através do qual se 
alcança o equilíbrio seria o mesmo de um estado de concorrência 
perfeita. Mas isso não acontece. Os ajustamentos graduais em reação 
às modificações dos preços poderiam apenas deixar de atingir em 
cheio a meta. 

Se admitirmos uma experiência prévia como ponto de partida, 
como o faz a maioria dos socialistas, e especialmente KARL KAUTSKY, 
o trabalho é muito simplificado. Especialmente se essa experiência for 
do tipo da grande empresa.  

Mas, em segundo lugar, uma outra consequência se segue ao 
estudo do plano básico de Schumpeter: a solução dos problemas a 
serem enfrentados pela administração socialista seriam não somente 
tão possíveis, como a solução prática dos problemas atacados pela 
administração comercial, mas ainda mais fáceis.  

Podemos convencer-nos facilmente disso quando lembramos 
uma das dificuldades de direção da empresa – a dificuldade de 
absorve a maior parte da energia do grande homem de negócios – 
consistir nas incertezas futuras em todas as suas decisões. Entre 
essas, uma das mais importantes é a reação dos concorrentes 
existentes ou potenciais e, também, a evolução da situação 
comercial.  

Embora outras classes de incertezas perdurassem também em 
uma comunidade socialista, as duas referidas acima provavelmente 
desapareceriam sem deixar vestígio. As direções das indústrias e 
obras socializadas estariam em condições de saber exatamente o que 
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as demais se propunham fazer e nada lhes impediria de unirem-se 
para uma ação conjunta. 

[Na economia de mercado, as resultantes das decisões são 
incertas por elas são descoordenadas, descentralizadas e 
desinformadas umas das outras. Na economia socialista, são 
pressupostas serem o contrário: coordenadas, centralizadas e 
informadas.] 

Superar como isso é feito nas economias capitalistas, constitui 
o passo mais importante em direção ao socialismo. Na verdade, reduz 
progressivamente as dificuldades de transição. É, em si mesmo, um 
sintoma dela. Combater essa tendência, incondicionalmente, significa 
combater o próprio socialismo.  

A Junta Central poderia atuar, e, em certo grau, atuaria 
inevitavelmente, como um centro de intercâmbio de informações e 
coordenação de decisões, pelo menos na mesma medida como a 
direção de um grande cartel. Isto reduziria enormemente a 
quantidade de trabalho mental dos líderes da indústria.  

Muito menos inteligência seria necessária, pois, para dirigir esse 
sistema complexo, em vez de orientar uma firma importante entre as 
ondas e as ressacas do mar capitalista. Schumpeter supõe o dito 
bastar, para confirmar seu esquema de planejamento socialista.   
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Capítulo 4.  
Equacionamento do Problema 

Ditadura do Proletariado 

Nada há tão traiçoeiro como o que é evidente. Os fatos dos 
últimos vinte ou vinte e cinco anos [pré-1943] ensinaram-nos a ver 
na sua devida perspectiva a significação da ditadura do proletariado.  

Até mais ou menos 1916, a relação entre socialismo e 
democracia teria parecido muito clara à maioria das pessoas e a 
ninguém mais além dos abalizados expoentes da ortodoxia socialista. 
Dificilmente teria ocorrido a alguém negar o direito socialista à 
filiação no clube democrático.  

Os próprios socialistas (com exceção de uns poucos grupos 
sindicalistas) afirmavam ser os únicos e verdadeiros democratas, ou 
seja, os vendedores exclusivos da mercadoria autêntica. Jamais 
deveria ser confundida com a falsificação burguesa.  

Era não apenas normal procurarem elevar os valores do 
socialismo, acrescentando-lhes os valores da democracia, mas eles 
possuíam também uma teoria convincente dos dois estarem 
indissoluvelmente ligados. De acordo com essa teoria, o controle 
privado dos meios de produção constitui a base da capacidade dos 
capitalistas de explorar o trabalho e de impor os ditames de seus 
interesses de classe sobre a administração dos negócios públicos da 
comunidade.  

O Poder Político do capitalismo, por conseguinte, parece ser 
apenas uma forma particular do seu Poder Econômico. Daí se deduz 
não haver democracia enquanto existir esse poder, isto é, a mera 
democracia política seria simplesmente um logro. A eliminação desse 
poder terminaria, simultaneamente, com a exploração do homem 
pelo homem e marcaria o início do governo do povo [ou democracia]. 

Esse argumento é essencialmente marxista. Justamente porque 
deriva logicamente (de maneira tautológica, na verdade) das 
definições de termos do esquema marxista, terá de partilhar do 
destino deste último e, em particular, do destino da doutrina da 
exploração do homem pelo homem. 
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O fato de o Poder Individual ou Coletivo não comportar 
definição em termos puramente econômicos (da maneira definida 
pela Teoria das Classes Sociais elaborada pelo MARX) constitui razão 
ainda mais ponderável para não se aceitar esse argumento.   

Schumpeter apresenta logo a seguir o que lhe parece urna 
análise mais realista das relações entre os grupos socialistas e o 
credo democrático. Mas deseja também uma teoria mais realista 
sobre as relações talvez existente entre o socialismo e a democracia 
propriamente ditos, isto é, sobre a relação possível de existir, 
independentemente de desejos e lemas, entre a ordem socialista, da 
maneira entendida por ele, e o modus operandi do governo 
democrático.  

Buscando a solução do problema, devemos examinar em 
primeiro lugar a natureza da democracia. Um outro ponto, todavia, 
exige esclarecimento imediato.   

Uma vez implantado, o socialismo pode ser o próprio ideal de 
democracia. Os socialistas, no entanto, não são sempre muito 
escrupulosos sobre a maneira como deve ocorrer essa 
implementação.  

As palavras revolução e ditadura saltam aos olhos dos seus 
textos sagrados. Numerosos socialistas modernos afirmaram ainda 
mais explicitamente nada verem de mal em abrir à força, pela 
violência e terror, os portões do paraíso socialista. Afinal, eles 
suplementariam outros meios mais democráticos de conversão.  

A própria posição adotada por MARX a respeito desse assunto 
pode, sem dúvida, ser interpretada de maneira se possível desculpá-
lo aos olhos dos democratas. Schumpeter indica, na Parte I do seu 
livro, de qual maneira suas opiniões sobre revolução e evolução 
podem ser reconciliadas.  

A revolução não precisa ser uma tentativa da minoria de impor 
sua vontade sobre os recalcitrantes. Pode significar apenas a remoção 
das obstruções levantadas contra os desejos do povo por instituições 
cediças, controladas por grupos interessados em sua preservação. A 
ditadura do proletariado admite interpretação semelhante.  
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Em apoio dessa afirmativa, Schumpeter pode citar novamente 
as palavras de MARX no   Manifesto Comunista,   onde ele fala em 
assumir “gradualmente” as funções da burguesia e no 
desaparecimento das distinções de classe “no curso da evolução”. 
Estas frases, não obstante a importância atribuída à força, parecem 
sugerir uma maneira bem aproximada do significado da democracia 
do modo habitualmente entendido.  

Os fundamentos dessa interpretação, todavia, reduzem a quase 
nada a famosa revolução social e a não menos famosa ditadura a 
simples floreios de agitação. Destinados a incendiar a imaginação, 
não são inteiramente justificados.  

Muitos socialistas foram, ou se declararam ser, discípulos de 
MARX ao manifestarem opiniões diferentes. Cedendo diante da 
autoridade de escribas e fariseus, melhores conhecedores da lei 
marxista e da impressão baseada no estudo atento dos volumes do  
Neue Zeite,  Schumpeter admite a possibilidade: caso tivesse sido 
obrigado a escolher, MARX poderia ter posto o socialismo acima da 
observância das normas democráticas.  

Nesse caso, ele teria sem dúvida declarado, como tantos o 
fizeram depois dele, não estar realmente se desviando do verdadeiro 
caminho democrático, porque, para trazer à vida a democracia 
autêntica, é necessário limpar a atmosfera do venenoso vapor 
capitalista asfixiante dela. No caso do crente na democracia, a 
importância da observação das normas democráticas aumenta 
claramente em proporção à importância do ponto em discussão.  

Por isso mesmo, sua observância jamais necessita ser mais 
cuidadosamente vigiada e ainda mais ciumentamente defendida por 
todas as garantias disponíveis no caso de uma reconstrução social 
total. Os que estiverem dispostos a relaxar essas exigências e aceitar 
normas visivelmente não-democráticas, ou algum método de 
conseguir decisões aparentemente democráticas por meios não-
democráticos, mostrarão iniludivelmente darem mais valor a outras 
coisas acima da democracia.  

O democrata sincero considerará uma reconstrução desse tipo 
como basicamente viciada. Não importa o quanto possa aprová-la por 
outros motivos.  
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Forçar o povo a aceitar alguma coisa, acreditada ser boa e 
gloriosa, mas realmente não desejada por ele, embora se possa 
esperar ele gostar depois de conhecer os resultados, constitui o 
próprio sinal revelador da crença antidemocrática. Caberá ao casuísta 
decidir se é possível fazer uma exceção para os atos não-
democráticos perpetrados com o objetivo expresso de concretizar a 
verdadeira democracia, como fossem os únicos meios para esse fim.  

Essa hipótese, mesmo caso admitida, não se aplica ao caso do 
social ismo. Ele, como vimos anter iormente, se tornará 
democraticamente viável no momento exato quando puder ser 
praticamente vitorioso.  

De qualquer maneira, qualquer argumento em favor da 
anulação da democracia, durante os períodos de transição constitui, 
na realidade, excelente oportunidade para evitar a responsabilidade  
por essa mesma ação. Soluções provisórias desse tipo podem durar 
centenas de anos.  

Já há meios para o grupo dominante, instalado no poder por 
uma revolução vitoriosa, prolongá-los indefinidamente ou adotar a 
forma, mas não a substância, da democracia.  

História dos Partidos Socialistas  

Quando passamos a estudar a história dos partidos socialistas, 
começamos a ter dúvida sobre a validez da afirmação de todos eles, 
uniformemente, defenderam o credo democrático.  

Em primeiro lugar, temos a grande comunidade socialista, 
dirigida por um partido em minoria e não oferecendo nenhuma 
oportunidade a outros. Os representantes desse partido, reunidos na 
XVIII Convenção da Internacional Comunista, ouviram relatórios e 
aprovaram unanimemente resoluções, onde não se ouviu coisa 
alguma a ponto lembrar o chamado de debates.  

Terminaram votando (como dizem as fontes oficiais): “o povo 
russo (?), em incondicional devoção ao partido de LENINE e STALIN, 
e ao grande líder, aceita o programa de grandes obras esboçado no 
mais sublime dos documentos de nossa época, o relatório do 
camarada  STALIN, para cumpri-lo sem um momento de vacilação. 
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(...) nosso Partido Bolchevista, sob a liderança do gênio do grande 
STALIN, inicia uma nova fase de desenvolvimento”.   

Schumpeter ressalta não falar russo. As passagens acima foram 
fielmente traduzidas do jornal alemão, publicado em Moscou, e são 
vulneráveis a objeções contra a tradução do texto originai, embora 
esse jornal por certo não estivesse em posição de publicar coisa 
alguma não totalmente aprovada pelas autoridades.  

Essa manifestação e as eleições de candidatos únicos, 
complementadas por processos-pantomima e métodos da GPU, 
podem, sem dúvida, constituir “a mais perfeita democracia do 
mundo”. Isto se atribui uma significação especial à palavra, mas não 
é de maneira alguma o entendido por democracia pela maioria dos 
americanos.   

Ainda assim, em essência e princípio, pelo menos, essa 
comunidade é socialista, assim como foram as criações passageiras 
do mesmo tipo na Hungria e na Baviera. Sem dúvida, existem ainda 
grupos socialistas, até hoje, sustentando os ideais democráticos da 
maneira entendida nos Estados Unidos.  

Esses socialistas abrangem, por exemplo, a maioria dos 
socialistas ingleses, os partidos socialistas da Bélgica, Países-Baixos e 
Escandinávia, o partido americano, e grupos alemães exilados. Do 
ponto-de-vista dessa gente, e também do observador, é tentador 
negar o sistema russo constituir um autêntico   socialismo e 
sustentar, pelo menos nesse respeito, ser uma aberração.  

Mas o socialismo autêntico não é outro senão o socialismo 
admirado por nós?  Por isso mesmo, o que significarão essas palavras 
senão o reconhecimento do fato de haver formas do socialismo não 
capazes de despertarem a lealdade de todos os socialistas porque 
incluem também os tipos não-democráticos?  

É realmente possível um regime socialista ser não-democrático, 
como Schumpeter mostrou antes, na base puramente lógica, pois o 
aspecto característico do socialismo não implica coisa alguma em 
relação às suas normas políticas. Sendo assim, o importante é saber 
se e em qual sentido ele pode ser democrático.  
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Em segundo lugar, os grupos socialistas coerentemente 
sustentáculos da fé democrática jamais tiveram o motivo ou a 
oportunidade de professar qualquer outra. Viveram em meio onde se 
teria combatido fortemente palavras e práticas antidemocráticas. Na 
verdade, esse meio sempre se opôs aos s ind ica l i s tas 
[hierarquicamente centralizados por meio de uma nomenclatura].  

Em certos casos, eles tinham todos os motivos para esposar os 
princípios democráticos. Eles os protegiam e às suas atividades.  

Em outros, a maioria deles estava satisfeita com os resultados, 
políticos ou não, possíveis do progresso em um regime democrático 
trazer. É fácil imaginar o possível de ter acontecido aos partidos 
socialistas da Inglaterra ou Suécia, digamos, se eles tivessem 
revelado qualquer sério sintoma de tendências antidemocráticas.  

Eles sentiram, ao mesmo tempo, seu poder aumentar 
permanentemente e o poder político estar automaticamente se 
inclinando em sua direção. Quando o obtiveram, consideraram-se 
satisfeitos. Dessa maneira, ao manifestar lealdade à democracia, 
fizeram apenas o que sempre parecera óbvio.  

O fato de a política por eles adotada não ter agradado a LENINE 
não significa, estivesse ele na situação onde eles estavam, teria agido 
de maneira diferente. Na Alemanha, onde o partido se desenvolveu 
ainda mais, e onde, até 1918, o caminho para o poder parecia 
bloqueado, os socialistas, enfrentando um Estado forte e hostil, e 
tendo de depender para proteção das simpatias burguesas e poderio 
dos sindicatos, na melhor das hipóteses, semi-socialistas, podiam 
ainda menos abjurar ao credo democrático, pois neste caso teriam 
caído exatamente nas mãos dos seus inimigos. A adoção do título de 
socialdemocratas constituía a mais comezinha forma de prudência. 

Mas, em terceiro lugar, os casos onde o socialismo foi 
experimentado com êxito são muito poucos e não muito 
convincentes.  Schumpeter limita-se às atitudes dos partidos 
socialistas na política interna. A atitude adotada, e também a dos 
sindicatos a respeito dos trabalhadores não-socialistas ou não-
sindicalizados, é certamente ainda menos convincente.   

Na verdade, em certo sentido, em 1918 o Partido 
Socialdemocrata alemão teve uma alternativa: optou pela democracia 
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e (se isso constitui prova de fé democrática) reprimiu os comunistas 
com inexorável energia. Mas o partido se cindiu.  

Perdeu a maior parte da ala esquerdista. E os dissidentes 
tiveram muito mais razões para reclamar o título de socialista em 
lugar dos acomodados. Muitos dos últimos, além disso, embora se 
submetendo à disciplina partidária, desaprovaram a medida.  

Outros tantos a aprovaram e o fizeram simplesmente porque, a 
partir do verão de 1919, pelo menos, as oportunidades de êxito em 
caminhos mais radicais (isto é, antidemocráticos) haviam-se tornado 
insignificantes. Além disso, em particular, porque uma política 
esquerdista em Berlim acarretaria sério perigo de secessão da 
Renânia e dos países ao sul do Maine, mesmo caso não tivessem 
sofrido imediatamente uma derrota contundente.  

Finalmente, para a maioria, ou pelo menos para o elemento 
sindical componente, a democracia lhes dava tudo pretendido, 
inclusive posições oficiais. Eles eram obrigados, evidentemente, a 
partilhar esses cargos com o partido centrista (Democracia Cristã). 
Mas a barganha era satisfatória para ambos.  

Os socialistas, sem tardança, tornaram-se furiosamente 
democráticos. Isto somente aconteceu, no entanto, quando uma 
posição ligada a um credo antidemocrático começou a levantar-se 
contra eles.  

Não censuraremos os socialdemocratas alemães pelo senso de 
responsabilidade revelado ou mesmo pela complacência com a qual 
se acomodaram nas confortáveis cadeiras do mundo oficial. A 
acomodação é defeito humano comum, e a complacência merece ser-
lhes levada a crédito, como Schumpeter tentará mostrar na última 
parte deste livro.  

Mas é preciso certo otimismo para citá-los como testemunhas 
da resoluta lealdade dos socialistas às normas democráticas. Mas não 
pode citar nenhuma outra experiência, a menos caso aceitemos os 
casos russo e húngaro, os quais retratam a combinação decisiva de 
uma possibilidade de conquista do poder com a impossibilidade de 
consegui-lo por meios democráticos.  
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A dificuldade de Schumpeter é bem ilustrada pelo caso 
austríaco, cuja importância é muito maior face à real importância do 
país, devido à posição excepcional do grupo (neomarxista) líder. Os 
socialistas austríacos aderiram à democracia em 1918 e 1919 quando 
a adesão não era ainda, como se tornou depois, uma questão de auto 
conservação.  

Mas, nos poucos meses quando a monopolização do poder 
parecia estar ao seu alcance, a posição da maioria não era tão 
inequívoca. Nessa época, FRITZ ADLER referiu-se ao princípio da 
maioria como fetichismo dos caprichos da Aritmética (Zufall der 
Arithmetik), enquanto muitos outros encolhiam os ombros diante das 
práticas democráticas. Ainda assim, esses homens eram membros 
fiéis do partido socialdemocrata e não comunistas.  

Tomando o bolchevismo o poder na Hungria, o problema da 
escolha de curso tornou-se premente. Ninguém pode ler as 
discussões travadas naquela época sem compreender o sentimento 
partidário não estar mal expressado pela forma seguinte: “Não nos 
agrada especialmente a ideia de escolher a esquerda (adotar os 
métodos soviéticos). Mas se formos obrigados, iremos todos juntos”.   

Simplesmente, esse pronunciamento de um dos líderes mais 
ilustres significa eles compreendiam em toda sua extensão o perigo 
de implantar o bolchevismo em um país inteiramente dependente das 
potências capitalistas, para obtenção de alimentos, e com as forças 
francesas e alemãs praticamente às portas. Se a pressão através da 
Hungria se tornasse demasiadamente forte, eles não cindiriam o 
partido, mas tentariam conduzir todo o rebanho para o campo 
bolchevista.  

Essa avaliação da situação do país, em geral, e do perigo a 
ameaçar o partido, em particular, era eminentemente razoável. Da 
mesma maneira, a sua consequência lógica. A lealdade ardente aos 
princípios democráticos, todavia, não era visível em nenhuma das 
duas. Converteram-se finalmente, não por arrependimento, mas em 
virtude da contrarrevolução húngara.  

Não pensem os leitores Schumpeter estar acusando os 
socialistas de insinceros e desejar expô-los ao desprezo como maus 
democratas, oportunistas e conspiradores imorais.  
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Acredita realmente, a despeito do maquiavelismo infantil 
adotado por alguns dos seus profetas, fundamentalmente, a maioria 
deles foi tão sincera nas suas profissões de fé como quaisquer outros 
homens. Quanto à democracia, os partidos socialistas não são 
presumivelmente mais oportunistas em lugar de outros.  

Todos eles, simplesmente, adotam a democracia se e quando 
ela serve aos seus ideais e interesses – e em nenhuma outra 
hipótese.  

Para evitar seus leitores se sentirem chocados e pensarem 
opiniões tão imorais serem esposadas apenas pelos políticos mais 
calejados, Schumpeter fará agora uma experiência mental. Ela, ao 
mesmo tempo, fornecerá o ponto de partida para o seu estudo sobre 
a natureza da democracia.  

Uma Experiência Mental 

Schumpeter supõe a comunidade, de uma maneira satisfatória 
ao critério do leitor sobre a democracia, ter resolvido perseguir os 
dissidentes religiosos. Esse exemplo não é tão tolo como parece.  

Comunidades cuja maioria de nós reconheceria imediatamente 
como democráticas queimaram hereges na fogueira – como no caso 
da República de Genebra, no tempo de CALVINO –, ou os 
perseguiram de outras maneiras, repugnantes aos nossos padrões 
morais, como no caso da colônia de Massachusetts. Casos desse tipo 
não deixam de ser importantes mesmo se ocorrem em países não-
democráticos.  

É ingênuo pensar o processo democrático deixar de funcionar 
inteiramente em uma autocracia ou o autocrata jamais agir de acordo 
com os desejos ou ceder diante do povo. Nos casos onde o faz 
podemos concluir ação semelhante teria sido tomada também se o 
sistema fosse o democrático.  

Não há dúvida de, pelo menos as primeiras perseguições dos 
cristãos, por exemplo, foram aprovadas pela opinião pública romana. 
Presumivelmente, não teriam sido mais suaves se Roma fosse uma 
verdadeira democracia.   
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A caçada às feiticeiras fornece outro exemplo. Surgiu da própria 
alma da massa e poderia ter sido tudo menos uma invenção diabólica 
de padres e príncipes, os quais, pelo contrário, as combateram logo 
quando se sentiram em condições para tal.  

A Igreja Católica, é verdade, puniu a feitiçaria. Mas se 
compararmos as medidas realmente tomadas com as usadas contra a 
heresia, onde os romanos agiam a sério, temos imediatamente a 
impressão de, em matéria de feitiçaria, a Santa Sé antes cedeu em 
vez de instigar a opinião pública. Os jesuítas combateram a caça às 
feiticeiras, a princípio sem êxito.  

Pelos fins do século XVII e começos do XVIII, quando a 
monarquia absoluta estava firmemente estabelecida, as proibições do 
governo prevaleceram finalmente. A maneira curiosamente cautelosa 
com a qual uma soberana enérgica como a Imperatriz MARIA TERESA 
começou a proibir a prática mostra claramente ela perceber estar 
combatendo a vontade do povo.  

Finalmente, para escolher um exemplo com alguma relação 
com assuntos modernos, o antissemitismo sempre foi uma das mais 
profundas atitudes populares na maioria das nações, nas quais havia, 
em relação ao total da população, um número considerável de 
judeus. Nos tempos modernos, essa atitude até certo ponto cedeu 
diante da influência racionalizadora da evolução capitalista.  

Restou o suficiente, todavia, para garantir o êxito popular de 
qualquer político caso quisesse explorá-la. A maioria dos movimentos 
capitalistas da nossa época, com exceção do socialismo fanático, 
aprendeu realmente essa lição.  

Na Idade Média, além disso, podemos dizer sem medo de 
contestação, os judeus deveram sua sobrevivência à proteção da 
Igreja e de príncipes. Eles os defenderam contra a ira popular e 
terminaram emancipando-os.   

A atitude protetora dos papas pode ser exemplificada pela bula 
Ltst Judaeis (1120), cuja confirmação repetida pelos sucessores de 
CALISTO ser prova tanto da continuidade dessa política como a 
resistência por ela enfrentada. A atitude protetora dos príncipes será 
facilmente entendida caso se recordar as expulsões ou massacres dos 
judeus importavam na perda de rendas muito necessárias a eles.  



  65

Mas Schumpeter volta à sua experiência. Transporta a 
imaginação do leitor para um país hipotético. Supõe ele, de maneira 
democrática, praticar a perseguição aos cristãos, a cremação de 
feiticeiras e o massacre dos judeus.  

Nós por certo não aprovaríamos essas práticas, baseados na 
premissa de não terem sido decididas de acordo com as normas 
democráticas. A questão vital, no entanto, é a seguinte: 
aprovaríamos nós uma Constituição democrática com tais resultados 
de preferência a uma não--democrática capaz de os evitar?  

Se não aprovássemos, estaríamos agindo exatamente como os 
socialistas ardentes, para os quais o capitalismo é pior se comparado 
à caçada de feiticeiras. Estão, por conseguinte, dispostos a aceitar 
métodos não democráticos para liquidá-lo.  

Até esse ponto, nós e eles estamos no mesmo barco. Há ideais 
e interesses colocados pelos mais ardentes democratas acima da 
democracia. Quando professam lealdade absoluta ao sistema, 
revelam também a convicção de a democracia garantir esses ideais e 
interesses, tais como liberdade de religião, palavra, direito à justiça, 
governo decente, etc.  

A razão para isso não é difícil de encontrar. A democracia é um 
método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional para 
chegar a uma decisão política (legislativa ou administrativa). Por isso 
mesmo, é incapaz de ser um fim em si mesmo, sem relação com as 
decisões produzidas em determinadas condições históricas. 
Justamente este deve ser o ponto de partida para qualquer tentativa 
de definição.  

Qualquer que seja o traço característico do método 
democrático, os exemplos históricos examinados, rapidamente, 
dizem-nos umas poucas coisas, mas bastante importantes para 
justificar uma recapitulação explícita do problema.  

Em primeiro lugar, os exemplos acima são suficientes para 
impedir qualquer tentativa de pôr em dúvida as afirmações 
formuladas por Schumpeter, isto é, sendo um método político, a 
democracia não pode, comparada a qualquer outro método, ser um 
fim em si mesma.  
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Pode ser alegado também, por questões de lógica, um método 
desse tipo pode ser um ideal absoluto ou um valor último. Pode, 
realmente ser isso.  

É possível sustentar, embora seja criminoso ou estúpido o 
objetivo possível de ter alcançado a norma democrática, em um 
determinado conjunto de fatores históricos, a vontade do povo deve 
prevalecer. Pelo menos, não deve ser contrariada, exceto da maneira 
sancionada pelos princípios democráticos.  

Mas, nesses casos, é muito mais natural falar da ralé em vez de 
povo. Deve-se combater-lhe a criminalidade ou estupidez por todos 
os meios disponíveis. 

Em segundo, se admitimos a lealdade incondicional à 
democracia ser devida apenas à lealdade incondicional a certos 
interesses ou ideais, esperados ser servidos por ela, o exemplo de 
Schumpeter ainda prejudica a alegação de, embora a democracia não 
possa ser um ideal por si mesma, é ainda assim um substituto. 
“Necessariamente, sempre e em toda a parte, servirá a certos 
interesses ou ideais pelos quais estamos dispostos a lutar e morrer 
sem condições”. Evidentemente, essa opinião não pode ser 
verdadeira. 

Em particular, não é exato a democracia sempre proteger mais 
a liberdade de consciência em vez de beneficiar a autocracia. No mais 
famoso dos julgamentos, PLATÃO era, do ponto-de-vista dos judeus, 
sem dúvida nenhuma um representante da autocracia. Não obstante, 
ele procurou proteger a liberdade. E submeteu-se aos ditames de 
uma democracia.   

A democracia, como qualquer outro método, não produz 
sempre os mesmos resultados nem favorece os mesmos interesses 
ou ideais. A lealdade racional à democracia, por isso mesmo, 
pressupõe não apenas um esquema de valores hiper-racionais, mas 
também certas condições da sociedade na qual a democracia pode 
operar de maneira a nos agradar.  

As afirmações sobre o funcionamento da democracia não têm 
sentido sem relação a determinados períodos, lugares e situações. O 
mesmo ocorre, naturalmente, com os argumentos antidemocráticos. 
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Tudo isto, afinal de contas, é evidente. Não deve surpreender, e 
ainda menos chocar a ninguém, pois nada tem a ver com o fervor ou 
a dignidade da convicção democrática em qualquer situação. 
Compreender a validez relativa de suas convicções e defendê-las 
resolutamente é, justamente, o que distingue o homem civilizado do 
bárbaro.  

Em Busca de Uma Definição 

Schumpeter tem, agora, um ponto de partida para iniciar seu 
estudo. Mas a definição, capaz de servir na tentativa de análise das 
relações entre a democracia e o socialismo, não está ainda à vista. 
Umas poucas dificuldades preliminares impedem ainda essa visão. 

Não nos valeria grande coisa consultar ARISTÓTELES. Ele usou 
a palavra para designar uma das variantes do seu ideal de uma 
comunidade bem ordenada.  

Mas alguma luz pode ser lançada sobre nossas dificuldades 
recordando o significado atribuído ao método político.  Devemos ser 
capazes de caracterizar tal método indicando por quem e como essas 
decisões são tomadas.  

Equiparando a tomada de decisões a governo, poderíamos, 
então, definir a democracia como o governo do povo.  Por qual razão, 
então, não será essa definição suficientemente exata?  

Não porque a palavra abranja tantos significados quantas 
combinações há entre todas as definições possíveis do conceito povo 
(demos,  o  poptdus  romano) e todas as possíveis definições do 
conceito  governar (kratein)  e também porque essas definições não 
sejam independentes do argumento sobre a democracia.  

Quanto ao primeiro conceito, o populus, no sentido 
constitucional, pode excluir os escravos e outros habitantes. A lei, 
pode reconhecer qualquer número de status entre a escravidão e a 
cidadania total ou mesmo privilegiada.  

Sem levar em conta a discriminação legal, diferentes grupos se 
consideraram o povo em épocas distintas.   
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Veja, por exemplo, a definição dada por VOLTAIRE nas suas 
Letters Concerning the English Nation (publicadas em inglês, 1733; 
transcrição da 1ª. edição publicada por Peter Davies, 1926, pág, 49):  

“A mais numerosa, mais útil, até mesmo a mais virtuosa e, 
consequentemente, a mais venerável parte da humanidade, 
consistindo daqueles estudiosos das leis e das ciências, de 
mercadores, de artesãos, em uma palavra, de todos, excetos os 
tiranos, isto é, de todos chamados de povo.”  

Atualmente, povo provavelmente significará massa, mas o 
conceito de VOLTAIRE chegou quase a ponto de identificar o povo 
para quem foi escrita a Constituição dos Estados Unidos. 

Podemos dizer, naturalmente, a sociedade democrática ser 
aquela onde não se faz essa discriminação, pelo menos em assuntos 
de interesse para aos negócios públicos, tais como o direito de voto.  

Mas, em primeiro lugar, houve nações praticantes da 
discriminação do tipo aludido acima e, apesar disso, revelaram a 
maior parte das características usualmente vinculadas à democracia. 
Em segundo lugar, a discriminação jamais poderá estar inteiramente 
ausente.  

Em nenhum país, por exemplo, não importa em qual grau seja 
democrático, o direito de voto é estendido abaixo de uma certa idade. 
Se, todavia, procuramos descobrir o motivo dessa restrição, 
descobrimos também ela se aplicar a um número indefinido de 
indivíduos de idade superior ao limite mínimo.  

Se as pessoas abaixo da idade-limite não podem votar, não 
podemos considerar não-democrática a Nação a qual, pela mesma ou 
razão análoga, exclui também outras pessoas. Não é importante se 
nós, os observadores, admitimos a validez dessas razões ou das 
medidas práticas através das quais elas excluem certas partes da 
população. O que importa é a aceitação do fato pela sociedade em 
questão.  

Tampouco deve ser alegado, embora essa medida possa ser 
aplicada a exclusões devidas à incapacidade pessoal (a senilidade, 
por exemplo), não se aplica a todos os casos baseados em razões 
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com nada a ver com a capacidade de fazer um uso inteligente do 
direito do voto.  

A capacidade é uma questão de opinião e de grau. A sua 
existência pode ser fixada apenas por algum conjunto de regras. Sem 
absurdo ou insinceridade, é possível sustentar a capacidade ser 
medida pela aptidão da pessoa de prover sua subsistência.  

Em comunidade de fortes convicções religiosas, é possível 
defender o ponto-de-vista (mais uma vez sem absurdo ou 
insinceridade) de a heresia desqualificar, em uma sociedade 
antifeminista, o sexo.  Uma Nação racialmente consciente pode 
vincular a capacidade a considerações raciais.   

Em 1943, os Estados Unidos excluíam os orientais, e os 
alemães igualmente os judeus, dos direitos de cidadania. No sul dos 
Estados Unidos, os negros eram também amiúde privados do direito 
do voto. E assim por diante.  

O ponto importante, repetimos, não é o pensado por nós sobre 
esta ou aquela incapacidade.  Conta sim, dadas opiniões sensatas 
sobre estas questões e outras semelhantes, a desqualificação por 
motivo de situação econômica, religião, cor ou gênero fazem parte da 
mesma classe de desqualificações consideradas por todos nós 
compatíveis com a democracia.  

Podemos discordar delas, evidentemente. Mas se discordamos, 
logicamente, devemos discordar também das teorias sobre a 
importância da propriedade, religião, sexo, raça, etc. e não chamar 
essas sociedades de não-democráticas.  

A fé religiosa, por exemplo, é certamente compatível com a 
democracia, seja qual for a maneira de definirmos essa última. Mas 
há um tipo de atitude religiosa para a qual o herege parece pior em 
lugar do louco. Neste caso, não seria lógico o herege ser impedido, 
tanto quanto o louco, de tomar parte em decisões políticas?   

Para o bolchevista, qualquer não-bolchevista situa-se na 
mesma categoria. Em face disso, o domínio do partido bolchevista 
não nos daria direito per se de considerar não-democrática a 
República Soviética. Teríamos razão apenas se o partido bolchevista 
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fosse dirigido de maneira não-democrática — o que, aliás, 
evidentemente acontece.  

Em vista disso, não seria mais razoável deixar ao próprio 
populus escolher a definição mais ajustada ao seu caso?   

Evita-se, usualmente, essa conclusão irrespondível pela 
introdução de outras suposições na Teoria do Processo Democrático, 
algumas das quais serão discutidas nos dois capítulos seguintes.  

Entrementes, basta notar ela dissolver muito do nevoeiro 
pairado sobre a estrada. Entre outras coisas, revela a relação entre 
democracia e liberdade deve ser consideravelmente mais complexa 
em vez do pensado habitualmente. 

Uma dificuldade ainda mais séria surge com relação ao segundo 
elemento, o qual entra no conceito de democracia, o kratetn.   A 
natureza e modus operandi de qualquer governo   são sempre difíceis 
de explicar.  

Os poderes legais jamais garantiram a capacidade de usá-los, 
mas são importantes tanto como pontos de apoio como de limitações. 
O prestígio tradicional sempre vale alguma coisa, mas não para todas 
as coisas.  

O êxito pessoal e, parcialmente independente do êxito, o valor 
pessoal atuam e são atuados pelos componentes legal e tradicional 
do quadro institucional.  

Nenhum monarca, ditador ou grupo de oligarcas é jamais 
absoluto. Governa não apenas sujeito às características da situação 
nacional, mas sujeito também à necessidade de agir em conjunto 
com certas pessoas, de se acomodar com outras, de neutralizar 
algumas e de submeter o resto.  

Isto pode ser feito de um número quase infinito de maneiras, 
cada uma das quais determinará o possível de um dado arranjo 
formal significar realmente, seja para a Nação onde ocorre, seja para 
o observador científico. Falar de Monarquia como se ela significasse 
uma coisa específica é simples diletantismo.  
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Mas se é o povo, definido como seja, quem deve governar, 
surge ainda outro problema. De qual maneira será tecnicamente 
possível ao povo governar? 

Em certa categoria de casos, esse problema não surge ou, pelo 
menos, surge não de forma aguda. Em comunidades pequenas e 
primitivas, com uma estrutura social simples, onde não há muito 
motivo para divergências, é possível todos os indivíduos compontes 
do povo, o povo definido na Constituição, participar realmente de 
todos os deveres da legislação e administração.   

A exiguidade de números e a concentração local são 
considerações essenciais. O primitivismo da civilização e a 
simplicidade da sua estrutura são fatores menos importantes, mas 
facilitam de maneira pronunciada o funcionamento da democracia.    

Certas dificuldades podem restar mesmo nesses casos e o 
psicólogo do comportamento coletivo ainda teria algo a dizer sobre a 
liderança, a propaganda e outras fontes de desvio do ideal popular de 
democracia. Não obstante, haveria evidentes motivos para se falar da 
vontade ou da ação da comunidade, ou do povo (do governo do 
povo), particularmente se o povo tomasse decisões políticas por meio 
de debates realizados na presença física de todos. 

Aliás, isso como aconteceu, por exemplo, na  polis  grega ou no 
Conselho Municipal da Nova Inglaterra. O último caso, algumas vezes 
chamado de democracia direta, serviu na verdade de ponto de 
partida para muitos teóricos políticos.  

Em todos os outros casos, surge o nosso problema. Mas 
podemos solucioná-lo com relativa facilidade, caso estejamos 
dispostos a abandonar o governo do povo e substituí-lo por um 
governo aprovado pelo povo. Há muitas razões para se adotar essa 
solução.  

Numerosas afirmações feitas usualmente a propósito da 
democracia se aplicariam a todos os governos ao contarem com a 
lealdade da grande maioria do povo ou, melhor ainda, da grande 
maioria de todas as classes do povo.  

Isso se aplica particularmente às virtudes usualmente 
vinculadas ao método democrático:  
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1. a dignidade humana,  

2. a satisfação de ver, de maneira geral, os assuntos políticos se 
desenrolarem de acordo com as expectativas da pessoa,  

3. a coordenação da política com a opinião pública,  

4. a confiança e a cooperação do cidadão com o governo,  

5. a dependência deste último do respeito e do apoio do homem 
das ruas. 

Tudo isso e muito mais, considerado por muito de nós a própria 
essência da democracia, é satisfatoriamente abrangido pela ideia do 
governo aprovada pelo povo. Porém, é evidente qe, com exceção do 
caso da democracia direta, o povo, como povo, não pode jamais 
governar ou dirigir realmente. Logo, a justificativa desta definição 
parece completa.  

Mas ainda assim, não podemos aceitá-la. Abundam os 
exemplos, talvez seja a maioria dos casos históricos, de autocracias 
dei gratia e ditatoriais, de várias monarquias do tipo não-autocrático 
e de oligarquias aristocráticas e plutocráticas.  

Elas, normalmente, contaram com indiscutível, muitas vezes 
ardente, apoio e, considerando suas condições ambientes, 
conseguiram obter com muito êxito o que a maioria de nós julga ser 
o objetivo do método democrático. Há necessidade de frisar este 
ponto e de reconhecer uma grande proporção de democracia (neste 
sentido) fez parte desses casos.  

Um antídoto desse tipo ao cultor de simples formas, mesmo de 
simples fraseologia, seria altamente desejável. Mas não altera o fato 
de, ao aceitar essa solução, perderíamos de vista o fenômeno 
desejado de ser identificado: as democracias estariam compreendidas 
em uma classe muito mais vasta de categorias políticas. Contém 
também indivíduos de caráter claramente não-democrático.  

Nosso fracasso, no entanto, ensina-nos uma verdade. Além da 
democracia direta, existe uma riqueza infinita de formas prováveis, 
através da qual o povo pode participar do governo, influenciar e 
controlar quem realmente governa.  
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Nenhuma dessas formas, especialmente nenhuma das formas 
viáveis, possui um direito claro e exclusivo de ser descrita como 
governo do povo, se tomamos essas palavras no seu sentido 
habitual.  

Se qualquer delas adotar esse título, o fará apenas em virtude 
de uma convenção arbitrária, definindo de logo a significação a ser 
atribuída ao verbo governar.  Tais convenções são sempre possíveis: 
o povo jamais governa, mas pode sempre governar por definição. 

As teorias legais de democracia evoluíram nos séculos XVII e 
XVIII. Foram destinadas precisamente a fornecer as definições 
capazes de vincularem certas formas reais ou ideais de governo à 
ideologia do  governo do povo.   

A aceitação dessa ideologia não é difícil de entender. Naquela 
época, pelo menos nas nações da Europa Ocidental, o manto da 
autoridade de origem divina caía rapidamente dos ombros da realeza 
— este processo, naturalmente, começou em época muito mais 
remota — e, por questão de necessidades de ética e explicação, a  
vontade do povo ou o  poder soberano do povo  sobressaía como o 
substitutivo mais aceitável de uma mentalidade, embora preparada 
para o  charisma  da autoridade suprema, não estava ainda 
preparada para passar sem nenhuma.   

O Patriarcha, cuja autoria é de Sir ROBERT FILMER, publicado 
em 1680, pode ser considerado como a última exposição importante 
da Doutrina do Direito Divino na filosofia política inglesa.  

Equacionado dessa maneira o problema, a mentalidade jurídica 
esquadrinhou os recessos de sua oficina de trabalho procurando os 
instrumentos com os quais reconciliar esse postulado supremo com 
as formas políticas existentes. Contratos fictícios de sujeição a um 
príncipe pelo qual o povo soberano negociava sua liberdade ou poder, 
ou não menos fictícios contratos sociais através dos quais delegava 
esse poder, ou parte dele, de escolher representantes, foram 
principalmente o que a oficina forneceu.  

Tais contratos eram jictiones juris et de jure. Mas havia uma 
analogia realista entre eles, isto é, a sujeição voluntária e contratual 
entre um homem livre e o senhor feudal foi praticada extensamente 
entre os séculos VI e XII.  
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O homem livre aceitava a jurisdição do senhor e certas 
obrigações econômicas. Renunciava ao seu status de homem 
inteiramente livre. Em troca, recebia a proteção do senhor e outras 
vantagens. 

Embora esses expedientes tenham servido a certos objetivos 
práticos, eles são absolutamente inúteis para nós e nem mesmo 
defensáveis de um ponto-de-vista legal.   

Para fazer sentido, as palavras delegação e representação 
devem referir-se não ao cidadão isolado (o que seria a doutrina dos 
Estados medievais), mas ao povo em geral.  

Teríamos de conceber o povo, por conseguinte, como delegando 
seu poder, digamos, a um Parlamento. Este o representaria. Mas 
apenas a pessoa física ou jurídica pode legalmente delegar ou ser 
representada.  

As colônias e Estados americanos enviaram delegados aos 
congressos constitucionais. Eles se reuniram de 1774 em diante em 
Filadélfia e foram chamados de Congressos Revolucionários. Estavam 
de fato representados por esses delegados.  

Mas não representavam, de fato, o povo das colônias ou 
Estados, pois o povo, como tal, não possui personalidade legal. Dizer 
ele delegar poderes ou ser representado por um Parlamento é 
construir uma frase vazia de qualquer significado legal.   

Similarmente, não faz sentido legal descrever uma acusação 
pública como o caso de o Povo contra Fulano de Tal. A pessoa legal 
acusadora é o Estado.  

Qual será, então, o Parlamento? A resposta é simples: um 
órgão do Estado, exatamente como o governo ou um tribunal de 
justiça. Se o Parlamento realmente representa o povo, deve fazê-lo 
noutro sentido. Teremos de o descobrir ainda. 

Essas teorias sobre a soberania do povo, delegação e 
representação, no entanto, refletem algo mais além de um postulado 
ideológico e uns poucos fragmentos de técnica jurídica. Elas 
completam uma Sociologia ou Filosofia Social do corpo político, até 
certo ponto, sob a influência da revivescência das especulações 
gregas sobre o assunto. 
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Além disso, esteve parcialmente sob a influência de 
acontecimentos de época, os quais tomaram forma e alcançaram o 
apogeu ao fim do século XVIII, e realmente tentaram solucionar o 
problema. Embora essas definições gerais jamais sejam adequadas 
ou rigorosamente corretas, tentaremos descrevê-las, da maneira 
usual, como fundamentalmente racionalistas, hedonistas e 
individualistas.  

A felicidade, definida em termos hedonistas, de indivíduos 
possuidores de uma percepção clara (ou sensíveis à educação, capaz 
de lhes dar percepções claras) do fim e dos meios apropriados, era 
concebida como o sentido da vida e do grande princípio de ação, 
tanto na esfera privada como na política.  

Podemos designar essa Sociologia ou Filosofia Social, produto 
do capitalismo primitivo, pelo termo proposto por JOHN  STUART  
MILL:   utilitarismo.   De acordo com essa filosofia, o comportamento 
de acordo com esse princípio não era meramente o único racional e 
justificável, mas,  ipso jacto,  também o  natural.   

Essa afirmação constitui a ponte de ligação entre as teorias 
muito diferentes de BENTHAM e ROUSSEAU sobre o contrato social. 
Esses nomes nos servirão como faróis sobre aquilo, no mais, deixado 
aqui na escuridão. 

Se essa inevitável brevidade não impediu os leitores de seguir o 
nosso argumento, a importância dessa filosofia sobre o tema da 
democracia deve estar agora clara. Ela evidentemente forneceu, 
entre outras coisas, uma Teoria da Natureza do Estado e dos 
objetivos para os quais o Estado existe.  

Além disso, em virtude da importância atribuída ao indivíduo 
racional e hedonista e ao seu livre arbítrio, a filosofia em causa 
parece estar em condições de ensinar os únicos métodos políticos 
corretos de dirigir o Estado e concretizar seus objetivos — a maior 
felicidade para o maior número, e assim por diante.  

Finalmente, forneceu uma base racional para a crença na 
vontade do povo (volonté générale) e para o Conselho. Resume todo 
o significado da democracia para o grupo de escritores conhecidos 
como radicais filosóficos: educar o povo e deixá-lo votar livremente. 
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Uma crít ica contrária a essa opinião surgiu quase 
imediatamente, como parte de uma reação geral contra o 
racionalismo do século XVIII. Ela se declarou depois das guerras 
revolucionárias [burguesas] e napoleônicas.  

Independente do pensado das vantagens e desvantagens do 
movimento usualmente batizado de Romantismo, ele certamente 
fornecia uma compreensão mais profunda da sociedade pré-
capitalista e da evolução histórica em geral. Por conseguinte, 
revelava alguns dos erros básicos do utilitarismo e da teoria política à 
qual ele servia de base.  

Mais tarde, a análise histórica, sociológica, biológica, psicológica 
e econômica eliminou a ambos. Hoje é difícil encontrar um estudante 
do processo social capaz de dizer alguma palavra em defesa de 
ambas.  

Mas, estranho como pareça, durante todo o tempo enquanto a 
teoria ruía por terra, a ação política continuava a nela se inspirar. 
Quanto mais insustentável ela se mostrava, mais completamente 
dominava o fraseado oficial e a retórica do político.  

Justamente por esse motivo, Schumpeter estuda, no capítulo 
seguinte, aquilo chamado de Doutrina Clássica da Democracia. 

Mas nenhuma instituição, prática ou convicção resiste ou 
desmorona com a teoria oferecida em seu apoio. A democracia não 
constitui exceção.  

De fato, é possível elaborar uma teoria do processo 
democrático ao levar em conta todas as realidades da ação coletiva e 
da mentalidade pública. Essa teoria será exposta no Capítulo XXII, 
ocasião quando Schumpeter será capaz de dizer de qual maneira se 
sairá a democracia na ordem socialista das coisas.  
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Capítulo 5.  
Doutrina Clássica da Democracia 

Bem Comum e a Vontade do Povo  

A filosofia da democracia do século XVIII pode ser expressa da 
seguinte maneira: o método democrático é o arranjo institucional 
para se chegar a certas decisões políticas para realizar o bem 
comum. Cabe ao próprio povo decidir através da eleição de indivíduos 
como representantes para se reunirem e cumprir-lhe a vontade.  

Schumpeter examina as consequências dessa definição.  

Existe um  bem comum,  o farol orientador da política, sempre 
fácil de definir e de entender por todas as pessoas normais, mediante 
uma explicação racional. Não há, por conseguinte, razão para não 
entendê-lo e, de fato, nenhuma explicação para a existência de quem 
não o compreende, salvo a ignorância (possível de ser remediada), a 
estupidez e o interesse anti-social.  

Ademais, esse bem comum implica soluções definitivas de 
todas as questões. Todo fenômeno social e toda medida tomada ou a 
ser tomada podem inequivocamente ser tachados de bons ou maus.   

O povo deve admitir também, em princípio pelo menos, haver 
também uma vontade comum (a vontade de todas as pessoas 
sensatas) correspondente exatamente ao interesse, bem-estar ou 
felicidade comuns. O único fato, exceto a estupidez ou interesses 
sinistros, possível de causar divergência e explicar a existência de 
uma oposição é a diferença de opiniões quanto à rapidez com a qual 
deve ser procurada a concretização da meta comum a quase todos.  

Consequentemente, todos os membros da comunidade, 
conscientes da meta, sabendo o desejado, discernindo entre o bom e 
o mau, tomam parte, ativa e honestamente, no fomento do bom e no 
combate ao mau. Todos os membros, em conjunto, controlam os 
negócios públicos.  

A administração de alguns desses assuntos requer qualidades e 
técnicas especiais. Terá, consequentemente, de ser confiada aos 
especialistas.  
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Essa medida não afeta o princípio, contudo, pois esses 
especialistas agirão simplesmente no cumprimento da vontade do 
povo, exatamente como um médico age para executar a vontade do 
paciente de se curar. Em uma comunidade de qualquer tamanho, 
especialmente se nela ocorre o fenômeno da divisão do trabalho, 
seria muito inconveniente se cada indivíduo tivesse de entrar em 
contato com todos os outros para acertar um ponto qualquer, na sua 
qualidade de membro do corpo dirigente ou governante.  

Muito mais conveniente seria consultar o cidadão apenas sobre 
as decisões mais importantes (por referendum, por exemplo) e 
resolver as outras questões por intermédio de um comitê por ele 
nomeado. Este seria uma assembleia ou um Parlamento, cujos 
membros seriam eleitos por votação popular.  

Esse comitê ou conjunto de delegados, como vimos acima, não 
representará o povo no sentido legai, mas o fará numa acepção 
técnica — representará, refletirá ou dará voz à vontade do eleitorado. 
E uma vez mais, sendo órgão numeroso, esse comitê pode resolver 
dividir-se em unidades menores, encarregadas dos vários 
departamentos dos negócios públicos. Por último, entre esses 
pequenos comitês haverá um órgão de atuação geral, destinado 
sobretudo a resolver os problemas diários da administração.  

Terá o nome de governo ou gabinete, possivelmente com um 
secretário-geral ou bode expiatório à frente, conhecido pelo título de 
Primeiro-Ministro [no caso de Parlamentarismo]. A teoria oficial sobre 
as funções de um ministro de gabinete sustenta, de fato, ele ser 
nomeado para fiscalizar o cumprimento, no seu ministério, da 
vontade do povo.  

Ao aceitarmos todas as presunções dessa teoria política (ou 
nela implícitas), a democracia adquire, de fato, um significado 
inequívoco. Nenhuma dificuldade há com a democracia, exceto, 
talvez, a maneira de fazê-la funcionar.  

Além disso, necessitamos esquecer apenas uns tantos 
escrúpulos lógicos para acrescentar, neste caso, o arranjo 
democrático não apenas seria o melhor de todos, mas poucas 
pessoas desejariam um outro qualquer. Não é menos verdadeiro, 
porém, essas presunções corresponderem a simples declarações de 
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fato, cada um dos quais terá de ser provado, se podemos aceitar a 
definição. E será muito mais fácil refutá-la.  

Não há, para começar, um bem comum inequivocamente 
determinado capaz de todo o povo aceitar por força de argumentação 
racional. Não se deve isso primariamente ao fato de as pessoas 
poderem desejar outras coisas – e não o bem comum –, mas pela 
razão muito mais fundamental de, para diferentes indivíduos e 
grupos, o bem comum provavelmente significará coisas muito 
diversas.  

Esse fato, ignorado pelo utilitarista, devido à sua estreiteza de 
ponto-de-vista sobre o mundo dos valores humanos, provocará 
dificuldades sobre as questões de princípio. Elasnão podem ser 
reconciliadas por argumentação racional.  

Isto porque os valores supremos — nosso conceito sobre o que 
devem ser a vida e a sociedade — situam-se além dos domínios da 
lógica. Em alguns casos, é possível encontrar terreno comum entre 
eles, mas não em todos.  

Um americano diz: — “Desejamos o país se armar até os 
dentes e lutar em todo o globo pelo considerado por nós o direito”. 
Outro responde: — “Desejamos o país resolver seus próprios 
problemas, pois é a única maneira de servir a humanidade”.  

Ambos estão adotando sistemas irredutíveis de valores. 
Qualquer compromisso poderia apenas mutilar ou degradar.  

Em segundo lugar, mesmo se um bem comum suficientemente 
definido, como, por exemplo, o máximo da satisfação econômica do 
utilitarista, fosse aceitável por todos, ainda assim não se teriam 
soluções igualmente definidas para os casos individuais.   

O próprio significado de maior felicidade possível é vulnerável a 
uma objeção séria. Mas, mesmo se essa objeção pudesse ser 
eliminada e atribuído um significado definido à soma total das 
satisfações econômicas de um grupo de pessoas, o máximo ainda 
assim seria relativo a dadas situações e valores. Talvez não possam 
ser alterados, ou conciliados, de maneira democrática.  

As opiniões sobre esses casos podem ser de molde a produzir 
dissensões básicas a respeito dos próprios fins. Os problemas 
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concernentes à comparação das satisfações presente e futura, por 
exemplo, mesmo no caso do socialismo versus capitalismo, restariam 
ainda a decidir, mesmo depois da conversão de todos os indivíduos ao 
utilitarismo.  

Outro exemplo: a saúde  pode ser desejada por todos, mas 
ainda assim haverá divergências quanto à vacinação e à vasectomia, 
etc.   

Os países util itaristas da doutrina democrática não 
compreenderam a importância total desse fato, simplesmente porque 
nenhum deles previu seriamente qualquer transformação substancial 
na situação econômica e nos hábitos da sociedade burguesa. De fato, 
eles pouco mais viam além do mundo do ferreiro do século XVIII.  

Mas, em terceiro lugar, em consequência das duas proposições 
anteriores, desvanece-se no ar o conceito da vontade do povo ou da  
volontê générale, adotado pelos utilitaristas, pois esse conceito 
pressupõe um bem inequivocamente determinado e compreendido 
por todos. Ao contrário dos românticos, os utilitaristas não conheciam 
aquela entidade semimística, possuidora de uma vontade própria (a  
alma do povo),  tão fartamente explorada pela Escola Histórica de 
Jurisprudência.  

Eles inegavelmente inspiraram-se, para a vontade do povo, na 
vontade individual. E a menos caso haja um centro, o bem comum, 
para o qual se dirijam, em longo prazo pelo menos, todas as 
vontades individuais, de maneira alguma encontraremos esse tipo 
especial de  volontê générale.   

O centro de gravidade utilitarista, por um lado, unifica as 
vontades individuais e procura fundi-las por meio da discussão 
racional para transformá-las na vontade do povo. Por outro, confere à 
última a exclusiva dignidade ética reclamada pelo credo democrático 
clássico.   

Esse credo consiste simplesmente em adorar a vontade do 
povo, como povo, mas repousa em certas presunções sobre o 
objetivo natural dessa vontade, sancionada pelo raciocínio utilitarista. 
Tanto a existência como a dignidade dessa volontê générale  
desaparecem logo quando falha a ideia do bem comum. E ambas, 
como pilares da doutrina clássica, inevitavelmente, se reduzem a pó.  



  81

Vontade do Povo e a Vontade Individual  

Evidentemente, por mais conclusivos sejam os argumentos 
contra esse conceito particular da vontade do povo, eles não nos 
devem desencorajar a elaborar outro mais realista. Não temos a 
intenção de pôr em dúvida a realidade ou importância dos fatos sócio 
psicológicos. Eles nos ocorrem quando falamos sobre a vontade de 
uma Nação.  

A análise desses fatos é por certo um requisito essencial para 
se obter progresso na compreensão dos problemas da democracia. 
Seria conveniente, todavia, não conservar essa expressão, pois ela 
tende a obscurecer o fato de, logo quando amputamos a vontade do 
povo de sua conotação utilitarista, passamos a construir não apenas 
uma teoria diferente sobre a mesma coisa, mas também uma teoria 
sobre coisa completamente diferente.  

Temos todos os motivos para procurar evitar as armadilhas no 
caminho dos defensores da democracia. Embora aceitando, sob 
pressão da acumulação da prova, mais e mais fatos sobre o processo 
democrático, procuram ainda ungir os resultados com os santos óleos 
tirados de vasos do século XVIII. 

Mas, embora possa surgir ainda algum tipo de vontade comum 
ou opinião pública do emaranhado infinitamente complexo de 
situações, vontades, influências, ações e reações individuais e 
coletivas do processo democrático, os resultados não apenas carecem 
de unidade, mas também de sanção racional.  

A primeira significa, embora do ponto-de-vista da análise, o 
processo democrático não ser meramente caótico — para o analista 
não será caótico aquilo se puder ser explicado — ainda assim os 
resultados não teriam significação por si mesmos, exceto por acaso, 
como teria, por exemplo, a concretização de qualquer objetivo ou 
ideal definido.  

O último significa que, não sendo mais essa vontade 
congruente com qualquer bem, para se reclamar dignidade ética para 
o resultado será agora necessário depender de uma injustificada 
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confiança nas formas democráticas de governo. Essa crença, em 
princípio, teria de ser independente do desejo por certos resultados.  

Como vimos acima, não é fácil adotar esse ponto-de-vista. Mas, 
caso o adotemos, o abandono do bem comum utilitário ainda nos 
deixa nas mãos uma série de dificuldades. 

Em particular, ficamos ainda obrigados por necessidade prática 
a atribuir à vontade do indivíduo uma independência e uma qualidade 
racional absolutamente irrealistas. Para argumentar a vontade do 
cidadão  per se ser um fator político digno de respeito, essa vontade 
deve, em primeiro lugar, existir.  

Ou melhor, deve ser algo mais além de um conjunto 
indeterminado de impulsos vagos, circulando frouxamente em torno 
de slogans e impressões errôneas. O homem teria de saber, de 
maneira, definida o desejado a se defender.  

Essa vontade clara teria de ser complementada pela capacidade 
de observar e interpretar corretamente os fatos ao alcance de todos, 
e selecionar criticamente as informações sobre os fora do alcance.  

Por último, baseada nessa vontade definida e nesses fatos 
comprovados, uma conclusão clara e imediata quanto a fatos 
particulares teria de ser alcançada de acordo com as regras da 
inferência lógica e com grau tão grande de eficiência geral. Além 
disso, a opinião de um homem poderia ser considerada, sem absurdo 
evidente, aproximadamente tão boa como a de qualquer outro 
homem.   

Isso explica o caráter fortemente igualitário da doutrina clássica 
da democracia e as convicções populares democráticas. Veremos, 
mais tarde, de qual maneira a igualdade pode adquirir o status de 
postulado ético.  

Como declaração de fato sobre a natureza humana, não pode 
ser verdadeira em qualquer sentido concebível. Reconhecendo-se 
isso, o próprio postulado foi reformulado amiúde, de maneira a 
significar igualdade de oportunidade.  

Mas, ignorando até mesmo as dificuldades inerentes à palavra 
oportunidade, a reformulação não nos ajuda muito, pois o que se 
quer em matéria de atuação política é a igualdade real e não 
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potencial de execução. Isso caso o voto de cada homem tenha o 
mesmo peso na decisão de casos controvertidos.  

Deve-se notar, de passagem, o fraseado democrático foi muito 
útil ao equiparar a desigualdade de todos os tipos à injustiça, 
constituído como elemento tão importante no quadro psíquico do 
fracassado e no arsenal do político.  

Um dos mais curiosos sintomas desse fato foi a instituição 
ateniense do ostracismo, ou antes, o uso dela feito algumas vezes. O 
ostracismo consistia em banir o indivíduo através da votação popular, 
e não necessariamente por alguma razão particular: algumas vezes, 
servia como método para eliminar um cidadão eminente, o qual se 
considerava valer mais além de um. [Este é o membro do 
establishment contemporâneo derrotado em tentativa de reeleição.] 

Tudo isso o cidadão modelo teria de fazer sozinho e 
independentemente da pressão de grupos e da propaganda. Vontades 
e inferências impostas ao eleitorado, evidentemente, não podem ser 
aceitas como condições últimas do processo democrático.   

Essa palavra “propaganda” é usada aqui no seu sentido original 
e não no sentido adquirido rapidamente nos dias atuais. Significa o 
seguinte: a propaganda é toda declaração emanada de uma fonte 
capaz de nos desagradar.  

Se a palavra se deriva da denominação do comitê de cardeais 
responsável por questões relativas à disseminação da fé católica, a 
congregação determina qual é a propaganda falsa. Por si mesma, por 
conseguinte, não implica a deturpação dos fatos.  

 Podemos fazei propaganda, por exemplo, de um método 
científico. Significa simplesmente a apresentação de fatos e 
argumentos com o objetivo de influenciar as ações e opiniões das 
pessoas em uma direção definida [Sem serem adeptas do 
negacionismo científico como muitos crentes em leitura de rede 
social].  

A questão de se saber se essas condições são realizadas na 
extensão necessária para fazer a democracia funcionar não deve ser 
respondida com afirmativas ou negações precipitadas. A resposta 
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surgirá apenas do laborioso exame de um labirinto de provas 
contraditórias.  

Mas, antes de iniciar esse estudo, Schumpeter deseja 
convencer-se de o leitor ter entendido perfeitamente um outro ponto 
assinalado acima. Repete, por conseguinte, mesmo se as opiniões e 
os desejos do cidadão isolado fossem uma condição perfeitamente 
independente e definida possível de ser usada pelo processo 
democrático, e se todos agissem nela, baseados com racionalidade e 
rapidez ideais, não se seguiria necessariamente as decisões políticas 
produzidas por esse processo, baseado na matéria-prima dessas 
vontades individuais, representariam coisa alguma possível de, 
convincentemente, ser chamada de  vontade do povo.  

Não é apenas possível, mas, em todos os casos onde as 
vontades individuais estão muito divididas, muito provável as 
decisões políticas produzidas não serem aquilo desejado pelo povo 
realmente.  Tampouco pode ser alegado, embora não seja 
exatamente o desejado, ainda assim seria um meio-termo justo.  Isto 
pode acontecer.  

As oportunidades são maiores com os fatos quantitativos por 
natureza ou caso admitam uma gradação, tal como a questão de se 
saber quanto deve ser gasto na ajuda aos desempregados, caso 
todos aprovem alguma despesa com esse objetivo. Mas nos casos 
qualitativos, tais como saber se se deve perseguir os hereges ou 
entrar em uma guerra, o resultado pode ser igualmente 
desagradável, embora por diferentes razões, a todo o povo.  

Nesse caso, uma decisão imposta por uma agência não-
democrática pode ser muito mais aceitável. 

Um exemplo ilustrara esse ponto. Schumpeter pode, pensa, 
descrever o governo de NAPOLEÃO, quando era primeiramente 
cônsul,  como uma ditadura militar. Na época, uma das necessidades 
políticas mais prementes era uma pacificação religiosa pôr ordem no 
caos deixado pela Revolução e pelo Diretório e trazer a paz a milhões 
de corações.  

Isso ele o conseguiu através de uma série de golpes de mestre, 
culminando com uma concordata com o papa, em 1801, e os artigos 
orgânicos, em 1802. Reconciliando o irreconciliável, proporcionaram a 
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medida certa de liberdade de adoração religiosa, ao mesmo tempo 
reforçando fortemente a autoridade do Estado.  

Ele reorganizou e financiou novamente a Igreja Católica 
francesa, solucionou a delicada questão do clero constitucional e, com 
o maior êxito possível, lançou o novo sistema com um mínimo de 
oposição. Se já houve algum dia qualquer justificação para a opinião 
de o povo desejar realmente algo definido, esse acordo constitui um 
dos melhores exemplos da História.  

O fato será óbvio para quem estudou a estrutura de classes da 
França naquela época. É amplamente confirmado pelo fato de a 
política eclesiástica ter contribuído, de maneira pronunciada, para a 
popularidade quase total gozada pelo regime consular.  

Mas é difícil imaginar como esse resultado poderia ter sido 
conseguido em regime democrático. O sentimento anticlerical não 
morrera e de nenhuma maneira estava limitado aos derrotados 
jacobinos.  

Os jacobinistas, ou seus líderes, não poderiam ter-se 
acomodado até esse ponto. As assembleias legislativas, embora 
acovardadas, como estavam, na verdade não apoiaram NAPOLEÃO 
nessa política. Alguns dos seus principais paladinos se opuseram a 
ela.   

Do outro lado, uma forte onda de furioso sentimento católico 
ganhava força sem cessar. Quem partilhava desse sentimento, ou 
dependia de sua boa vontade, não poderia provavelmente ter parado 
diante do limite imposto por NAPOLEÃO.  

Particularmente, não poderia ter tratado com tanta firmeza a 
Santa Sé, para a qual não havia, além disso, qualquer motivo para 
ceder, tendo em vista o rumo tomado pelas coisas.  

Os camponeses desejavam seus padres, igrejas e procissões. 
Teriam sido paralisados pelo receio muito natural de a pacificação 
revolucionária da questão da terra corresse risco logo quando o clero 
(e, especialmente, os bispos) estivesse no poder novamente.  

O impasse ou a luta interminável, criando e aumentando a 
irritação, teria sido o resultado mais provável de qualquer tentativa 
de resolver a questão democraticamente. NAPOLEÃO, no entanto, 
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conseguiu solucioná-la satisfatoriamente, sobretudo porque todos 
esses grupos jamais cederiam por vontade própria. No entanto, 
podiam estar dispostos a aceitar o acordo, caso fosse (como foi) 
imposto.  

Não se trata, evidentemente, de um exemplo isolado.  Outros 
exemplos poderiam ser deduzidos das ações de NAPOLEÃO.  

Ele era um autocrata e, em todos os casos sem interesse para 
sua política dinástica e estrangeira, esforçava-se simplesmente para 
fazer aquilo julgado por ele ser desejo ou necessidade do povo. Foi 
justamente esse o sentido do conselho dado a EUGÈNE 
BEAUHARNAIS sobre a administração deste último no norte da Itália.   

Se os resultados satisfatórios para o povo em geral, em longo 
prazo, são considerados o teste do governo para o povo, então, o 
governo do povo, da maneira entendida pela doutrina clássica da 
democracia, dificilmente a eles corresponderia.   

Natureza Humana na Política  

Resta tratar agora da nossa pergunta a respeito da 
determinação e independência da vontade do eleitor, seus poderes de 
observação e interpretação de fatos, e capacidade de tirar, clara e 
prontamente, inferências racionais de ambos. Esse assunto inclui-se 
em um capítulo da Psicologia Social possível de ser intitulado A 
Natureza Humana na Política.  

Esse é o título franco e atraente de um livro escrito por um dos 
mais agradáveis dos radicais ingleses, GRAHAM WALLAS. A despeito 
de tudo escrito, desde aquela ocasião, sobre o assunto e, 
especialmente, à parte todos os casos típicos capazes de hoje ser 
possível um estudo mais claro da situação, esse livro merece ainda 
ser recomendado como a melhor Introdução à Psicologia Política. (...) 

Na segunda metade do último século, a ideia da personalidade 
humana como unidade homogênea, e conceito de uma vontade 
definida, útil como mola propulsora, começou a desaparecer, gradual, 
mas incessantemente, antes mesmo da época de THÉODULE  RIBOT  
e SIGMUND FREUD.  
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Em particular, essas opiniões foram cada vez mais ignoradas no 
campo das Ciências Sociais, onde a importância do elemento 
irracional e extra racional no comportamento recebera mais e mais 
atenção, como se pode ver no Mind and Society, de PARETO. Entre as 
muitas fontes de provas acumuladas contra a hipótese da 
racionalidade, Schumpeter menciona apenas duas.  

A primeira (a despeito de trabalho posterior mais cuidadoso) 
pode ser vinculada ainda ao nome de GUSTAVE  LE  BON,  fundador 
ou pelo menos o primeiro expositor competente da Psicologia das 
Multidões (Psychologie des Foules).  

A palavra alemã Massenpsychologie exige uma advertência: a 
Psicologia das Multidões não deve ser confundida com a Psicologia 
das Massas. A primeira não possui necessariamente uma conotação 
de classe e, em si mesma, nada tem a ver com as maneiras de 
pensamento e sentimentos, digamos, da classe operária.   

Ao mostrar, embora exagerando, as real idades do 
comportamento humano sob a influência da aglomeração — 
particularmente, o desaparecimento súbito, em estado de excitação, 
dos freios morais e maneiras civilizadas de pensamento e sentimento, 
e a súbita erupção de impulsos primitivos, infantilismo e tendências 
criminais — ele nos levou a enfrentar os fatos hediondos de todos 
conhecidos, mas sem ninguém desejando ver.  

Com essa ação, ele desfechou um sério golpe nas ideias sobre a 
natureza do homem constituintes da base à doutrina clássica da 
democracia e ao folclore democrático sobre as revoluções. Sem 
dúvida, é possível criticar a estreiteza dos fatos tomados como a base 
das inferências de LE BON,  os quais, por exemplo, não se ajustam 
bem ao comportamento normal da multidão inglesa ou anglo-
americana.  

Os críticos, especialmente aqueles sem aceitarem as inferências 
desse  turno  da Psicologia Social, não deixaram de explorar ao 
máximo os seus pontos vulneráveis. Mas, por outro lado, não se deve 
esquecer os fenômenos da psicologia das multidões não estão 
absolutamente limitados à turba enfurecida nas estreitas ruas de 
cidades latinas.  
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Todos os Parlamentos, todos os comitês, todos os conselhos de 
guerra, formados de generais sexagenários, revelam, por menor seja 
o grau, alguns dos aspectos surgidos tão claramente no caso da ralé, 
e, em particular, menor senso de responsabilidade, grau mais baixo 
de energia mental e maior sensibilidade a influências não lógicas.  

Ademais, esses fenômenos não estão limitados à multidão no 
sentido de aglomeração física de numerosas pessoas. Leitores de 
jornal, audiências de rádio, membros de partidos políticos, mesmo 
quando não fisicamente reunidos, podem ser facilmente 
transformados psicologicamente em multidão e levados a um estado 
de frenesi, no qual qualquer tentativa de se apresentar um 
argumento racional desperta apenas instintos animais.  

A outra fonte contrária de prova, mencionada por Schumpeter, 
é muito mais humilde. Dela não corre sangue, apenas absurdo.  

Os economistas , ao aprenderem a observar mais 
cuidadosamente os fatos, começaram a descobrir, até mesmo nos 
aspectos mais comuns da vida diária, os consumidores não 
correspondem à ideia habitualmente sugerida pelos Manuais de 
Economia.  

Por um lado, suas necessidades não são absolutamente tão 
definidas. As ações, provocadas por essas necessidades, nada estão 
próximas de algo aparentemente racional e imediato.  

Por outro lado, eles são tão sensíveis à influência da publicidade 
e outros métodos de persuasão, os quais os produtores muitas vezes 
parecem antes orientar em vez de serem orientados por eles. A 
técnica da boa publicidade é particularmente instrutiva.  

Há realmente em quase todos os casos um apelo à razão. Mas a 
mera afirmação, repetida constantemente, vale mais em lugar do 
argumento racional, assim também como o ataque direto ao 
subconsciente. Toma a forma de tentativas de evocar e cristalizar 
associações agradáveis de uma natureza extra racional e, muitas 
vezes, sexual.  

A conclusão, embora óbvia, deve ser tirada com cuidado. No 
curso de decisões frequentemente repetidas, o indivíduo é submetido 
à influência salutar e aleatória de experiências favoráveis e 
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desfavoráveis. Sofre também a influência de motivos e interesses 
relativamente simples e sem problemas os quais apenas 
ocasionalmente dão motivos à agitação.  

Historicamente, o desejo de ter um sapato pode ter sido 
provocado, pelo menos em parte, pela ação do produtor, fabricando 
um calçado atraente e fazendo o possível para vendê-lo. Contudo, em 
todas as ocasiões é uma necessidade real, cuja firmeza estende-se 
além da ideia de sapatos em geral, e cujo uso prolongado pode ter 
eliminado a maior parte da irracionalidade possível de tê-la cercado 
originariamente. 

Na passagem acima, a irracionalidade significa a incapacidade 
de agir racionalmente para realizar um determinado desejo. Não se 
refere à razoabilidade do próprio desejo, na opinião do observador.  

É importante notar esse ponto porque os economistas, ao 
estudar a extensão da irracionalidade dos consumidores, algumas 
vezes o exageram, confundindo as duas coisas. Por conseguinte, 
roupas de luxo em uma operária de fábrica podem parecer a um 
professor indicação de comportamento irracional, para o qual não há 
outra explicação senão a arte dos publicitários.  

Na verdade, pode ser tudo o que ela aspira na vida. Se for 
assim, as despesas com roupas podem ser idealmente racionais no 
sentido acima.  

Além disso, sob o estímulo desses motivos simples, os 
consumidores aprendem a agir em certos campos (casas e 
automóveis, por exemplo) sob a orientação de técnicos imparciais. E 
se tornam técnicos em outros.  

Não é absolutamente verdadeiro as donas-de-casa serem 
facilmente enganadas em questão de alimentos, aparelhos 
domésticos familiares, roupas, etc. Como todo vendedor bem sabe, 
para sofrimento seu, a maioria tem o hábito de insistir exatamente 
nas coisas desejadas.  

Isso naturalmente é ainda mais verdadeiro no caso do produtor. 
O industrial pode, sem dúvida, ser indolente, mau juiz de 
oportunidades e incompetente de outras maneiras. Mas há em 
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funcionamento um eficiente mecanismo que o reformará ou 
eliminará.  

O taylorismo repousa sobre o fato de o homem ter realizado 
operações manuais simples durante milhares de anos e ainda assim 
fazê-las ineficientemente. Mas nem a intenção de agir tão 
racionalmente quanto possível e nem uma pressão constante para a 
racionalidade podem ser seriamente cogitadas em qualquer nível de 
atividade industrial ou comercial em foco.   

Esse nível é diferente, por certo, não apenas entre épocas e 
lugares, mas, também, em determinados tempo e lugar, entre 
diferentes setores e classes industriais. Não existe um conceito 
universal de racionalidade.  

A mesma coisa acontece com a maioria das decisões da vida 
diária, situadas dentro do pequeno campo abarcado pela mente do 
homem com inteira compreensão de sua realidade. A grosso modo, 
consiste das coisas de interesse direto ao indivíduo: sua família, 
negócios, hobbies,  amigos e inimigos, cidade ou bairro, classe, 
igreja, sindicato ou qualquer grupo social do qual ele seja membro 
ativo, enfim, as coisas sob sua observação direta, os fatos familiares 
independentemente do dito pelo jornal diz.  

Schumpeter, avant la lettre, antecipa e esboça a realidade 
pessoal do adepto de rede social mais de ½ século antes! O indivíduo 
pode influenciar ou decidir diretamente esse seu “mundinho”. Para 
com ele desenvolve uma espécie de responsabilidade, induzida por 
uma relação direta entre os efeitos favoráveis e desfavoráveis de um 
determinado curso de ação. 

O autor repete, mais uma vez, a certeza e a racionalidade de 
pensamento e ação não são consequências dessa familiaridade com 
homens e coisas ou do senso de responsabilidade ou realidade.   

A racionalidade de pensamento e a de ação são duas coisas 
inteiramente diferentes. A primeira não implica necessariamente a 
segunda. E a última pode apresentar-se sem qualquer deliberação 
consciente e à parte a habilidade de formular corretamente os 
motivos lógicos de ação.  
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O observador, sobretudo o observador ao utilizar os métodos de 
entrevista e questionários, amiúde esquece esse fato e, portanto, 
forma uma ideia exagerada da importância da irracionalidade no 
comportamento. Temos aqui uma outra fonte desses exageros, 
encontrados com tanta frequência.  

Muitas outras condições deixam de ser realizadas e seriam 
necessárias para isso. Vamos dar um exemplo: geração após geração 
podem sofrer com o comportamento irracional em questões de 
higiene e, ainda assim, ser incapazes de ligar esses sofrimentos a 
hábitos nocivos. Enquanto isso não for feito, as consequências 
objetivas, por mais repetidas sejam, por certo não produzem 
experiências subjetivas.  

Por isso mesmo, foi dificílimo à humanidade compreender a 
relação entre a infecção e as epidemias. Até o fim do século XVIII, os 
médicos quase nada faziam para impedir os portadores de moléstias 
infecciosas, como sarampo e varíola, entrassem em contato com 
outras pessoas. E as coisas podem ser ainda piores nos casos onde 
há não apenas incapacidade, mas relutância em reconhecer uma 
relação de causa e efeito ou quando algum interesse impede se 
reconhecer isso. 

[Schumpeter, novamente avant la lettre, antecipou o futuro 
negacionismo científico do futuro Período Bosolítico da Era do Povo 
Lascado...] 

Não obstante, e a despeito de todas as limitações, abre-se para 
todos, fazendo parte de um horizonte muito mais largo, campo mais 
estreito, diferindo acentuadamente entre grupos e indivíduos 
diferentes e limitados por uma larga zona, e não uma estreita linha, o 
qual se distingue por um senso de realidade, familiaridade e 
responsabilidade.  

Esse campo abriga vontades individuais relativamente 
definidas. Essas vontades podem-nos parecer ininteligíveis, estreitas, 
egoísticas.  

Muitos podem deixar de perceber porque, quando se trata de 
decisões políticas, nós adoramos nossa capela e, ainda menos, 
porque devemos contar cada uma isoladamente e nenhuma delas 
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mais de uma vez. Ser contudo, resolvemos render culto à vontade do 
povo, pelo menos não encontramos a capela vazia.   

Deve-se observar, ao falar de volições definidas e autênticas, o 
autor não pretende alçá-las à posição de dados máximos para todos 
os tipos de análise social. Evidentemente, elas são produtos de um 
processo e de um meio social.  

Schumpeter pensa, sim, podem servir como dados para o tipo 
especial de análise interessada do especialista, quando baseia os 
preços nos gostos ou necessidades. São considerados dados em 
determinado momento e não precisam ser analisados outra vez.  

Da mesma maneira, podemos, para os nossos fins, falar de 
volições definidas e autênticas. Elas existem independentemente dos 
esforços para produzi-las artificialmente, embora reconheçamos essas 
volições genuínas serem resultado de influências ambientes do 
passado, inclusive influências propagandísticas.  

Essa distinção entre vontade autêntica e artificialmente 
manufaturada (veja adiante) é difícil e não pode ser aplicada a todos 
os casos, para todos os fins. No caso schumpeteriano, no entanto, é 
suficiente para assinalar um fato confirmado pelo bom senso  

Essa relativa firmeza de vontade e racionalidade de 
comportamento não desaparece, subitamente, quando deixamos de 
lado os interesses da vida diária no lar e nos negócios. Eles nos 
educam e disciplinam.  

Há, no campo dos negócios públicos, setores mais 
compreensíveis em lugar de outros. Isto é verdadeiro, por exemplo, 
no caso dos assuntos locais.  

Mas ainda aí encontramos uma capacidade reduzida de 
discriminar entre fatos, uma reduzida disposição para agir neles 
baseado, e um reduzido senso de responsabilidade. Todos nós 
conhecemos o homem – e, frequentemente, é uma boa pessoa – 
capaz de dizer: a administração pública local não o interessa e 
encolhe os ombros com indiferença diante de práticas as quais 
preferiria morrer a deixar acontecerem no seu próprio escritório.  

Cidadãos de espírito elevado e reformador pregam a 
responsabilidade do leitor ou contribuinte individual, mas descobrem, 
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invariavelmente, o eleitor não se sentir responsável pelo feito pelos 
políticos locais. Ainda assim, especialmente em comunidades não 
grandes demais para impedir os contatos pessoais, o patriotismo local 
pode constituir um fator muito importante no funcionamento da 
democracia.   

Os problemas de uma pequena cidade são também muito 
semelhantes aos problemas de muitas indústrias. O homem ao 
entender os últimos, de certa maneira entenderá os primeiros.  

O industrial, o dono de armazém ou o operário não precisam 
abandonar seu mundo particular para adquirir uma noção racional, 
possível, evidentemente, ser certa ou errada, sobre a limpeza urbana 
ou próprios municipais. 

Em segundo, há muitos assuntos nacionais sob o interesse dos 
indivíduos e grupos tão direta e, de maneira iniludível, a ponto de 
provocarem vontades genuínas e bastante definidas. O exemplo mais 
importante é  o fornecido pelos casos onde há lucros pecuniários 
imediatos e pessoais, para o eleitor e grupos de eleitores, tais como 
pagamentos diretos alfandegários, tarifas protetoras, a política de 
proteção da prata, etc.  

Uma experiência remonta à antiguidade e indica, de maneira 
geral, os eleitores reagirem imediata e racionalmente, nesses casos. 
Mas a doutrina clássica de democracia evidentemente tem muito 
pouco a ganhar com exemplos de racionalidade desse tipo.  

Os eleitores, com isso, demonstram serem juízes maus e 
corruptos dessas questões, e amiúde maus juízes dos seus próprios 
interesses em longo prazo. Eles tomam em consideração 
politicamente apenas a promessa em curto prazo. A racionalidade em 
curto prazo é a única realmente prevalecente.   

Os adeptos de BENTHAM ignoraram completamente esse fato 
porque não estudaram as possibilidades de corrupção da massa no 
capitalismo moderno. Cometendo, na teoria política, o mesmo erro 
perpetrado na teoria econômica, não tiveram escrúpulos em afirmar o 
povo ser o melhor juiz dos seus interesses individuais e esses 
interesses deverem ser, necessariamente, coincidir com os interesses 
de todas as pessoas.  
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Evidentemente, tornou-se mais fácil para eles assumir essa 
atitude porque, na verdade, embora não intencionalmente, 
filosofavam em termos de interesses burgueses. Eles se beneficiariam 
mais com um Estado sóbrio em vez de ser com o suborno direto. 

No entanto, quando nos afastamos ainda mais dos interesses 
privados da família e do escritório e mergulhamos no domínio dos 
negócios nacionais e internacionais, carentes de vínculo direto e 
inconfundível com esses interesses, o conhecimento dos fatos e os 
métodos de inferência deixam logo de satisfazer às necessidades da 
doutrina clássica. O que mais nos impressiona e parece ser o âmago 
de toda a dificuldade é o senso de realidade ser tão completamente 
perdido.  

Normalmente, as grandes questões políticas tomam seu lugar 
na economia psíquica do cidadão típico lado a lado com os interesses 
das horas de lazer. Não alcançaram ainda a posição de hobbies – e 
estão entre assuntos sem importância.  

Essas questões parecem tão distantes. Não são absolutamente 
iguais às questões de negócios. Os perigos podem não se 
materializar, e mesmo que se materializem, podem não ser assim tão 
sérios. Sentimo-nos como se nos movêssemos num mundo de ficção. 

Esse reduzido senso de realidade explica não apenas a 
existência de um reduzido senso de responsabilidade, mas também a 
ausência de uma vontade eficaz. O indivíduo fala, deseja, sonha, 
resmunga. E, principalmente, sente simpatias e antipatias.  

Mas, ordinariamente, esses sentimentos não chegam a ser 
aquilo chamados de vontade, o correspondente psíquico da ação 
responsável e intencional. De fato, o cidadão privado medita sobre a 
situação nacional e não encontra campo de ação para sua vontade 
nem tarefa na qual ela possa se desenvolver.  

Ele é membro de um comitê incapaz de funcionar: o   comitê 
formado por toda a Nação. Por isso, emprega menos esforço 
disciplinado para dominar um problema político em vez do gastar em 
uma simples partida de bridge.  

O ponto ficará mais esclarecido se nos perguntarmos por qual 
razão se encontra muito mais inteligência e clareza mental em uma 
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mesa de jogo de bridge em lugar de, digamos, uma discussão política 
entre leigos. Na mesa de jogo temos:  

1. um trabalho definido;  

2. regras para nos disciplinar;  

3. o êxito e o fracasso estão claramente definidos, e  

4. somos impedidos de atuar insensatamente, pois todos os erros 
não apenas se tornarão imediatamente evidentes, mas serão 
contados contra nós.  

Essas condições não são preenchidas no comportamento 
político do homem comum. Mostram porque na política ele carece da 
sagacidade de julgamento capaz de revelar na sua profissão.  

O senso de responsabilidade reduzido e a ausência de vontade 
efetiva, por outro lado, explicam a ignorância do cidadão comum e a 
falta de bom senso em assuntos de política interna e externa. Essa 
ignorância é ainda mais chocante no caso de pessoas educadas e 
muito ativas em esferas não-políticas da vida, em vez do caso de 
pessoas sem educação e de situação mais humilde.  

Mas, no caso, isto não parece fazer qualquer diferença. 
Tampouco admira ser assim.  

Precisamos comparar apenas, para perceber a diferença, a 
atitude do advogado em relação ao caso estudado e a sua atitude 
diante de fatos políticos comentados nos jornais.  

Na primeira hipótese, o advogado está em condições de 
perceber a importância jurídica dos fatos, graças a anos de trabalho 
consciencioso sob o estímulo do desejo de firmar sua competência 
profissional. Sob um estímulo que não é menos poderoso, ele 
concentra seus conhecimentos, seu intelecto e sua vontade no estudo 
do caso.  

Na outra hipótese, verificamos ele nunca ter se preocupado em 
preparar-se. Não se interessa em absorver a informação e submetê-
la aos cânones da crítica, a qual ele sabe utilizar tão bem. E fica 
impaciente com argumentos longos e complicados.  
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Tudo isto mostra, sem a iniciativa, cuja origem está em 
responsabilidades imediatas, a ignorância persistirá, mesmo em face 
de uma massa de informações por mais completa e correta seja ela. 
E persiste mesmo diante do esforço meritório feito, atualmente, por 
meio de conferências, aulas e grupos de debate de apresentar não 
somente os fatos, mas ensinar como usá-los.  

Os resultados não são nulos, mas são pequenos. Não se pode 
carregar uma pessoa escada acima.  

O cidadão típico, por conseguinte, desce para um nível inferior 
de rendimento mental logo quando entra no campo político. 
Argumenta e analisa de uma maneira capaz de ele mesmo 
imediatamente reconhecer como infantil na sua esfera de interesses 
reais. 

Torna-se primitivo novamente. O seu pensamento assume o 
caráter puramente associativo e afetivo. E isto acarreta duas outras 
consequências de sombria significação.  

Em primeiro lugar, mesmo caso não houvesse grupos políticos 
tentando influenciá-lo, o cidadão típico tenderia na esfera política a 
ceder a preconceitos ou impulsos irracionais ou extra-racionais. A 
fraqueza do processo racional aplicado por ele à política e a ausência 
real de controle lógico sobre os resultados seriam bastantes para 
explicar esse fato.  

Ademais, simplesmente porque não está interessado, ele 
relaxará também seus padrões morais habituais e, ocasionalmente, 
cederá à influência de impulsos obscuros, cujas condições de sua vida 
privada ajudam a reprimir. Mas, quanto à sabedoria e à racionalidade 
de suas inferências e conclusões, seria igualmente mal se ele 
explodisse em manifestações de generosa indignação.  

Nesta última hipótese, tornar-se-á ainda mais difícil para ele 
ver as coisas nas suas proporções corretas ou mesmo ver mais de um 
único aspecto da questão de cada vez. Daí se deduz, se emergir de 
sua incerteza habitual e revelar a vontade definida postulada pela 
doutrina clássica da democracia, ele se tornará ainda mais obtuso e 
irresponsável em comparação ao ocorrido habitualmente.  
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Em certas circunstâncias, isto poderá ser fatal para a Nação.  
Não se pode pôr em dúvida a importância dessas explosões. Mas 
cabe duvidar de sua autenticidade. 

A análise mostrará em muitos casos elas terem sido provocadas 
pela ação de algum grupo – e não ocorreram espontaneamente entre 
o povo. Nesse caso, passam a fazer parte de uma (segunda) classe 
de fenômenos, estudada dentro em breve.  

Pessoalmente, Schumpeter não acredita na existência de 
exemplos autênticos. Mas não está tão certo de a análise mais 
profunda não revelar, no fundo, algum trabalho psicotécnico.  

Contudo, quanto mais débil o elemento lógico nos processos da 
mentalidade coletiva e mais completa a ausência de crítica racional e 
de influência racionalizadora da experiência e responsabilidade 
pessoal, maiores serão as oportunidades de um grupo para explorá-
las em seu favor. Tais grupos podem consistir de políticos 
profissionais, expoentes de interesses econômicos, idealistas de um 
tipo ou de outro, ou de pessoas simplesmente interessadas em 
montar e dirigir espetáculos políticos.  

A sociologia desses grupos não tem importância para o nosso 
argumento. O importante é, sendo a natureza humana, na política, 
aquilo já sabido, tais grupos podem modelar e, dentro de limites 
muito largos, até mesmo criar a vontade do povo.  

Na análise dos processos políticos, por conseguinte, 
descobrimos não uma vontade genuína, mas artificialmente 
fabricada. E, amiúde, esse produto é o realmente correspondente à 
volontê générale da doutrina clássica. Se assim é, a vontade do povo 
é o resultado e não a causa primeira do processo político.  

As maneiras pelos quais os fatos e a vontade popular sobre 
qualquer assunto são manipulados correspondem exatamente aos 
métodos da publicidade. Descobrimos as mesmas tentativas de entrar 
em contato com o subconsciente.  

Encontramos as mesmas técnicas de criar associações 
favoráveis e desfavoráveis. Ambas são mais eficientes quanto menos 
racionais.  
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Deparamo-nos com as mesmas evasivas e reticências e com o 
mesmo truque de criar uma opinião pela afirmação reiterada. Obtém 
êxito precisamente na medida pela qual se evita o argumento 
racional e o perigo de despertar as faculdades críticas do povo. E 
assim por diante.  

Essas artes têm campo de ação infinitamente mais vasto na 
esfera dos negócios públicos em lugar do campo da vida privada e 
profissional. O retrato da moça mais linda do mundo será incapaz, 
em longo prazo, de manter as vendas de uma péssima marca de 
cigarros.  

No caso das decisões políticas, não existe garantia igualmente 
tão eficaz. Muitas decisões de importância decisiva são de tal 
natureza para se tornar impossível ao público experimentá-las na sua 
maneira habitual e a um custo moderado.  

Mesmo se isso fosse possível, todavia, o julgamento, de 
maneira geral, não pode ser alcançado tão facilmente como no caso 
do cigarro, porque seus efeitos são de interpretação mais difícil.  

Mas essas artes viciam também, em medida inteiramente 
desconhecida no campo da publicidade comercial, as formas de 
propaganda política alegadas se dirigir à razão. Para o observador, o 
apelo antirracional, ou pelo menos extra racional, e o desamparo da 
vítima surgem mais e mais claros quando disfarçados em fatos e 
argumentos.  

Vimos acima porque é tão difícil transmitir ao público uma 
informação imparcial sobre problemas políticos e nela basear 
inferências logicamente corretas e por qual razão essa informação e 
argumentos políticos pegam apenas se se acomodam às ideias 
preconcebidas do cidadão. De maneira geral, contudo, essas ideias 
não são suficientemente definidas para determinar certas conclusões.  

Se elas podem ser manufaturadas, o argumento político 
eficiente implica quase inevitavelmente a tentativa de torcer as 
premissas volitivas existentes em uma forma particular, e não 
simplesmente na tentativa de executá-las ou ajudar ao indivíduo a 
formar uma opinião.  
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As informações e os argumentos a realmente impressionarem 
ao cidadão, por conseguinte, provavelmente servem a algum fim 
político. Se a primeira coisa feita pelo homem por seu ideal ou 
interesse é mentir, esperamos, e na verdade descobrimos, a 
informação eficiente ser quase sempre adulterada ou seletiva.  

O raciocínio eficiente em política consiste sobretudo em exaltar 
certas proposições e transformá-las em axiomas, e eliminar outras.  
A informação seletiva, se correta em si mesma, constitui uma 
tentativa de mentir dizendo a verdade.  

Nisso se reduz a psicotécnica mencionada acima. Caso o 
considere Schumpeter indevidamente pessimista, precisa apenas 
recordar se já ouviu alguém dizer (ou pensou) este ou aquele fato 
desagradável não dever circular publicamente ou certa linha de 
argumento, embora válida, ser indesejável.  

Se certos homens, de acordo com os padrões habituais, são 
perfeitamente honestos ou mesmo de mentalidade superior, aceitam 
essas implicações, não mostrarão eles seu pensamento sobre os 
méritos e mesmo a existência da vontade do povo?  

Há evidentemente limites a tudo isso.  Podem-se revelar com 
maior clareza se os casos são decididos mais amiúde por referendam. 
Os políticos provavelmente sabem por qual razão são quase 
invariavelmente hostis a essa instituição.  

Há verdade também nas palavras de JEFFERSON de, no fim, o 
povo ser mais sábio em lugar de qualquer indivíduo isolado, ou na 
opinião de LINCOLN sobre a impossibilidade de “enganar todo o povo, 
durante todo o tempo”. Ambos os pronunciamentos destacam de 
maneira altamente significativa a questão do tempo.  

Em um determinado período de tempo, a psique coletiva poderá 
desenvolver opiniões, muitas vezes, muito razoáveis e mesmo 
argutas. A História, todavia, consiste de uma sucessão de situações 
em curto prazo. Podem alterar para sempre o curso dos 
acontecimentos.  

Se o povo pode, em curto prazo, ser gradualmente enganado e 
levado a fazer algo não desejado. Se essa hipótese não se tratar de 
caso excepcional possível de ignorar, então, nenhuma medida de bom 
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senso retrospectivo alterará o fato de, na realidade, ele nem provoca 
nem decide casos.  

Mas os fatos capazes de lhe modelarem o destino são 
habitualmente equacionados e decididos em seu nome. Acima de 
qualquer outra pessoa, o amante da democracia tem todas as razões 
para aceitar esse fato e defender seu credo contra a acusação de ele 
se estar baseado sobre uma ficção.  

Razões para a Sobrevivência da Doutrina Clássica  

Mas como é possível uma doutrina tão patentemente contrária 
aos fatos ter sobrevivido até hoje e continuado a ocupar um lugar no 
coração do povo e na linguagem oficial dos governos?  

Os fatos capazes de a contradizerem são bem conhecidos: 
todos os admitem com uma total, e às vezes cínica, franqueza. A sua 
base teórica, o racionalismo utilitário, está morta. Ninguém a aceita 
como teoria correta do corpo político. Apesar disso, a resposta não é 
difícil de encontrar. 

Acima de tudo, embora a doutrina clássica da ação coletiva 
possa não estar justificada pelos resultados da análise empírica, está 
fortemente apoiada pela associação com a fé religiosa, mencionada 
por Schumpeter anteriormente.  

À primeira vista, essa relação, pode não ser clara. Os líderes 
utilitários foram tudo, menos religiosos, no sentido usual da palavra. 
De fato, eles se consideravam antirreligiosos e assim eram 
considerados quase unanimemente.  

Orgulhavam-se daquilo considerado uma atitude rigorosamente 
não-metafísica e não simpatizavam com as instituições e movimentos 
religiosos de sua época. Mas precisamos apenas examinar novamente 
o quadro desenhado por eles do processo social para descobrir o 
mesmo incorporar aspectos básicos da fé protestante cristã e, na 
verdade, nela foi inspirado.  

O credo utilitário constituía um substituto para o intelectual 
após ter renunciado à fé religiosa. No caso de muitos outros, tendo 
conservado a fé, a doutrina clássica tornou-se o seu complemento 
político.   
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Observe a analogia com a crença socialista. Constitui também 
um substituto para a crença cristã em alguns casos, e complemento, 
em outros. 

Transposta assim para a categoria de religião, a doutrina, e, 
consequentemente, o credo democrático nela baseado, modifica-se 
radicalmente. Não há mais necessidade de escrúpulos lógicos sobre o 
bem comum e os valores supremos.   

Tudo isto está resolvido para nós pelo plano do Criador, cujo 
objetivo a tudo define e sanciona. Tudo aquilo anteriormente parecido 
indefinido e sem motivo, torna-se subitamente bem definido e 
convincente. A voz do povo, que é a voz de Deus, por exemplo.  

Estudemos o caso da igualdade.  Não há dúvida possível sobre 
a sua significação e dificilmente encontraríamos justificativa racional 
para exaltá- la e transformá-la em postulado enquanto 
permanecermos na esfera da análise empírica.  

Mas o cristianismo abriga um forte elemento igualitarista. O 
Redentor morreu por todos nós: não discriminou entre indivíduos de 
diferentes status sociais.  

Ao igualar a todos, ele confirmou o valor intrínseco da alma 
individual, um valor não admissível de gradação. Não será isto uma 
sanção e, parece-nos, a única sanção possível de “o homem valer 
apenas por um e ninguém mais por mais de um”, uma sanção capaz 
de emprestar um significado supramundano aos artigos do credo 
democrático, para os quais dificilmente encontraremos qualquer 
outro?   

Pode-se objetar, por mais difícil seja atribuir um significado 
geral à palavra igualdade, tal significado pode ser extraído do seu 
contexto na maioria dos casos, senão em todos.  

Pode ser cabível, por exemplo, inferir das circunstâncias quando 
foi proferido o discurso de Gettysburg, através da “proposição de 
todos os homens nascerem livres e iguais”. LINCOLN referia-se 
apenas à igualdade com caráter legal, em contraste com a 
desigualdade implícita na aceitação da escravidão.  

Esse significado seria suficientemente definido. Mas se 
perguntamos por qual razão essa proposição deve ser moral e 
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politicamente obrigatória e se recusamos responder “por qual razão 
todos os homens são, por natureza, exatamente iguais a todos os 
outros homens”, resta-nos apenas a sanção divina, fornecida pela 
religião cristã. Essa solução está aparentemente implícita na palavra 
nascem.   

Para sermos exatos, essa explicação não abrange todo o 
assunto. Não obstante, enquanto o faz, parece explicar muitos 
fenômenos de outra maneira inexplicáveis e, de fato, sem sentido. 
Em particular, explica a atitude do crente em relação à crítica.  

Mais uma vez, como no caso do socialismo, a dissensão é 
considerada não apenas erro, mas pecado, também. Provoca não 
apenas contra-argumentos lógicos, mas também a indignação moral.  

Podemos equacionar nosso problema de outra maneira e dizer a 
democracia, quando condicionada dessa maneira, deixa de ser um 
simples método possível de ser discutido, racionalmente, como um 
motor a vapor ou um desinfetante. Torna-se, na verdade, aquilo, de 
outro ponto-de-vista, considerado incapaz de tornar-se, isto é, um 
ideal, ou melhor, parte de um sistema ideal de coisas.  

A palavra torna-se uma bandeira, um símbolo de tudo quanto o 
homem admira, de tudo quanto ama em seu país, seja 
razoavelmente justificado ou não.  

Por um lado, a questão de se saber de qual maneira as várias 
proposições implicadas na crença democrática são relacionadas aos 
fatos da política torna-se irrelevante, da mesma maneira como não 
tem importância para o crente católico a questão de saber de qual 
maneira as ações de ALEXANDRE VI se combinam com o halo 
sobrenatural em torno do cargo de papa.  

Por outro lado, o democrata desse tipo, embora aceitando 
postulados trazendo inerentes grandes implicações sobre igualdade e 
fraternidade, poderá aceitar também, com toda a sinceridade, 
qualquer desvio desses ideais, caso seu próprio comportamento e sua 
posição possam provocar.  

Essa contradição não é nem mesmo ilógica. A mera distância de 
sua separação da realidade não constitui argumento contra uma 
máxima ética ou uma esperança mística.  



  103

Além disso, as formas e frases ligadas à democracia clássica 
estão em muitas nações associadas a fatos e acontecimentos da 
História entusiasticamente aprovados por grande maioria.  

A oposição a um regime estabelecido provavelmente usará 
essas formas e frases, qualquer seja seu significado e raízes sociais. 
Se prevalecer – e os acontecimentos subsequentes forem 
satisfatórios –, essas formas deitarão raízes na ideologia nacional.  

Os Estados Unidos constituem, neste particular, um exemplo 
notável. A sua própria existência como Estado soberano está ligada à 
luta contra a Inglaterra monárquica e aristocrática.  

Com exceção de uma minoria de legalistas, os americanos 
haviam provavelmente deixado de considerar, ao tempo da 
administração de GRENVILLE, o monarca inglês como seu rei e a 
aristocracia britânica como sua aristocracia. Na Guerra da 
Independência, eles combateram o visto, de fato e por sentimento, 
como um monarca e uma aristocracia estrangeiros a interferirem nos 
seus interesses políticos e econômicos das colônias britânicas na 
América do Norte.  

Ainda assim, desde o início do conflito eles apresentaram a 
causa, realmente nacional, como a causa do povo contra dirigentes, 
em termos de direitos inalienáveis do homem e à luz dos princípios 
gerais da democracia clássica. O fraseado da Declaração da 
Independência e da Constituição adotou esses princípios.  

Seguiu-se um desenvolvimento prodigioso. Ele absorveu e 
satisfez à maioria do povo e, por conseguinte, pareceu justificar a 
doutrina corporificada nos documentos sagrados da Nação norte-
americana.  

As oposições raramente vencem quando os grupos dirigentes se 
encontram no auge do poder e sucesso. Na primeira metade do 
século XIX, as oposições a professarem o credo clássico da 
democracia cresceram de importância e finalmente prevaleceram 
contra governos.  

Alguns dos quais, especialmente na Itália, encontravam-se 
realmente em estado de decadência. Haviam-se tornado exemplos 
proverbiais de incompetência, brutalidade e corrupção.  
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Naturalmente, embora não logicamente, tudo isso redundou em 
crédito para a crença, a qual, além de tudo, destacava-se com 
vantagem, quando comparada às superstições obscurantistas 
defendidas por esses governos. Nessas circunstâncias, a revolução 
democrática significava o advento da liberdade e da decência.  

O credo democrático constituía um evangelho de razão e 
melhoramento. Para sermos exatos, essa vantagem seria perdida e o 
abismo entre a doutrina e a prática da democracia viria a ser 
descoberto. O encanto desse amanhecer, todavia, desapareceria 
apenas muito lentamente.  

Não se deve esquecer também haver situações sociais nas 
quais a doutrina clássica se ajustará realmente aos fatos com 
bastante aproximação. Como observado antes por Schumpeter, isso 
acontece em sociedades pequenas e primitivas. Realmente, serviram 
de protótipo para os autores da citada doutrina.  

Pode acontecer também em sociedades não primitivas. Isto 
caso não sejam excessivamente diferenciadas e não abriguem 
problemas sérios.  

A Suíça seria o melhor exemplo, neste último caso. Há tão 
poucos motivos de discussão em um país de camponeses, 
excetuando-se a indústria hoteleira e os bancos, de modo não possuir 
grande indústria e serem tão simples e estáveis os problemas da 
política pública, de modo ser possível esperar a maioria do povo os 
entender e concordar a respeito deles.  

Mas, se chegamos à conclusão de, nesses casos, a doutrina 
clássica se aproximar da realidade, devemos acrescentar logo ela o 
fazer não porque descreva um mecanismo eficiente de decisão 
política, mas apenas porque não há grande decisões a serem 
tomadas.  

Finalmente, Schumpeter invoca, mais uma vez, o caso dos 
Estados Unidos para mostrar a doutrina clássica parecer algumas 
vezes se ajustar aos fatos, mesmo em uma sociedade numerosa e 
altamente diferenciada e na qual surgem grandes casos, clamando 
por decisão, caso circunstâncias favoráveis neutralizem o perigo 
desses problemas.  
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Até a entrada dos Estados Unidos na I Guerra Mundial, o 
espírito público interessava-se primariamente pela exploração das 
possibilidades econômicas do país. Enquanto os negócios não fossem 
seriamente prejudicados, nada importava materialmente para o 
cidadão comum. Considerava com desprezo bem-humorado as 
palhaçadas dos políticos.  

Certas classes podiam ficar irritadas com a questão das tarifas 
aduaneiras, proteção da prata, mau governo local ou uma disputa 
ocasional com a Inglaterra. O povo em geral não se preocupava 
muito, exceto em um único caso de divergências sérias. Bastou para 
produzir o desastre nacional: a Guerra Civil. 

Por fim, naturalmente, os políticos apreciam o fraseado a 
lisonjear as massas e oferecer uma excelente oportunidade não 
apenas para evitar as responsabilidades, mas também para esmagar 
os adversários em nome do povo. 
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Capítulo 6.  
Mais uma Teoria de Democracia 

Luta Pela Liderança Política 

Por estas alturas, a maioria dos estudiosos de Política deve ter 
aceito a crítica, formulada por Schumpeter no capítulo anterior, 
contra a doutrina clássica da democracia. A maioria concorda 
também, ou concordará dentro em breve, em aceitar outra teoria 
muito mais exata e, ao mesmo tempo, salva do naufrágio maior 
número se comparado aos afogados pelos defensores do método 
democrático, caso realmente entenderem o sentido mais profundo 
essa palavra.  

Da mesma maneira como a teoria clássica, a apresentada por 
Schumpeter pode ser definida em poucas palavras.  

O leitor deve recordar as principais dificuldades no estudo da 
teoria clássica centralizavam-se na afirmação de o povo ter uma 
opinião definida e racional a respeito de todas as questões e 
manifestar essa opinião — em uma democracia eleitoral — pela 
escolha de representantes, os quais se encarregam de sua execução.  

Por conseguinte, a seleção dos representantes é secundária ao 
principal objetivo do sistema democrático. Consiste em atribuir ao 
eleitorado o poder de decidir sobre assuntos políticos.  

Ao inverter os papéis desses dois elementos, Schumpeter torna 
a decisão de questões pelo eleitorado secundária à eleição de 
representantes. Estes tomarão, neste caso, as decisões.  

O papel do povo é formar um governo, ou corpo intermediário. 
Este, por seu turno, formará o Poder Executivo nacional, ou seja, o 
governo.   

A equívoca palavra executivo, na realidade, significa coisa 
diferente. Mas deixa de a significar se a usamos no sentido falado a 
respeito dos administradores de sociedades anônimas. Eles, na 
verdade, fazem muito mais além em vez de simplesmente executar a 
vontade dos acionistas.  
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A definição schumpeteriana passa então a ter o seguinte 
fraseado: o método democrático é um sistema institucional, para a 
tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire o poder de 
decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor.  

A defesa e a explicação dessa ideia mostrarão rapidamente, 
quanto à plausibilidade das suposições e serem defensáveis tais 
afirmações. Ela melhorará de maneira bem pronunciada a Teoria do 
Processo Democrático.  

Conta Schumpeter, acima de tudo, com um critério 
razoavelmente eficiente para distinguir o governo democrático de 
outros de tipos diferentes. Verificou a teoria clássica encontrar 
dificuldades nesse ponto porque a vontade e o bem do povo podem 
ser, e em muitos casos históricos o foram, servidos tão bem ou 
melhor por governos sem poderem ser considerados democráticos, 
de acordo com qualquer acepção tradicional da palavra.  

Está agora em posição algo melhor porque, até certo ponto, 
decidiu frisar o  modus procedendi,  cuja existência ou inexistência é 
fácil de verificar na maioria dos casos.  

Uma Monarquia Parlamentar, como a inglesa, por exemplo, 
preenche os requisitos do método democrático porque o monarca 
está praticamente limitado a nomear o gabinete em nome do próprio 
povo, isto é, o escolhido pelo Parlamento. Uma Monarquia  
Constitucional   não pode ser qualificada de democrática porque o 
eleitorado e o Parlamento, embora tendo todos os outros direitos 
detidos pelo eleitorado e o Parlamento, nas Monarquias 
Parlamentares, carecem de poder para impor sua vontade quanto à 
constituição do ramo executivo do governo.  

Neste caso, os ministros são servos do monarca, tanto em 
forma, como em substância, e podem, em princípio, ser nomeados ou 
demitidos por ele. Tal sistema pode satisfazer ao povo. O eleitorado 
pode confirmar esse fato votando contra qualquer proposta de 
mudança. O monarca, por seu lado, é capaz de gozar de tanta 
popularidade de modo derrotar qualquer pretendente ao cargo 
supremo.  

Mas, se não existe qualquer maquinaria para tornar possível 
essa pretensão, o caso não se inclui na nossa definição.  
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Em segundo lugar, a teoria corporificada nesta definição deixa 
suficiente espaço para o devido reconhecimento do papel vital de 
liderança. A teoria clássica não previa esse fato.  

Como vimos acima, atribuía ao eleitorado um grau totalmente 
irrealista de iniciativa. Praticamente, equivalia a ignorar a liderança.  

Mas os corpos coletivos atuam quase exclusivamente pela 
aceitação da liderança. Este é o mecanismo dominante em 
praticamente todas as ações coletivas, sendo algo mais além de 
simples reflexos.  

As afirmações sobre o funcionamento e os resultados do 
método democrático, levando esse fato em conta, serão infinitamente 
mais realistas em vez das proposições a ignorá-lo. Não se satisfarão 
com a execução da volonté générale, mas irão mais adiante para 
explicar como ela surge e como é substituída ou falsificada.  

O fenômeno chamado de vontade manufaturada não escapa 
mais à teoria, uma aberração por cujo desaparecimento Schumpeter 
ora piedosamente. Passa a fazer parte, como deve, da base da sua 
construção.  

Em terceiro lugar, além disso, como há realmente vontades 
coletivas autênticas, por exemplo, a vontade dos desempregados de 
receber pensões por desemprego e a vontade de outros grupos de 
ajudar, a teoria schumpeteriana não as negligencia. Pelo contrário, 
pode agora colocá-las de maneira exata no papel que realmente 
desempenham.  

De maneira geral, essas vontades não se afirmam diretamente. 
Mesmo sendo fortes e definidas, elas permanecem latentes, muitas 
vezes durante décadas, até quando são ressuscitadas por algum líder 
e transformadas em fatores políticos.  

Isso ele consegue, ou melhor, seus auxiliares conseguem ao 
organizar essas vontades, ao estimulá-las e ao incluir finalmente 
incentivos apropriados no seu programa de ação. A interação entre 
interesses regionais e opinião pública e a maneira como eles 
produzem o conjunto de circunstâncias chamadas de situação política 
aparecem, deste ponto-de-vista, sob uma luz nova e muito mais 
clara.  
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Em quarto lugar, a teoria schumpeteriana não é, naturalmente, 
mais definida em comparação ao próprio conceito de luta pela 
liderança. Esse conceito apresenta dificuldades semelhantes ao 
conceito de concorrência na esfera econômica, com a qual pode ser 
utilmente comparado.  

A concorrência jamais está completamente ausente da vida 
econômica, mas raramente é perfeita. Da mesma maneira, há 
sempre alguma concorrência na vida política, embora talvez apenas 
potencial, pelo apoio do povo.  

No intuito de simplificar o caso, limitamos esse tipo de 
concorrência. Ela definirá a democracia, isto é, a concorrência livre 
pelo voto livre.  

Essa ação justifica-se pelo fato de a democracia parecer 
implicar um método reconhecido, através do qual se desenrola a luta 
competitiva. O método eleitoral é praticamente o único exequível, em 
qualquer tamanho da comunidade.  

Mas, embora excluindo muitas maneiras de se obter a 
liderança, necessárias de ser eliminadas, tal como a concorrência por 
insurreição militar, não ignora casos extremamente semelhantes aos 
fenômenos econômicos, aos quais chamamos de concorrência 
desleal, fraudulenta ou limitação da concorrência.   

Exclui também métodos não necessários de ser excluídos, 
como, por exemplo, a aquisição da liderança política em face da 
aceitação tácita do povo, ou eleição quase por aclamação. A última 
difere da eleição pela votação apenas em sentido técnico. Mas a 
primeira não deixa de revestir certa importância, mesmo na política 
moderna.  

A preponderância de um chefe político dentro do seu partido é 
baseada muitas vezes em nada mais além da aceitação tácita de sua 
liderança. Falando-se em termos relativos, todavia, Schumpeter 
acredita se tratar de detalhes possíveis de ser ignorados em um 
trabalho como o dele.  

Não pode excluí-los porque, de outra maneira, teria apenas 
uma democracia ideal, inteiramente irrealista. Da mesma maneira 
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como no campo econômico, certas restrições estão implícitas nos 
princípios legais e morais sustentados pela comunidade.  

Entre esse caso ideal não existente e os casos nos quais toda a 
concorrência com o líder estabelecido é impedida pela força, existe 
um largo campo de variações, dentro do qual o método democrático 
de governo se transforma, por passos imperceptíveis, em autocrático.  

Mas, se desejamos compreender e não apenas filosofar, este é 
o curso mais indicado. O valor do nosso critério não será prejudicado 
pela diversidade dos tipos de democracia. 

Em quinto lugar, a teoria schumpeteriana parece esclarecer a 
relação subsistente entre a democracia e a liberdade individual. Se, 
pela última, entendemos a existência de uma esfera de autogoverno 
individual, cujas fronteiras são historicamente variáveis – nenhuma  
sociedade tolera a liberdade absoluta, mesmo de consciência ou 
palavra, e  nenhuma  sociedade a reduz a zero –, a questão torna-se, 
evidentemente, uma questão de grau.  

O método democrático não garante necessariamente maior 
medida de liberdade individual em comparação a qualquer outro 
método, em circunstâncias semelhantes. Pode acontecer justamente 
o contrário. Mas ainda assim existe relação entre as duas.  

Se, pelo menos por questão de princípios, todos forem livres 
para concorrer à liderança política, apresentando-se ao eleitorado, 
isto trará na maioria dos casos, embora não em todos, uma 
considerável margem de liberdade de expressão para todos.  

Serão livres no sentido de qualquer pessoa poder abrir uma 
nova fábrica de tecidos. Em particular, significará habitualmente uma 
grande medida de liberdade de imprensa.  

Essa relação entre democracia e liberdade não é absolutamente 
rígida e pode ser modificada. Mas, do ponto-de-vista do intelectual, é, 
apesar disso, muito importante. Ao mesmo tempo, é tudo o que 
basta dizer sobre essa relação.  

Em sexto lugar, deve ser observado, ao considerar a função 
primária do eleitorado de formar o governo (diretamente ou através 
de um corpo intermediário), tende a incluir também na definição o 
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poder de dissolvê-lo. O primeiro significa simplesmente a aceitação 
de um líder ou grupo de líderes, e o outro a retirada dessa aceitação.  

Essa ressalva prevê um elemento talvez tenha ignorado pelo 
leitor. Ele pode ter pensado o eleitorado não apenas instalar o 
governo no poder, mas o controlar também.  

Mas, se o eleitorado normalmente não controla seus líderes 
políticos, exceto pela recusa de reelegê-los, ou a maioria parlamentar 
em seu apoio, é conveniente limitar nossas ideias a respeito desse 
controle da maneira indicada na definição.  

Em certas ocasiões, ocorrem revoluções. Elas derrubam o 
governo ou um ministro isolado, ou os forçam a seguir uma certa 
linha de ação. Elas não são apenas excepcionais, mas também, como 
veremos adiante, contrárias ao espírito do método democrático.  

Em sétimo lugar, a teoria schumpeteriana lança uma luz muito 
necessária sobre uma velha controvérsia. Quem aceitar a doutrina 
clássica da democracia e, em consequência, acreditar o método 
democrático permitir os assuntos serem decididos e a política 
formulada de acordo com a vontade do povo, não pode negar, mesmo 
caso essa vontade seja inegavelmente real e definida, a decisão por 
simples maioria em muitos casos deturparia e jamais executaria 
esses desejos.  

Evidentemente, a vontade da maioria é apenas a vontade da 
maioria – e não a vontade do povo.  Esse último constituí um 
mosaico, cuja a primeira não consegue reproduzir de maneira 
alguma.  

Igualar a ambos, por definição, não significa resolver o 
problema. Boas tentativas de soluções aceitáveis, todavia, foram 
feitas por autores de vários planos de representação proporcional.  

Tais planos, todavia, sofreram críticas por motivos práticos. É, 
na verdade, óbvio a representação proporcional dará oportunidades 
não apenas a todos os tipos de idiossincrasias, mas impedirá a 
democracia formar governos eficientes e constituirá um perigo em 
tempos de crise.   

A argumentação contra a representação proporcional foi 
exposta de maneira muito competente pelo Prof. F. A. HERMENS, no 
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"The Trojan Horse of Democracy", em Social Research, novembro de 
1938.  

Mas, antes de concluir o funcionamento da democracia tornar-
se impassível se seu princípio básico for observado, coerentemente, 
devemos perguntar-nos também se este princípio implica a 
representação proporcional. Na verdade, não implica.  

Se a aceitação da liderança é a verdadeira função do voto, a 
defesa da representação proporcional cai por terra, pois suas 
premissas já não são mais válidas.  

O Princípio da Democracia, então, significa apenas as rédeas do 
governo deverem ser entregues àqueles com maior apoio em vez de 
outros indivíduos ou grupos concorrentes. Esta definição, por seu 
turno, parece assegurar a situação do sistema majoritário dentro da 
lógica do método democrático, embora possamos ainda condená-la 
por motivos alheios à sua lógica.  

Aplicação do Princípio da Democracia 

Schumpeter anuncia experimentar, em alguns dos aspectos 
mais importantes da estrutura e funcionamento da máquina política 
em países democráticos, a teoria esboçada na seção precedente. 

Eleição do Governo 

Nas democracias, como disse antes, a função primária do 
eleitorado é eleger o governo, ou seja, a eleição de um grupo 
completo de políticos isolados. Esta prática, todavia, é, sobretudo um 
aspecto de formação de governos locais e será ignorada de agora em 
diante.   

Schumpeter vai ignorá-la apenas por amor à simplicidade. O 
fenômeno se encaixa perfeitamente em seu esquema.   

Limitando-se apenas ao governo nacional, a eleição do governo 
implica praticamente a decisão sobre quem será o seu líder. Essa 
afirmação é aproximadamente exata.  

O voto põe realmente no poder um grupo, em todos os casos 
normais, reconhecidamente com um líder isolado, embora de maneira 
geral haja também líderes de segunda ou terceira importância. Eles 
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têm influencia política própria, assim, o principal líder não pode 
deixar de nomear para certos cargos. O fato será tratado dentro 
adiante.  

Como das vezes anteriores Schumpeter o chama de Primeiro-
Ministro. [Ele trata do Parlamentarismo europeu, seja Monárquico, 
seja Republicano. Fica a questão: por qual razão as Américas, ex-
colônias europeias, não o adotou e sim o Presidencialismo?] 

Mas um outro ponto deve ser levado em conta. Embora não 
haja razões para se esperar o homem em uma posição de comando 
supremo seja, de maneira geral, dotado de grande força pessoal, à 
parte outras qualidades eventualmente tidas — mais adiante 
Schumpeter voltará ao assunto — não se segue obrigatoriamente isso 
deva ocorrer sempre.  

Por conseguinte, líder  ou  a figura eleita ou conduzida ao papel 
de liderança não deve significar as pessoas assim designadas estarem 
adornadas das qualidades de liderança e terem sempre liderado 
pessoalmente. Existem situações políticas favoráveis à ascensão de 
homens deficientes em qualidades de liderança (além de outras 
qualidades) e desfavoráveis ao estabelecimento de fortes posições 
individuais.  

Um partido ou aliança de partidos pode, por isso mesmo, ficar 
ocasionalmente acéfalo. Mas todos reconhecem se tratar de caso 
patológico e típico de uma das causas das derrotas políticas. 

Existe apenas uma democracia onde o eleitorado realiza essa 
função diretamente, isto é, nos Estados Unidos.  Schumpeter acredita 
se pode deixar de lado o colégio eleitoral.  

Ao chamar o Presidente dos Estados Unidos de Primeiro-
Ministro, deseja frisar a semelhança fundamentai entre a sua posição 
e a dos Primeiros-Ministros em outras democracias. Mas não deseja 
subestimar as diferenças, embota algumas delas sejam mais formais 
em vez de reais.  

A menos importante delas, por um lado, é o Presidente 
desempenhar também as funções primariamente cerimoniais, 
digamos, dos presidentes franceses. Muito mais importante é ele NÃO 
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pode dissolver o Congresso, mas tampouco o poderia fazer o 
Primeiro-Ministro francês.  

Por outro lado, sua posição é mais forte se comparada à do 
Primeiro-Ministro inglês, em virtude de ser a sua liderança 
independente de maioria no Congresso — pelo menos legalmente, 
pois, na verdade, ele estará de mãos atadas se não contar com 
maioria. Além disso, pode nomear e demitir à vontade (ou quase) 
seus ministros.  

Esses últimos dificilmente podem ser considerados ministros no 
sentido inglês e, na realidade, não são nada mais além do significado 
da palavra secretário na conversação habitual. Schumpeter pode 
dizer, por conseguinte, o Presidente é não apenas o Primeiro-Ministro, 
mas o único ministro, exceto caso encontremos uma analogia entre 
as funções de um ministro do gabinete inglês e as funções de líder do 
governo no Congresso.  

Não há dificuldade em interpretar e explicar essas e muitas 
outras peculiaridades neste ou em qualquer outro país a utilizar o 
sistema democrático. Mas, para economizar espaço, trata apenas do 
tipo inglês e considera os outros casos como desvios, mais ou menos 
importantes, baseados na teoria de, até agora, a lógica do governo 
democrático desenrolou-se de maneira mais completa apenas na 
prática inglesa, embora não nas suas formas legais. 

Em todos os outros casos, o eleitorado não forma o governo, 
mas sim quem o forma é um órgão intermediário, daqui em diante 
chamado de Parlamento, ao qual cede a função de formar o governo.   

Schumpeter definiu o Parlamento como Órgão do Estado. 
Embora isso fosse feito simplesmente por motivos de lógica (legal) 
formal, essa definição ajusta-se particularmente bem ao seu conceito 
sobre o método democrático. A participação em um Parlamento 
torna-se, em consequência, um cargo.   

Poderia parecer fácil explicar a adoção, ou antes, a evolução 
desse sistema, tanto por motivos históricos como de conveniência, e 
as várias formas assumidas em diferentes situações sociais. A 
delegação de poderes, todavia, não é uma construção lógica, e sim 
resultado de uma evolução natural, cujos significados e resultados 
sutis transcendem das doutrinas oficiais, para não dizer legais. 
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De qual maneira forma o Parlamento O Governo?   O método 
mais simples é elegê-lo ou, mais realisticamente, eleger o Primeiro-
Ministro e, em seguida, votar a lista de ministros por ele 
apresentada. Tal método, contudo, raramente é usado.  Foi adotado, 
na Europa, só na Áustria, durante o colapso de 1918.  

Mas demonstra melhor em vez de qualquer outro a natureza do 
sistema. Além do mais, todos os outros métodos podem ser 
reduzidos a ele, pois certo homem ao se tornar Primeiro-Ministro é, 
em todos os casos normais, o único eleito pelo Parlamento.  

A maneira pela qual ele é oficialmente nomeado para o cargo, 
seja pelo monarca na Inglaterra, pelo presidente na França, ou por 
uma agência ou comitê especial, como no Estado Livre da Prússia, no 
período de Weimar, constitui meramente uma questão de forma.  

A prática inglesa clássica é a seguinte: depois de uma eleição 
geral, o partido vitorioso normalmente possui maioria de cadeiras no 
Parlamento e, por conseguinte, está em condições de aprovar um 
voto de desconfiança contra qualquer indivíduo, menos seu próprio 
líder. Dessa maneira negativa, é designado pelo Parlamento para a 
liderança do país.  

Ele é formalmente nomeado pelo monarca — “beija as mãos” — 
e apresenta-lhe a lista de ministros, do qual fazem parte os ministros 
do gabinete. Neste, ele inclui, em primeiro lugar, alguns veteranos do 
partido, nomeados para ocupar os chamados de cargos honoríficos.   

Em seguida, são escolhidos os líderes de importância 
secundária, os homens de quem depende para os debates habituais 
no Parlamento, os quais devem suas escolhas parcialmente ao valor 
político positivo, e, até certo ponto, ao seu valor como potenciais 
elementos incômodos.  

Depois, os elementos promissores, a quem ele convida para o 
círculo encantado do governo para elevar os cérebros acima dos 
serviços rotineiros. Algumas vezes, ainda são nomeados uns poucos 
considerados por ele particularmente indicados para certos cargos.   

Lamentar, como fazem algumas pessoas, a capacidade técnica-
profissional (curricular) para o cargo conte tão pouco nesses arranjos 
não interessa, quanto à descrição. Faz parte da essência do governo 
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democrático os valores políticos (representatividade e/ou amizade 
com o líder) contarem acima de tudo e a capacidade para o cargo 
apenas incidentalmente.  

Mais uma vez, em todos os casos normais, essa prática 
tenderia a produzir os mesmos resultados de uma eleição pelo 
Parlamento. O leitor perceberá também em certos casos, como na 
Inglaterra, onde o Primeiro-Ministro tem o poder de dissolver 
(“consultar o povo”) o Parlamento, o resultado seria semelhante, até 
certo ponto, ao resultado possível de se esperar da eleição direta do 
gabinete pelo eleitorado. 

Se, como no caso francês, o Primeiro-Ministro não dispõe desse 
poder, as tendências parlamentares adquirem tanta independência a 
ponto de o paralelismo entre a aceitação de um homem pelo 
Parlamento e a aceitação do mesmo homem pelo eleitorado é 
debilitado ou destruído. Temos aqui a situação onde o jogo da política 
parlamentar escapa inteiramente ao controle. Na opinião de 
Schumpeter, trata-se de um desvio da norma habitual.  

Naturalmente, situações desse tipo ocorrem também na 
Inglaterra, pois a competência do Primeiro-Ministro de dissolver — 
ou, mais precisamente, seu poder de aconselhar o monarca a 
dissolver a Câmara dos Comuns – é anulado se os círculos internos 
do seu partido se opuserem à medida, ou se não houver possibilidade 
de eleições nas quais seu domínio sobre o Parlamento saia 
fortalecido.  

Ele pode ser mais forte, embora provavelmente ainda fraco, no 
Parlamento em vez de ser no eleitorado do país. Tal estado de coisas 
tende a surgir com certa regularidade depois de estar o governo no 
poder por alguns anos. Mas, de acordo com o sistema inglês, tal 
desvio não pode durar muito tempo. 

Funcionamento do Método Democrático 

Schumpeter nos ensina muita coisa sobre o funcionamento do 
método democrático.  

Examina, em primeiro lugar, a liderança política do Primeiro-
Ministro. Ela pode ser formada de três elementos diferentes e eles 
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não devem ser confundidos. Em todos os casos se misturam em 
proporções distintas. A mistura determina a natureza do domínio 
individual de cada Primeiro-Ministro.  

Em face disso, ele toma posse do cargo como a primeira figura 
do seu partido no Parlamento.  Logo quando empossado, todavia, ele 
se torna em certo sentido líder do Parlamento, líder natural da Casa 
da qual é membro, e indireto da outra.  

Trata-se, aqui, de mais em vez de simples eufemismo oficial e 
também mais implicado pelo domínio exercido sobre seu próprio 
partido. Ele ou adquire influência sobre os demais partidos ou lhes 
desperta a antipatia ou a de membros isolados. Isso é de grande 
importância para suas oportunidades de êxito no cargo.  

Em casos extremos, ele pode coagir o seu próprio partido 
utilizando-se de outro. Por último, embora ele seja também, em 
todos os casos habituais, “o cabeça do partido no país”, o exemplar 
bem desenvolvido da espécie Primeiro-Ministro gozará também de 
uma posição diferente da adquirida, automaticamente, ao liderar uma 
organização partidária.  

Ele orientará de maneira construtiva a opinião partidária, em 
alguns casos a formulará, e finalmente se elevará à direção da 
opinião pública, à liderança nacional. Por isso, parece tornar-se, até 
certo ponto, independente da simples opinião partidária.  

Não é necessário destacar a maneira pessoal de obtenção de 
um tal êxito e como é importante um tal apoio fora do partido e do 
Parlamento. Equivale a colocar uma arma nas mãos do líder. Ele pode 
usá-lo para controlar os correligionários relutantes ou conspiradores, 
embora os efeitos atinjam duramente a mão de quem o usar mal.  

É característico da maneira inglesa de fazer as coisas o 
reconhecimento da existência oficial do cargo de Primeiro-Ministro ter 
sido adiado até 1907, quando então se permitiu aparecer na ordem 
de precedência da Corte. Mas é tão velho como o próprio governo 
democrático.  

Não obstante, como o governo democrático jamais foi 
implantado por ato isolado, mas evoluiu lentamente, como parte de 
um processo social de âmbito gerai, não é fácil indicar nem mesmo a 
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data aproximada do seu aparecimento. Houve um longo período de 
tempo quando se encontram formas embrionárias. É tentador datar o 
início dessa instituição do reinado de GUILHERME III, cuja posição, 
tão mais fraca face à dos antigos soberanos, parece dar base a essa 
ideia.  

Mas a objeção a essa opinião não é tanto no sentido de, 
naquela época, a Inglaterra não ser uma democracia — o leitor 
recordará Schumpeter não ter definido a democracia pela extensão 
do direito de voto a determinadas classes — mas, por um lado, o 
caso embrionário ocorreu no reinado de CARLOS II, e, por outro, 
GUILHERME III jamais se reconciliou com esse arranjo, e manteve 
nas suas mãos a decisão de certos assuntos.  

Não devemos, evidentemente, confundir Primeiros-Ministros 
com simples conselheiros, por mais poderosos junto aos soberanos e 
solidamente entrincheirados no próprio centro da máquina política 
onde tenham estado. 

Não se reconhecia, em certa época, a existência desse órgão 
essencial ao governo democrático. Ele se irrompia através de tecidos 
atrofiados. Pelo contrário, a opinião pública considerava-o um câncer 
do tipo mais maligno e constituinte de uma ameaça ao bem-estar 
nacional e à democracia. Único Ministro ou Primeiro-Ministro eram 
palavras de opróbrio, atiradas contra a liderança pelos inimigos.  

Esse fato é importante. Indica não apenas a resistência 
geralmente provocada por novas instituições, mas também esta 
instituição ser considerada incompatível com a doutrina clássica da 
democracia. Na verdade, não previa lugar para a liderança política, 
no sentido lhe atribuída hoje, e, daí, nenhum lugar para a posição de 
Primeiro-Ministro.  

Esse fato sugere uma importante limitação à afirmação de 
Schumpeter quanto a, em sistema parlamentar, a função de formar o 
governo incumbe ao Parlamento. De maneira geral, o Parlamento 
decide quem será o Primeiro-Ministro, mas não é completamente 
independente neste particular. Decide antes pela aceitação em vez de 
ser pela iniciativa.  

Excetuando-se os casos patológicos, como a  chambre   
francesa, os desejos dos membros não são habitualmente a condição 
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suprema do processo do qual emerge o governo. Os membros não 
estão apenas limitados por fidelidade partidária, mas são conduzidos 
também pelo homem a quem elegerão, conduzidos até a eleição, da 
mesma maneira como são conduzidos por ele, depois de eleito.  

Os cavalos são naturalmente livres para escoicear e nem 
sempre obedecem ao freio. Mas a própria revolta ou resistência 
passiva contra o líder apenas põe em relevo a relação habitual 
existente. Essa relação pertence à essência do método democrático.  

Será realmente necessário dizer as manifestações de deferência 
poderem significar duas coisas diferentes? O homem ao tratar a 
esposa com refinada cortesia, de maneira geral, não é aquele capaz 
de aceitar a camaradagem entre os sexos em termos de igualdade. 
Na verdade, a atitude cortesã constitui precisamente o método para 
evitar essa possibilidade.  

Natureza e Atribuições do Gabinete 

A evolução do sistema de gabinete, ainda mais se comparada à 
do cargo de Primeiro-Ministro, é toldada pela continuidade histórica 
abrangente das transformações ocorridas na natureza da instituição.  

Até os dias atuais, o gabinete inglês é legalmente a parte 
executiva do Conselho Privado. Naturalmente, foi instrumento de 
governo em épocas pré-democráticas.  

Mas, abaixo da superfície, surgiu um órgão inteiramente 
diferente. Logo quando compreendermos isso, torna-se mais fácil a 
tarefa de datar o seu aparecimento se comparado ao caso do 
Primeiro-Ministro.  

Temos aqui um órgão curiosamente duplo. Ele é produto 
conjunto do Parlamento e do Primeiro-Ministro. Esse último indica os 
membros a ser nomeados, como visto antes. O primeiro aceita a 
sugestão, mas também influencia a decisão do Primeiro-Ministro.  

Do ponto-de-vista do Partido, trata-se de uma assembleia de 
sublíderes e lhe refletindo a estrutura. Do ponto-de-vista do Primeiro-
Ministro, constitui não apenas uma assembleia de camaradas de 
armas, mas também de correligionários. Eles têm seus próprios 
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interesses e perspectivas a considerar — uma espécie de Parlamento 
em miniatura.  

Para a combinação se realizar e funcionar é necessário os 
futuros membros do gabinete resolvrem (não necessariamente por 
questão de amor) a servir sob o Sr. X. Este formula de tal maneira o 
seu programa de modo os colegas no gabinete não se sentirem 
amiúde obrigados a reconsiderar sua posição, como diz o fraseado 
oficial, ou recusem-se a colaborar.  

O gabinete, por conseguinte – e o mesmo se aplica ao 
ministério em geral, incluindo também os ministros sem assento no 
gabinete –, tem no processo democrático uma função diferente do 
Primeiro-Ministro, do partido, do Parlamento e do eleitorado.  

Essa função de liderança intermediária é ligada, mas não 
absolutamente baseada, aos assuntos diários, tratados pelos 
membros do gabinete nos vários ministérios dirigidos e através dos 
quais mantém-se o grupo dominante à testa da maquinaria 
burocrática.  

Tem também uma relação distante, se é realmente existente, 
com o cumprimento da vontade do povo em cada um desses 
ministérios.  Precisamente nos melhores exemplos, são apresentados 
ao povo resultados nos quais ele jamais pensou. Evidentemente, ele 
não teria aprovado se conhecidos com antecedência. 

Parlamento 

Schumpeter definiu a função primária do Parlamento e deu para 
isso seus argumentos. Mas pode ser alegado sua definição não fazer 
justiça às suas outras funções.  

O Parlamento, evidentemente, realiza muitas outras funções 
além de eleger e derrotar governos. Legisla e até mesmo administra. 
Pois, embora todos os atos do Parlamento, excetuando-se as 
resoluções e declarações de política, tornem-se lei   no sentido 
formal, há numerosos atos a ser considerados como simples medidas 
administrativas.  

O orçamento constitui o exemplo mais importante. A sua 
elaboração é função administrativa.  
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Não obstante, nos Estados Unidos, é elaborado pelo Congresso. 
E mesmo nos casos quando é preparado pelo ministro da Fazenda, 
com a aprovação do gabinete, como acontece na Inglaterra, o 
Parlamento deve votá-lo e, apenas por esse motivo, o orçamento 
transforma-se em lei. Não refutaria então essa ressalva à teoria 
schumpeteriana?  

Quando dois exércitos estão alinhados um contra o outro, seus 
movimentos são sempre dirigidos contra objetivos particulares, 
determinados pelas suas situações estratégicas e táticas.  

Podem lutar por uma determinada faixa de terra ou por uma 
colina qualquer. Mas o desejo de ocupar essa faixa ou colina deve ser 
dependente do objetivo estratégico ou tático: derrotar o inimigo.  

Seria evidentemente absurdo procurar essa vitória em qualquer 
propriedade extra-militar da qual pudessem gozar o terreno ou a 
colina. Da mesma maneira, o primeiro e mais importante objetivo de 
todos os partidos políticos é derrotar os demais e assumir ou 
conservar o Poder.  

A conquista do terreno ou da colina ou a decisão dos assuntos 
políticos é, do ponto-de-vista do político, não o fim, mas apenas a 
matéria-prima (o meio) da atividade parlamentar.  

Como políticos lutam com palavras em vez de balas, e essas 
palavras são inevitavelmente inspiradas pelos assuntos em debate, 
este fato pode não ser tão claro como no exemplo militar. Mas a 
vitória sobre o adversário é, apesar disso, a essência de ambos os 
jogos.   

Fundamentalmente, portanto, a tomada habitual de decisões 
parlamentares sobre questões nacionais constitui o próprio método 
através do qual o Parlamento apoia ou recusa-se a apoiar o governo 
no poder, ou mediante o qual o Parlamento aceita ou recusa-se a 
aceitar a liderança do Primeiro-Ministro.   

Isso naturalmente se aplica à prática francesa pré-Vichy, à 
Italiana pré-fascista, da mesma maneira como à prática inglesa. 
Pode, no entanto, ser contestada no caso dos Estados Unidos, onde a 
derrota do governo em caso importante não acarreta o pedido de 
demissão do presidente.  
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Mas isso se deve apenas ao fato de a Constituição [com 
Presidencialismo], simbolizando uma Teoria Política diferente, não 
permitir a prática parlamentar se desenvolver de acordo com sua 
lógica. Na verdade, essa lógica não deixou de firmar-se inteiramente.  

As derrotas em questões importantes, embora não importem na 
substituição do presidente, de maneira geral enfraquecerão seu 
prestígio, removendo-o da posição de liderança. Por algum tempo, o 
fato cria uma situação anormal. Mas, perca ele ou não a eleição 
presidencial subsequente, o conflito é resolvido de maneira a não 
diferir fundamentalmente da maneira como o Primeiro-Ministro 
britânico enfrenta situação semelhante ao dissolver o Parlamento.  

Com as exceções citadas adiante, todos os votos são votos de 
confiança ou desconfiança. São assim tecnicamente designados 
simplesmente revelam in abstrato o elemento essencial e comum a 
todos.  

Quanto a isso, podemos convencer-nos facilmente observando 
a iniciativa de apresentar matérias à deliberação parlamentar cabe, 
de maneira geral, ao governo ou ao presumível gabinete da Oposição. 
E não a membros isolados.  

O Primeiro-Ministro é a pessoa capaz de selecionar, dentre a 
torrente incessante de assuntos diários, aqueles os quais ele 
transformará em questões de discussão, isto é, aqueles sobre os 
quais o governo dispõe-se a apresentar projetos de lei ou se ele não 
está bem certo de sua posição, pelo menos de resoluções.  

Evidentemente, todos os governos recebem do predecessor um 
legado de questões pendentes. Talvez não possa evitar isso. Outras 
matérias são trazidas à discussão, por questão de política rotineira.  

Apenas nos casos de brilhante atuação pessoal o Primeiro-
Ministro pode impor medidas sobre assuntos políticos criados por ele 
próprio. De qualquer maneira, a escolha ou liderança do governo, na 
apresentação de medidas livres ou forçadas, é o fator dominante da 
atividade parlamentar.  

Se uma lei é proposta pela oposição, esta ação significa ela 
propor a batalha: trata-se de manobra onde o governo deve 
desarticular apropriando-se da ideia, ou a derrotar sumariamente.  
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Se uma lei importante, não de iniciativa do governo, é 
apresentada por elementos isolados do partido no poder, o fato 
significa insurreição nas hostes partidárias. Ela é desse ângulo, e não 
do ponto-de-vista de méritos extra táticos do caso, considerada pelos 
ministros.  

Essa possibilidade estende-se até mesmo às propostas de 
debates. Exceto se for sugerido e sancionado pelo governo, trata-se 
de sintoma de desagregação das forças majoritárias.  

Finalmente, se a medida é aprovada por acordo intrapartidário, 
o fato indica ou uma batalha não-decidida ou evitada por motivos 
estratégicos.  

Nesse sentido, Schumpeter menciona outro exemplo muito 
significativo da técnica inglesa. Um projeto de lei importante não é, 
ou não era levado avante se a maioria sentia ser possível passar 
apenas por votação muito baixa na discussão seguinte.  

Essa prática reconhecia, antes de tudo, uma limitação 
importante no Princípio da Maioria, hoje aplicado nas democracias 
bem administradas. Não seria correto dizer, em uma democracia, a 
minoria ser sempre obrigada a ceder.  

Mas há um segundo ponto: embora a minoria não seja sempre 
compelida a ceder à maioria no assunto particular em discussão, 
praticamente é — houve exceções até mesmo a esta regra — forçada 
sempre a ceder à maioria na questão da permanência ou não do 
gabinete no poder.  

Uma votação desse tipo, em uma segunda discussão, de 
importante medida de iniciativa governamental pode ser considerada 
combinação de um voto de confiança com um voto favorável a 
retirada do projeto. Se o conteúdo da lei fosse tudo o relevante, 
dificilmente faria sentido votar a seu favor, se não se quisesse ela ser 
transformada em lei.  

Mas, se o Parlamento se interessa sobretudo em manter o 
gabinete no poder, tais táticas se tornam imediatamente 
compreensíveis.  
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Princípio de Liderança Governamental 

As exceções a este princípio de liderança governamental, nas 
chamadas assembleias representativas, servem apenas para mostrar 
como é real essa situação. As exceções são de dois tipos.  

Em primeiro lugar, nenhuma liderança é absoluta. A liderança 
política, exercida de acordo com o método democrático, o é ainda 
menos se comparadas às outras, em virtude da existência do 
elemento competitivo. Este constitui a própria essência da 
democracia.  

Teoricamente, todo correligionário tem o direito de substituir o 
líder e como há sempre alguns com a oportunidade real de fazê-lo, o 
membro isolado ou o ministro (se sente ser possível alcançar posto 
mais elevado), colocados dentro ou fora do círculo dirigente, adotam 
uma linha intermediária entre a lealdade incondicional ao padrão 
advogado pelo líder e o estabelecimento de um padrão próprio, 
equilibrando os riscos e as oportunidades com uma sutileza algumas 
vezes admirável.   

Como sabe todo líder político, lealdade pode ser esperada 
apenas dos medíocres. Talvez por isso mesmo um dos maiores de 
todos os líderes, tenha-se cercado de indivíduos de mediocridade 
comprovada.  

O líder, por outro lado, reage adotando um curso também 
intermediário, entre insistir na disciplina e permitir alguma oposição. 
Tempera a pressão com concessões mais ou menos judiciosas, 
carrancas com cumprimentos e punições com benefícios.  

Esse jogo dá origem, de acordo com o poder relativo do 
indivíduo e sua posição, a uma medida muito variável, mas, na 
maioria dos casos, considerável, de liberdade. Em particular, os 
grupos são bastante fortes para demonstrar descontentamento, mas 
não suficientemente fortes para tornar aconselhável a inclusão de 
seus líderes e programas na política governamental.  

De uma maneira geral, terão liberdade em pequenas questões 
ou, de qualquer maneira, em questões onde o Primeiro-Ministro pode 
ser levado a considerar de pequena importância, ou de importância 
apenas regional. Por conseguinte, facções ou mesmo representantes 
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individuais podem, ocasionalmente, ter a oportunidade de ver 
aprovadas leis de iniciativa própria.  

Tolerância ainda maior, além disso, será dispensada à simples 
crítica ou recusa em votar mecanicamente a favor de todas as 
medidas propostas pelo governo. No entanto, precisamos apenas 
examinar esses fatos com espírito crítico para compreender, pelos 
limites impostos ao uso dessa liberdade, ela representar não o 
princípio de funcionamento dos Parlamentos, mas seus desvios. 

Em segundo lugar, há casos nos quais a máquina política deixa 
de tratar certos problemas, seja porque os altos comandos do 
governo e da oposição não lhe percebem o valor político, seja porque 
esses valores são realmente duvidosos.   

Uma questão jamais levada a plenário constitui o exemplo 
típico da primeira classe desses problemas. A razão característica 
para levar o governo e o gabinete potencial da oposição a 
concordarem, tacitamente, em deixar de lado um assunto, a despeito 
de compreenderem suas potencialidades, são as dificuldades técnicas 
no seu tratamento e o receio de provocar dificuldades locais.    

Tais problemas podem ser então explorados por estranhos. Eles 
preferem conquistar o poder independentemente a servir nas fileiras 
de um dos partidos existentes. Trata-se, evidentemente, de política 
inteiramente normal.  

Mas há uma outra possibilidade. Um homem pode ter 
convicções tão fortes a respeito de determinados problemas a ponto 
de desejar entrar na arena pública simplesmente para vê-los 
resolvidos à sua maneira e sem qualquer desejo de iniciar uma 
carreira política normal. Esta posição, no entanto, é tão fora do 
comum de modo a dificilmente encontrar dela um exemplo de 
primeira importância.  

Exemplos de importância secundária são mais comuns, 
especialmente os do tipo reformista. Mas ninguém sustentará serem 
outra coisa senão desvios do tipo-padrão.  

Podemos resumir o caso da maneira seguinte: ao estudar as 
sociedades humanas, não encontraremos habitualmente dificuldades 
em especificar, pelo menos com relativo bom senso, os vários 
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objetivos procurados ser atingidos por essas comunidades.  Esses 
objetivos fornecem a razão de ser ou o significado de atividades 
individuais correspondentes.  

Mas não se segue o significado social de um tipo de atividade 
fornecer, necessariamente, a mola propulsora e, daí, sua explicação. 
Se não fornece, uma teoria ao se contentar com uma análise do fim 
social sobre a necessidade a ser atendida não pode ser aceita como 
explicação suficiente das atividades a qual serve.  

Por exemplo, a razão para a existência da atividade econômica 
é, naturalmente, a necessidade de o povo de alimentar-se, vestir-se, 
etc. O fornecimento dos meios para satisfazer essas necessidades 
constitui o fim social ou o significado da produção.  

Não obstante, todos concordaríamos essa afirmação ser um 
ponto de partida irrealista para uma teoria de atividade econômica, 
em uma sociedade comercial. Faríamos melhor começando com uma 
afirmação sobre o princípio de lucro.  

Da mesma maneira, o significado social ou função da atividade 
parlamentar é evidentemente votar legislação e, em parte, medidas 
administrativas. Mas, para compreender de qual maneira a política 
democrática serve a esse fim social, devemos partir da luta 
competitiva pelo poder e cargos e compreender a função social ser 
preenchida apenas incidentalmente, por assim dizer, da mesma 
maneira como a produção é incidental à obtenção do lucro.  

Papel do Eleitorado 

Por último, quanto ao papel do eleitorado, resta a esclarecer 
apenas um ponto. Schumpeter já verificou os desejos dos membros 
do Parlamento não serem a condição suprema do processo resultante 
na formação do governo. Afirmação semelhante pode ser feita quanto 
ao eleitorado.  

A escolha, glorificada idealmente como o chamado do povo, não 
é iniciativa deste último, mas criada artificialmente. Essa criação 
constitui parte essencial do processo democrático.  
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Os eleitores não decidem casos. Tampouco escolhem com 
independência, entre a população elegível, os membros do 
Parlamento.  

Em todos os casos, a iniciativa depende do candidato, o qual se 
apresenta à eleição e do apoio capaz de ele despertar. Os eleitores se 
limitam a aceitar essa candidatura de preferência a outras, ou a 
recusar-se a sufragá-la.  

Até mesmo os casos excepcionais, onde um homem é 
realmente recrutado pelos eleitores, situam-se na mesma categoria, 
por duas razões. Evidentemente, um homem não precisa candidatar-
se à liderança, se já é líder. Mas pode acontecer de um líder local, 
capaz de controlar ou influenciar a votação, não estar em condições 
ou não desejar apresentar-se, pessoalmente, e indicar um outro. Ele 
parece então ter sido procurado por eleitores, como agissem por 
conta própria. 

Mas, até mesmo essa iniciativa do eleitorado, aceitando um dos 
candidatos, com tudo implicado nisso, seria restringida pela 
existência dos partidos. O Partido não é, como nos queria convencer 
a doutrina clássica (ou conservadora como a de EDMUND  BURKE), 
um grupo de homens com intenção de promover o bem-estar público, 
baseado em algum princípio comum.  

Essa racionalização é muito perigosa justamente porque é 
muito tentadora. Em determinadas épocas, evidentemente, todos os 
partidos adotarão um conjunto de princípios e plataformas. Podem 
ser característicos do partido decidido a adotá-los – e importante 
para seu sucesso.  

São como as marcas de mercadorias de uma loja de 
departamentos. Ela as vende como características suas e importantes 
para seu êxito. Mas a loja não pode ser definida em termos das 
marcas vendidas, nem o partido definido em termos dos princípios 
que adota.  

O partido é um grupo, cujos membros resolvem agir de 
maneira concertada, na luta competitiva pelo poder político. Se não 
fosse assim, seria impossível aos diversos partidos adotar 
exatamente, ou quase exatamente, os mesmos programas. Isso 
acontece, como todos sabem.  
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Partido e máquina eleitoral constituem simplesmente a reação 
ao fato de a massa eleitoral ser incapaz de outra ação senão o  
estouro da boiada e/ou o comportamento de manada.  Representam, 
por conseguinte, uma tentativa de regular a luta eleitoral da maneira 
exatamente semelhante à qual encontramos nas associações 
patronais de comércio.  

A psicotécnica da administração e da propaganda partidária, 
slogans e marchas patrióticas não constituem, pois, acessórios, mas 
a própria essência da Política. Da mesma maneira, o chefe político.  
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Capítulo 7. Conclusão 

Algumas Consequências da Análise Schumpeteriana 

A Teoria da Liderança Competitiva ajusta-se satisfatoriamente 
aos fatos inerentes ao processo democrático. Por isso mesmo, 
Schumpeter a usará, naturalmente, em sua tentativa de descobrir a 
relação entre a democracia e a ordem socialista das coisas.  

Como disse, anteriormente, os socialistas não apenas alegam 
compatibilidade de pontos-de-vista entre os dois sistemas, mas 
afirmam a democracia implicar o socialismo e não poder haver 
verdadeira democracia exceto num regime socialista.  

Por outro lado, o leitor não pode deixar de conhecer pelo menos 
alguns dos numerosos folhetos publicados nos Estados Unidos, nos 
últimos anos [pré-II Guerra Mundial], procurando provar a economia 
planificada, para não falar no socialismo real, é completamente 
incompatível com a democracia.  

Essas opiniões contraditórias são fáceis de entender do ponto-
de-vista psicológico da luta e do desejo natural dos contendores de 
conseguir o apoio da maioria daqueles a acreditarem sem reservas na 
democracia. Mas, e se perguntarmos: onde está a verdade?  

A análise de Schumpeter, nesta parte e nas precedentes neste 
livro, aqui resumido ou editado, fornece sem dificuldade uma 
resposta. Entre o socialismo e a democracia, da maneira definida por 
ele, não existe uma relação necessária: um pode existir sem a outra. 
Mas, ao mesmo tempo, não há incompatibilidade: em determinadas 
circunstâncias do meio social, a máquina socialista pode funcionar de 
acordo com os princípios democráticos.  

Mas o leitor deve levar em conta: essas simples afirmações 
baseiam-se apenas em suas opiniões sobre o que é socialismo e o 
que é democracia. Por conseguinte, significam algo menos, e 
diferente, do pensado em ambos grupos de adeptos.  

Por essa razão, e também porque além da questão de simples 
compatibilidade surge inevitavelmente a questão de se saber se o 
método democrático funcionará mais ou menos eficientemente em 
um regime socialista ou capitalista, Schumpeter deve ainda explicar 
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numerosos outros pontos. Ele fará isso na segunda seção deste 
capítulo. De imediato, discute algumas das implicações da sua análise 
do processo democrático.  

Em primeiro lugar, de acordo com o ponto-de-vista adotado por 
Schumpeter, a democracia não significa nem pode significar o povo 
realmente governar em qualquer dos sentidos tradicionais das 
palavras povo e governo. A democracia significa apenas o povo ter a 
oportunidade de aceitar ou recusar aqueles dispostos a governá-lo.  

Mas, caso se decida isso de maneira inteiramente não-
democrática, ele limita sua definição, acrescentando-lhe um outro 
critério para identificação do método democrático. Considera-a ser a 
concorrência livre entre possíveis líderes pelo voto do eleitorado.  

Um dos aspectos dessa definição pode ser expressado se diz a 
democracia ser o governo dos políticos. É de máxima importância 
compreender claramente o que essas palavras significam.  

Numerosos expoentes da doutrina democrática fizeram o 
possível para despir a atividade política de qualquer conotação 
profissional. Sustentaram, veementemente, algumas vezes de 
maneira apaixonada, a política não dever ser uma profissão e a 
democracia degenerar logo quando se torna meio de vida.  

Mas isto é puro idealismo. É verdade, digamos, homens de 
negócios e advogados poderem ser eleitos para o Parlamento e 
mesmo exercer cargos vez por outra, e continuarem basicamente 
homens de negócios ou advogados. É também exato muitos se 
tornarem políticos e continuarem a depender de outras profissões 
para seu sustento. 

Os exemplos, evidentemente, são numerosos. Temos um 
particularmente instrutivo no caso dos advogados na chambre et 
sênat franceses. Alguns dos principais líderes políticos foram também 
avocats.  

Mas, de maneira geral – e Schumpeter se decidiu a ignorar os 
casos onde escritórios de advocacia funcionam miraculosamente por 
si mesmos, se um dos seus sócios é político de proa e goza de 
frequentes períodos de proeminência política. Afinal, o êxito nos 
tribunais e na política não andam juntos?   
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Mas, habitualmente, o êxito pessoal na política, e não 
simplesmente a subida ocasional para uma posição no gabinete, 
implicará uma atitude do tipo profissional e o afastamento de outras 
atividades para uma posição secundária, embora necessária.  

Se desejamos enfrentar os fatos honestamente, devemos 
reconhecer, nas democracias modernas de todos os tipos, com 
exceção da Suíça, a política inevitavelmente será uma carreira. Isto 
significa, por outro lado, o reconhecimento de um interesse 
profissional distinto no político e um diferente grupo de interesses na 
profissão política, como profissão.  

É essencial incluir este fator na teoria schumpeteriana, pois 
muitos enigmas se resolvem logo quando o leva na devida conta. 
Entre outras coisas, deixa imediatamente de se perguntar por qual 
razão os políticos com tanta frequência deixam de servir aos 
interesses de sua classe ou grupos com os quais estão pessoalmente 
ligados.  

Politicamente falando, está ainda no jardim-de-infância o 
homem sem compreender, para jamais se esquecer, as palavras 
atribuídas a um dos políticos mais bem-sucedidos: – “Os homens de 
negócios não entendem, da mesma maneira como eles negociam em 
petróleo, eu negocio em votos”.   

Tal opinião é algumas vezes considerada frívola ou cínica. 
Schumpeter pensa, pelo contrário, ser realmente frívolo ou cínico 
manifestar-se em público a favor de slogans os quais, na vida 
privada, nenhum respeito nos merecem.  

Mas cabe também observar a opinião em pauta não ser tão 
vergonhosa para o político como parece. Não exclui ideais ou sentido 
do dever. A analogia com o homem de negócios tornará o caso mais 
claro.  

Como disse o autor algures, nenhum economista conhecedor de 
algo sobre as realidades da vida comercial sustentará sequer por um 
momento o dever e os ideais sobre serviço e eficiência não 
desempenham seu papei na formulação da atitude do homem de 
negócios. Não obstante, o mesmo economista está dentro dos seus 
direitos se baseia sua explicação sobre esse comportamento em um 
esquema cuja sustentação se dá sobre a motivação do lucro.   
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Mas não há razão para se acreditar os políticos serem melhores 
ou piores no regime socialista. O médico ou engenheiro ao desejar 
concretizar todas as suas ambições no seu campo especial de 
trabalho será um tipo especial de homem, com um quadro distinto de 
interesses. Mas o médico ou engenheiro ao desejar reformar as 
instituições do seu país será tipo inteiramente diferente, com um 
outro conjunto de interesses.  

Em segundo lugar, os estudiosos da organização política sempre 
sentiram dúvidas a respeito da eficiência administrativa da 
democracia em sociedades vastas e complexas. Argumentou-se, em 
particular, comparada com outros sistemas, a eficiência do governo 
democrático é inevitavelmente debilitada em virtude da tremenda 
perda de energia, provocada pela luta incessante dentro e fora do 
Parlamento, causada às principais figuras do regime.  

A democracia é ainda mais enfraquecida, pela mesma razão, 
pela necessidade de adaptar a política pública às exigências da luta 
política.  

Nenhuma dessas afirmações pode ser posta em dúvida. Ambas 
são corolários de nossa afirmação anterior de que o processo 
democrático produz legislação e administração apenas como 
subprodutos da luta pelos cargos políticos.  

Imaginemos, por exemplo, a situação de um Primeiro-Ministro. 
Nos casos onde os governos são instáveis, como aconteceu na França 
desde 1871 até o colapso de 1940, sua atenção deve ser quase 
completamente monopolizada por uma tarefa comparada à de 
construir uma pirâmide com bolas de bilhar.  

Somente homens fora do comum, nessas circunstâncias, 
poderiam ter ainda energia para o trabalho administrativo comum e 
apresentação de legislação, etc. E somente esses homens 
excepcionais poderiam ter adquirido autoridade sobre o funcionalismo 
civil. Este, como todo mundo, sabe que o governo cairá antes de 
muito tempo.  

Evidentemente, nada de tão trágico ocorre com o regime inglês. 
Os governos instáveis constituem exceções e, de maneira geral, uma 
administração pode contar com um mandato de cinco ou seis anos. 
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Os ministros podem administrar e não é fácil derrubá-los no 
Parlamento.  

Mas isto não significa eles estarem isentos da necessidade de 
lutar. Há uma luta sempre em curso e se os governos não enfrentam 
críticas constantemente é porque, de maneira geral, são capazes de 
rebater os ataques antes de estes se tornarem perigosos.  

O Primeiro-Ministro deve observar incessantemente os 
adversários, liderar o rebanho sem um momento de descanso, 
mostrar-se disposto a fechar brechas possíveis de surgir a qualquer 
momento, dirigir os assuntos sob debate, controlar o gabinete, etc.  

Tudo isto importa em dizer, quando o Parlamento está em 
sessão, ele terá muita sorte se dispuser de umas duas horas pela 
manhã para pensar e trabalhar realmente. Os fracassos individuais e 
derrotas do governo são muitas vezes devidos à exaustão física do 
líder ou dos líderes.   

Um grande exemplo desse fato é o seguinte: nenhum estudioso 
das origens da guerra de 1914-1918 pode deixar de ficar 
surpreendido com a passividade do governo inglês, a partir da morte 
do Arquiduque e até a declaração de guerra. Não quer dizer esforços 
não terem sido feitos para evitar a conflagração. Mas foram 
singularmente ineficientes e muito abaixo do possível de ter sido.  

Evidentemente, é possível explicar esse fato baseado na teoria 
de o governo inglês não desejava realmente evitar a guerra. Mas, se 
essa teoria for considerada insatisfatória, como de fato merece, o 
estudioso é forçado a aceitar outra: é perfeitamente viável os 
cavaleiros sentados na bancada do governo estarem tão preocupados 
com o jogo político a ponto de não terem se despertado para os 
perigos da situação internacional, senão quando já era muito tarde.    

Como poderia ele, cabe perguntar, liderar e supervisionar um 
organismo administrativo onde se abraça todos os problemas da vida 
econômica? 

Mas não é tudo esse desperdício de energia. A luta competitiva 
incessante para subir e manter-se no poder reveste todas as 
considerações de polít ica e medidas do preconceito tão 
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admiravelmente expressado pela frase citada a respeito do negócio 
de votos.  

O fato de, em uma democracia, o governo dever atender 
primariamente aos valores partidários de uma política, lei ou ato 
administrativo, isto é, o próprio fato de cumprir o Princípio 
Democrático da dependência sobre o voto do Parlamento e do 
eleitorado, provavelmente viciará os prós e contras de qualquer 
assunto.  

Em particular, obriga ao homem no leme, ou perto do leme, a 
adotar opiniões a curto prazo e torna extremamente difícil a ele servir 
aos interesses de longo prazo da Nação. Eles podem exigir trabalho 
persistente para objetivos remotos.  

A política estrangeira, por exemplo, corre o perigo de degenerar 
em política interna. E ainda mais difícil se torna dosar as medidas 
racionalmente.  

A dosagem decidida pelo governo, com um olho nas suas 
oportunidades políticas, não é necessariamente aquela capaz de 
produzir os resultados mais satisfatórios para a Nação.  

Dessa maneira, o Primeiro-Ministro, em uma democracia, pode 
ser comparado a um cavaleiro tão preocupado em se manter na sela 
de modo a ser incapaz de planejar a cavalgada, ou a um general tão 
ocupado em apurar se o exército lhe cumpre as ordens a ponto de 
deixar a estratégia resolver-se por si mesma. Esta hipótese é ainda 
mais verdadeira – e deve, nos casos de países como a França e a 
Itália, ser francamente reconhecida como uma das fontes da qual se 
espalhou o sentimento antidemocrático –, a despeito dos casos 
possíveis de ser invocados como atenuantes.  

Existe, para começar, o argumento de os exemplos dos quais 
essas consequências surgem, em medida insuportável, podem ser 
amiúde explicados pelo fato de o quadro social não estar à altura das 
instituições democráticas.  

Como mostram os exemplos da França e da Itália, isso pode 
acontecer em países que são mais civilizados do que alguns que 
tiveram êxito nesse particular. O valor dessa crítica reduz-se, 
portanto, à simples afirmação de que o funcionamento satisfatório do 
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método democrático depende do cumprimento de certas condições, 
um assunto que passaremos logo a estudar.  

Em seguida, temos a questão da alternativa. Essas falhas 
existem também em sistemas não-democráticos. A ascensão a uma 
posição de destaque, a um tribunal, por exemplo, pode absorver 
tanta energia e viciar tanto as opiniões como a própria luta 
democrática, embora esse desperdício ou deturpação não surja tão 
claramente.  

As tentativas de estudo comparativo dos sistemas de governo 
deverão levar em conta muitos outros fatores, além dos próprios 
princípios institucionais.  

Ademais, algum de nós pode replicar ao crítico, um nível 
inferior de eficiência governamental é justamente o desejado. Por 
certo, não queremos ser vítimas da eficiência ditatorial, simples 
peões em uma grande partida.  

Uma criação como o  Gosplan [o nome coloquial da política de 
economia planejada da União Soviética] poderia, no momento atual 
[1943: Era de Economia de Guerra], ser totalmente impossível nos 
Estados Unidos. Mas isto não prova, exatamente, da mesma maneira 
como o Gosplan russo, o seu hipotético correspondente americano 
violar o espírito e a estrutura orgânica da Nação.  

Por último, algo pode ser feito para reduzir, através de meios 
apropriados, a pressão sobre os líderes. O sistema americano, por 
exemplo, destaca-se com vantagens neste ponto. Não há dúvida o 
Primeiro-Ministro [referência ao Presidente] americano deve estudar 
frequentemente o tabuleiro político.  

Mas não precisa considerar-se responsável por todas as 
medidas isoladas. Não fazendo parte do Congresso [embora o Vice-
Presidente presida o Senado Federal], está, pelo menos, livre da 
tensão física exigida por essa participação. Dispõe, por conseguinte, 
de todas as oportunidades possíveis para conservar as forças.  

Em terceiro lugar, a análise do capítulo precedente destaca de 
maneira pronunciada o problema da qualidade dos homens, 
selecionados pelo sistema democrático para as posições de liderança. 
O bem conhecido argumento sobre o assunto por força precisa ser 
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repetido aqui: o método democrático cria políticos profissionais, a 
quem transforma em administradores e estadistas amadores.  

Carecendo de conhecimentos necessários para enfrentar essas 
tarefas, eles nomeiam, nas palavras de LORD MACAULAY, “juízes com 
desconhecimento da lei e diplomatas sem saberem francês”, 
desmoralizando o serviço público e desencorajando os melhores 
elementos possíveis de ser por ele sentir-se atraídos.  

Ainda pior, existe outro aspecto, sem relação com a questão da 
experiência ou competência especializada: as qualidades de intelecto 
e caráter necessárias ao bom candidato não são necessariamente as 
exigidas na constituição de um bom administrador público. E o 
fracasso eleitoral pode prejudicar aqueles capazes de terem um 
grande sucesso à frente dos negócios do país.  

Mesmo caso os escolhidos nessa eleição obtenham êxito nos 
cargos, podem ser fracassos para a Nação. Ao político é exigido ser 
um bom tático para sobreviver com êxito a qualquer número de 
fracassos.  

O reconhecimento de haver verdade nessas palavras deve ser, 
mais uma vez, temperado com o reconhecimento de fatos 
atenuantes. Em particular, a defesa da democracia ganhará com um 
estudo das alternativas.  

Nenhum sistema de eleição, com qualquer esfera social (com a 
possível exceção do capitalismo competitivo), serve de teste 
exclusivo de capacidade de funcionamento, ou mesmo seleciona, da 
mesma maneira como os cavalos de corrida são selecionados para 
um Derby.  

Embora em graus variáveis, todos os sistemas valorizam 
grandemente outras qualidades. Muitas vezes são hostis ao seu 
funcionamento.  

Não é verdade, nos casos comuns, o sucesso político nada 
significar para o homem, ou o político ser sempre um amador. Há um 
assunto o qual ele conhece indiscutivelmente bem: a capacidade de 
tratar com pessoas.  

De uma maneira geral pelo menos, a capacidade de obter uma 
posição de liderança política será associada a certa medida de energia 
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pessoal e também a outras aptidões úteis no cargo de Primeiro-
Ministro.  

Há, afinal de contas, muitas rochas na corrente capaz de levar 
os políticos às altas posições da Nação. Não são inteiramente 
ineficazes para dificultar o progresso do imbecil ou do falastrão.  

Nessas condições, não podemos esperar um argumento de 
natureza geral, em uma outra direção, conduzir a um resultado 
definido. Muito mais curioso e significativo é o fato de a prova 
acumulada, pelo menos à primeira vista, não ser a mais conclusiva.  

Nada é mais fácil senão compilar uma lista impressionante de 
fracassos do método democrático, especialmente se incluirmos não 
apenas os casos onde houve real colapso ou insatisfação nacional, 
mas também aqueles quando, embora a Nação tivesse levado vida 
próspera e sadia, o rendimento do setor político foi manifestamente 
inferior em relação a outros.  

Mas será igualmente fácil juntar provas não menos 
impressionantes em favor do político. Para citar um exemplo 
importante: é verdade, em tempos idos, a guerra não era de 
natureza tão técnica como se tornou posteriormente.  

Apesar disso, poderíamos pensar a capacidade de se tornar um 
êxito nesse campo, mesmo naquela época, muito pouco tinha a ver 
com a capacidade do homem de eleger-se para um cargo público. 
Todos os generais romanos da época republicana, todavia, foram 
políticos – e todos eles conseguiram seus comandos diretamente 
através dos cargos e let ivos a serem (ou haverem já) 
desempenhados.  

Alguns dos piores desastres da Nação foram justamente 
devidos a essa circunstância. Mas, em conjunto, esses políticos-
soldados saíram-se notavelmente bem. 

Por que será assim? Poderá haver apenas uma resposta para 
essa pergunta.  
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Condições para o Êxito do Método Democrático 

Se um físico observa um mesmo mecanismo funcionar de 
maneira diferente em diferentes ocasiões e lugares, ele conclui seu 
funcionamento depender de circunstâncias estranhas ao mecanismo. 
Não podemos evitar a mesma conclusão.  

É tão fácil perceber quais são essas condições, como é simples 
notar em quais condições se pode esperar a doutrina clássica da 
democracia se ajustar razoavelmente à realidade.  

Essa conclusão remete-nos claramente ao critério estritamente 
relativista observado no decorrer de todo este livro de Schumpeter – 
Capitalismo, Socialismo e Democracia. Exatamente como não há uma 
defesa ou uma condenação do capitalismo válida em todas as épocas 
e lugares, não existe também nenhuma razão geral contra ou a favor 
do método democrático.  

Da mesma maneira como acontece com o socialismo, este fato 
torna difícil argumentar, por intermédio de uma cláusula ceteris 
paribus, pois “outras coisas” não podem ser iguais, como entre 
situações na qual a democracia é viável, ou a única viável, ou 
arranjos e situações onde não é.  

A democracia prospera em ambientes sociais reveladores de 
certas características. Por isso mesmo cabe duvidar se há sentido em 
perguntar como se sairia ela em outras situações carentes dessas 
características, ou como o povo, nessas outras circunstâncias, se 
sairia também.  

As condições consideradas necessárias para o êxito do método 
democrático — nas sociedades onde o método pode realmente 
funcionar — Schumpeter as agrupou sob quatro títulos. Ele se limitou 
às grandes nações industrializadas do tipo moderno.   

Por êxito não entende outra coisa senão o caso onde o processo 
democrático se reproduz constantemente, sem criar situações a 
obrigar à invocação de métodos não-democráticos. Nos casos de 
sucesso, pode enfrentar os problemas correntes de uma maneira na 
qual todos os interesses importantes politicamente são julgados 
aceitáveis em longo prazo. Não insinua o observador, do seu ponto-
de-vista individual, precisar aprovar os resultados. 
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 Material Humano da Política 

A primeira condição é o material humano da política, isto é, os 
membros da máquina política, os eleitos para servir no Parlamento e 
atingem os postos ministeriais, seja de qualidade suficientemente 
alta. Isto significa algo mais além da existência de um número 
suficiente de indivíduos com as necessárias qualidades e padrões 
morais.  

Como observado anteriormente, o método democrático 
seleciona não entre a população, mas entre os elementos da 
população dispostos a encetar uma carreira política ou, mais 
precisamente, dispostos a se candidatarem. Todos os métodos de 
seleção fazem evidentemente a mesma coisa.  

Todos podem, por conseguinte, de acordo com o grau no qual a 
carreira atrai o talento e o caráter, produzir o nível de rendimento 
maior ou menor em relação à média nacional.  

A luta competitiva pelos altos cargos, por um lado, desperdiça 
pessoal e energia. Mas, por outro lado, o processo democrático pode 
criar facilmente no setor político condições, uma vez estabelecidas, 
capazes de repelirem a maioria daqueles capazes de ser bem-
sucedidos em quase tudo mais.  

Por ambas as razões, a presença de material humano em 
quantidade [e principalmente qualidade] suficiente é particularmente 
importante para o êxito do governo democrático.  

Não é exato, em uma democracia, o povo ter sempre o tipo e a 
qualidade do governo desejado ou merecido. Há muitas maneiras 
pelas quais se pode obter o concurso de políticos de boas qualidades. 
Até o momento, além disso, a experiência parece indicar ser a 
garantia única eficaz nesse sentido. 

Mas depende da existência de uma camada social, em si 
mesma produto de um processo rigorosamente seletivo, capaz de 
aceitar a política como coisa perfeitamente natural. Se essa camada 
não for nem demasiadamente exclusivista, nem excessivamente 
acessível ao estranho, e se, além disso, for suficientemente forte para 
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assimilar a maioria dos elementos absorvidos, habitualmente, ela 
poderá oferecer quadros de mérito.  

Assim, não apenas dará à carreira política elementos de classe. 
Eles passaram com êxito por muitos testes em campos diferentes e 
serviram, por assim dizer, um período de aprendizado nos negócios 
privados. Mas ela os tornará ainda mais aptos, pois dota-os de 
tradições, entre as quais incluem a experiência, juntamente com um 
código profissional e um fundo comum de opiniões.  

Não constitui simples coincidência a Inglaterra, o único país a 
adaptar-se perfeitamente às essas condições schumpeterianas, seja 
também o único país a possuir, nesse sentido, uma sociedade política.  

Ainda mais instrutivo é o caso da Alemanha, no período da 
República de Weimar (1918-1933).  

Como Schumpeter espera mostrar na Parte V [a última do 
livro], nada havia nos políticos alemães daquela época possível de ser 
considerado decadência evidente. O membro comum do Parlamento, 
o Primeiro-Ministro e membros do gabinete eram honestos, sensatos 
e conscienciosos, e isto se aplicava a todos os partidos.  

No entanto, com o devido respeito pelo borbulhar do talento 
surgido aqui e ali, embora raramente na posição ou perto do alto 
comando, a maioria deles estava evidentemente abaixo do padrão 
médio e, em alguns casos, desgraçadamente abaixo.  

Naturalmente nada disso pode ter sido devido à falta de 
qualidades e energia na Nação, como um todo. Mas a qualidade e a 
energia desprezavam a carreira política.  

Tampouco havia classe ou grupo cujos membros considerassem 
a política como uma vocação predestinada. O sistema político 
fracassou por muitas razões. Mas o fato de, finalmente, ter sofrido 
derrota esmagadora às mãos de um líder antidemocrático [Hitler, 
líder do Partido Nazista] é prova suficiente da falta de liderança 
democrática inspiradora.  
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Campo de Ação Política 

A segunda condição para o êxito da democracia é o campo real 
de decisões políticas não ser estendido demasiadamente longe. Em 
quanto pode ser estendido depende não apenas das limitações gerais 
do método democrático, expostas na análise apresentada na seção 
precedente, mas também das circunstâncias particulares de cada 
caso individual.  

Mais concretamente: o campo de ação não depende apenas, 
por exemplo, do tipo e quantidade de assuntos possíveis de ser 
resolvidos com êxito por um governo sujeito às tensões de uma luta 
incessante por sua sobrevivência política. Depende também, em 
qualquer tempo ou lugar, da qualidade dos homens, formadores do 
governo, do tipo da máquina política e do quadro da opinião pública 
com a qual deve trabalhar.  

Do ponto-de-vista da teoria schumpeteriana, não é necessário o 
requisito, como seria do ponto-de-vista da doutrina clássica, de 
serem tratados pela máquina política apenas os assuntos possíveis de 
o povo, em geral, entender e sobre os quais tivesse opinião formada. 
Mas um requisito menos rigoroso, embora da mesma natureza, se 
impõe e necessita de comentários adicionais. 

Evidentemente, não pode haver qualquer limite legal de modo a 
impedir o Parlamento, dirigido pelo Primeiro-Ministro, de equacionar 
qualquer assunto, caso queira submeter a debate, inclusive, se for 
necessário, por emenda constitucional. Mas para funcionar de 
maneira adequada, esse Parlamento deve impor-se certos limites, 
como já argumentava EDMUND BURKE ao discutir o comportamento 
do governo inglês e do Parlamento em relação às colônias 
americanas.  

Da mesma maneira, podemos argumentar, dentro do âmbito 
dos assuntos a ser submetidos à votação no Parlamento, é muitas 
vezes necessário ao governo e à assembleia aprovar medidas sobre 
as quais sua decisão será puramente formal ou, no máximo, de 
natureza puramente fiscalizadora.  

De outra maneira, o método democrático pode produzir 
monstrengos legislativos. Tomemos, por exemplo, um caso tão vasto 
e de natureza tão técnica como um código criminal.  
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Cabe ao sistema democrático decidir apenas se o país deve ter 
ou não esse código, e também certos casos onde o governo pode 
selecionar para decisões políticas, mais além das simplesmente 
formais, por exemplo, se certas práticas de associações de 
empregados e trabalhadores devem ou não ser consideradas 
criminosas.  

Conselho de Especialistas 

Quanto ao resto, governo e Parlamento têm de aceitar o 
conselho dos especialistas, seja o que eles realmente pensem a 
respeito do assunto. Pois o crime é fenômeno complexo.  

A palavra, na verdade, abrange muitos fenômenos com pouco 
aparentemente em comum. Os slogans populares sobre o assunto 
são quase sempre invariavelmente errados.  

O tratamento racional do problema exige a legislação sobre o 
assunto ser isenta de explosões de vingança e manifestações de 
sentimentalismo, às quais os leigos do governo e Parlamento têm o 
hábito de se entregar.  

Foi justamente aquilo desejado por Schumpeter salientar ao 
frisar as limitações do domínio real das decisões políticas. Este é o 
campo onde os políticos decidem tanto sobre o fundo como sobre a 
forma.  

Mais uma vez, a condição em questão pode ser realmente 
cumprida por uma limitação correspondente das atividades do 
Estado. Mas seria um grave erro se o leitor pensasse tal limitação ser 
uma consequência necessária.  

A democracia não necessita que todas as funções do Estado 
sejam sujeitas ao seu método político. Na maioria dos países 
democráticos, por exemplo, os órgãos políticos concedem uma 
grande independência aos juízes.  

Temos outro exemplo na posição do Banco da Inglaterra até 
1914. Algumas das funções eram, realmente, de natureza pública. 
Apesar disso, essas funções foram atribuídas a um órgão de Estado, o 
qual, legalmente, constituía apenas uma sociedade comercial 
bastante independente do setor político para adotar normas próprias.  
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Certos órgãos federais do setor político têm poder para adotar 
normas próprias. Nos Estados Unidos, alguns órgãos federais 
constituem outra boa ilustração. A Comissão Interestadual de 
Comércio constitui uma tentativa para ampliar a esfera de autoridade 
pública sem ampliar a esfera de decisão política.  

Para dar ainda outro exemplo: certos Estados financiam 
universidades sem condições de intervenção no Ensino Superior. 
Muitas vezes, sem interferir e, em alguns casos, equivalente a uma 
autonomia universitária completa, inclusive orçamentária.  

Por conseguinte, quase todos os tipos de atividade humana 
podem ser incluídos no âmbito do Estado sem se tornar parte do 
material dentro da luta competitiva pela liderança política, excluindo-
se apenas as medidas de criação e concessão de poderes a uma 
determinada agência e os contatos naturais com o governo, na sua 
qualidade de órgão supervisor.  

É verdade, naturalmente, essa supervisão poder se degenerar 
em influência nociva. O poder do político de nomear pessoal para 
agências públicas apolíticas, se usado em toda a sua extensão, será 
muitas vezes suficiente para corrompê-las. Mas a exceção não afeta o 
princípio. 

Burocracia Competente 

Quanto à terceira condição: o governo democrático na moderna 
sociedade industrial deve ser capaz de contar, em todos os campos. 
incluídos na esfera da atividade pública (não importa se numerosos. 
ou não), com os serviços de uma bem treinada burocracia. Ela deve 
gozar de boa reputação e tradição e ser dotada ainda de um forte 
sentido de dever e um não menos forte esprit de corps.  

Tal burocracia constitui o maior desmentido do falado governo 
de amadores. Potencialmente, é a única resposta à pergunta ouvida 
tão frequentemente nos Estados Unidos: porque o governo 
democrático se mostrou incapaz de produzir um governo municipal 
decente.  

Entretanto, poderemos esperar o mesmo do governo da Nação 
se todas as atividades, incluindo eventualmente todo o processo 
produtivo, devem ser cometidas à burocracia?  
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Por último, constitui também a principal resposta à pergunta a 
respeito da maneira como a segunda condição democrática pode ser 
cumprida, nos casos onde for muito ampla a esfera do controle 
público.   

O estudo de alguns comentários sobre a burocracia, contidos no 
Capítulo XVIII, convencerá o leitor de, em todos os três aspectos, a 
solução trazida pela burocracia não é considerada ideal em nenhum 
dos sentidos. Por outro lado, os leitores não devem deixasse 
influenciar indevidamente pelas conotações adquiridas pela palavra 
na conversação habitual. De qualquer maneira, é a única solução 
realista.  

Não basta a burocracia ser eficiente na administração dos 
assuntos correntes e tenha competência para dar conselhos. Deve ser 
suficientemente forte para guiar e, se necessário, instruir os políticos 
dirigentes dos ministérios.  

Para isto, deve ser capaz de criar princípios próprios e ser 
suficientemente independente para cumpri-los. Deve, em suma, ser 
um poder por direito próprio. Equivale isto a dizer, de fato, embora 
não formalmente, as nomeações, a manutenção no cargo e as 
promoções devem depender em grande parte — dentro dos 
regulamentos burocráticos cujos próprios políticos hesitam em violar 
— de seus próprios conceitos como grupo, apesar de todo o clamor 
levantado sempre quando um político e o público são contrariados 
por esses preceitos, o que, aliás, acontece frequentemente.  

Mais uma vez, como no caso do pessoal político, a questão do 
material humano disponível reveste-se de importância. A preparação 
do pessoal, embora importante, é secundária neste caso.  

Tanto o material como o código tradicional necessários para o 
funcionamento de uma classe oficial desse tipo podem ser obtidos 
mais facilmente se houver camada social de boa qualidade e prestígio 
correspondente. Ela pode ser explorada em busca de novos recrutas. 
Mas não pode ser estratificada ou discriminada por suas camadas 
demasiadamente rica, pobre, exclusiva ou acessível.  

As burocracias da Europa, a despeito de terem provocado 
críticas suficientes para lhes manchar o bom nome, exemplificam 
muito bem o que Schumpeter está querendo explicar. Constituem 
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produto de uma longa evolução iniciada com os ministeriales   dos 
magnatas medievais, originariamente servos escolhidos para 
trabalhos militares e administrativos e, em função disso, adquirentes 
do status   de pequena nobreza.  

Eles se prolongaram através dos séculos até se transformarem 
na máquina poderosa hoje conhecidas. Não pode ser formada 
apressadamente, e tampouco alugada por dinheiro. Mas cresce em 
toda parte, seja qual for o método político adotado pela Nação. A sua 
expansão é uma das coisas certas com a qual podemos contar no 
futuro. 

Autocontrole Democrático 

O quarto conjunto de condições pode ser resumido na 
expressão autocontrole democrático.  

Todos admitem, evidentemente, o método democrático não 
funcionar suavemente a menos caso todos os grupos importantes da 
Nação estejam dispostos a aceitar todas as medidas legislativas, 
enquanto estiverem em vigor, e todas as ordens do governo, desde 
que emitidas por autoridades competentes. 

Acima de tudo, tanto o eleitorado como o Parlamento devem 
possuir um nível moral e intelectual bastante elevado para resistir às 
ofertas de loucos e ladrões, pois, caso contrário, os homens sem 
possuírem nenhuma das duas qualidades serão impelidos em uma ou 
noutra direção.  

Além disso, os fracassos desacreditam a democracia e debilitam 
a lealdade para com ela. Podem ocorrer também se forem aprovadas 
medidas sem levar em conta os direitos de outros grupos ou a 
situação do país.  

As propostas individuais de reforma legislativa ou executiva 
devem, se assim podemos dizer, aguardar sua vez na fila e não 
“tomar de assalto o armazém”. Recordando o dito no capítulo 
precedente sobre o modus operandi do método democrático, o leitor 
perceberá essa atitude envolver uma larga medida de subordinação 
voluntária.  



  146

Em particular, os políticos no Parlamento devem resistir à 
tentação de perturbar ou embaraçar o governo todas as vezes 
quando têm oportunidade. Nenhuma política será possível se 
adotarem essa norma.  

Isto significa as forças do governo deverem aceitar-lhe a 
liderança e permitir-lhe formular e executar um programa. Além 
disso, a oposição deve também aceitar a direção do seu gabinete 
potencial  e deixar este travar a luta política com observância de 
certas regras.  

O cumprimento deste requisito, cuja violação habitual pode 
significar o começo do fim da democracia, exige, como se verá 
adiante, uma dose exata de tradicionalismo, nem muito grande nem 
muito pequena. A proteção desse tradicionalismo é, na verdade, uma 
das razões para a existência das regras de procedimento e etiqueta 
parlamentar.  

Os eleitores comuns devem respeitar a divisão de trabalho 
entre si e os políticos eleitos.  

Não devem retirar com excessiva facilidade a confiança entre 
eleições e necessitam compreender, uma vez tendo eleito 
determinado cidadão, a ação política passa a ser dele e não sua. 
Significa isso ele deve abster-se de instruí-lo sobre o que fazer, um 
principio, aliás, reconhecido por todas as Constituições e teorias 
políticas desde o tempo de EDMUND BURKE.  

As suas consequências, no entanto, não são entendidas de 
maneira geral. Por um lado, poucas pessoas compreendem esse 
princípio se chocar com a doutrina clássica da democracia e significar, 
realmente, o seu abandono. Pois, se o povo deve governar no sentido 
de decidir casos individuais, seria mais natural para ele dar instruções 
diretamente aos seus representantes, como o fizeram os eleitores dos 
Estados Gerais franceses em 1789 e mesmo antes disso.  

Por outro lado, reconhece-se ainda menos se o princípio for 
aceito, não apenas instruções tão formais como essas plebiscitárias,  
mas as tentativas menos formais de restringir a liberdade de ação 
dos membros do Parlamento – o costume de bombardeá-los com 
cartas e telegramas [e-mails e Whatsapp], por exemplo – devem ser 
submetidas à mesma proibição.  
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Schumpeter não quer se estender sobre os vários e delicados 
problemas provocados pela operação desses conceitos, quanto à real 
natureza da democracia, da forma por ele definida.  

Importa dizer apenas as práticas democráticas bem-sucedidas, 
em sociedades grandes e complexas, foram, invariavelmente, hostis 
às “manobras por trás do pano”, inclusive com o uso da diplomacia 
secreta e do disfarce de intenções e compromissos. É preciso muito 
autocontrole do cidadão para abster-se de usá-las. 

Por último, a concorrência eficiente pela liderança necessita de 
muita tolerância com as diferenças de opiniões. Já disse acima essa 
tolerância não poderá jamais ser absoluta.  

Mas deve ser possível a todo líder potencial, sem estar 
legalmente impedido de concorrer, apresentar seu caso sem causar 
desordens. Isto pode exigir o povo permanecer calmo quando alguém 
ataca seus interesses mais vitais ou ofender seus ideais mais 
queridos.  

Como alternativa, o líder potencial a abrigar essas opiniões 
deve se abster também. Nenhuma das duas atitudes é possível sem 
um real respeito pelas opiniões dos outros, um respeito equivalente a 
controlar as próprias opiniões.  

Hábitos ou Instituições Nacionais Democráticos 

Todos os sistemas podem-se desviar até certo ponto do 
costume. Mas, até mesmo o mínimo de autocontrole democrático 
necessita da existência de um caráter e hábitos nacionais de certo 
tipo.  

Essas instituições democráticas não tiveram oportunidade de se 
desenvolver em todos os países. O próprio método democrático não 
pode por si mesmo produzir.  

Em nenhuma parte, esse autocontrole se sustentará além de 
um certo grau de severidade. Na verdade, o leitor não necessita 
reexaminar as condições schumpeterianas para se convencer de o 
governo democrático funcionar com o máximo de vantagem apenas 
se todos os interesses importantes forem praticamente unânimes na 
lealdade ao país e aos princípios estruturais da sociedade.  
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Todas as vezes quando esses princípios forem desafiados e 
surgirem casos capazes de dividirem a Nação em dois campos hostis, 
a democracia funciona deficientemente. Ela pode deixar de funcionar 
por completo logo quando os interesses e ideais estejam em conflito 
e a respeito dos quais o povo se recusa a entrar em acordo.  

Ou, generalizando o dito acima, o método democrático estará 
em situação desvantajosa nas épocas de crise. Realmente, 
democracias de todos os tipos reconhecem quase unanimemente 
haver situações onde é mais sensato abandonar a liderança 
competitiva e adotar a monopolista.  

Na antiga Roma, um cargo não-eletivo, conferindo ao seu 
ocupante o monopólio de liderança, estava previsto na Constituição. 
O detentor do cargo era chamado de magiter populi ou dictator.    

Cláusulas semelhantes são conhecidas em quase todas as 
Constituições, inclusive na dos Estados Unidos. Em certas condições, 
o presidente adquire um poder capaz de o transformar, para todos os 
fins e princípios, em autêntico ditador romano, por maiores sejam as 
diferenças entre ambos em forma legal e detalhes práticos.  

Se o monopólio for eficazmente limitado a um período definido 
(como aconteceu originariamente em Roma) ou à duração de um 
Estado de Emergência curto, o princípio democrático da liderança 
coletiva será simplesmente suspenso. Se o monopólio, seja de fato, 
seja de direito, não for limitado no tempo (e, se não limitado no 
tempo, tenderá a se tornar ilimitado em todos os campos), o princípio 
democrático é então ab-rogado e surge a ditadura na sua acepção 
moderna.   

Na antiga Roma, com relação à qual temos o hábito de 
empregar incorretamente a palavra, desenvolveu-se uma autocracia. 
Ela, por diversos séculos, revelou certos aspectos não estranhos às 
ditaduras modernas, embora a analogia não deva ser levada muito 
longe.  

Mas essa autocracia não usou o cargo republicano de ditador 
exceto em um caso, o de JÚLIO CÉSAR. Esta ditadura foi simples 
magistratura temporária, criada para um fim definido (reforma 
constitucional). E Schumpeter não pode citar outros casos sem serem 
regulares.  
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Democracia na Ordem Socialista  

Relação entre a Democracia e a Ordem Capitalista 

Ao expor suas conclusões, Schumpeter acha melhor começar 
estudando a relação entre a democracia e a ordem capitalista. 

A ideologia da democracia, da maneira refletida na doutrina 
clássica, repousa em um esquema racionalista da ação humana e dos 
valores da vida. Recordando o argumento schumpeteriano, exposto 
anteriormente (Capítulo XI), o leitor deve perceber logo a ideologia 
ser de origem burguesa.  

A História confirma sem discrepância esse fato: historicamente, 
a democracia moderna cresceu passo a passo com o capitalismo e foi 
dele consequência. O mesmo acontece com a prática democrática: a 
democracia, no sentido da teoria schumpeteriana de liderança 
competitiva, presidiu ao processo de transformações políticas e 
institucionais, através do qual a burguesia modificou e, do seu 
próprio ponto-de-vista racionalizou, a estrutura social e política 
precedente à sua ascensão: o método democrático foi a arma política 
dessa reconstrução.  

Já vimos algures o método democrático trabalhar, com 
eficiência, superior, também em certas sociedades extra e pré-
capitalistas. A democracia moderna, todavia, é produto do sistema 
capitalista.  

Constitui questão completamente diferente saber se a 
democracia é ou não um dos produtos do capitalismo, ou seja, se 
com ele morrerá. É também questão à parte saber com qual grau de 
eficiência a sociedade capitalista pode utilizar o método democrático 
criado por ela.  

Quanto à última questão, é claro a sociedade capitalista estar 
bem-dotada, pelo menos em um aspecto. A burguesia oferece uma 
solução própria para o problema de reduzir as decisões da esfera 
política a proporções possíveis de ser controladas pelo método da 
liderança competitiva.  
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O esquema burguês limita a esfera da política ao restringir o 
campo de autoridade pública. Sua solução será o ideal para o Estado 
modesto. Este existe, primariamente, para garantir a legalidade 
burguesa e fornecer uma estrutura firme à iniciativa individual em 
todos os campos.  

Se, além disso, tomamos em conta as tendências pacifistas (ou 
pelo menos, antimilitaristas) e livre-cambistas, observadas ser 
inerentes à sociedade burguesa, verificar-se-á a importância do papel 
da decisão política no Estado burguês. Pode, em princípio pelo 
menos, ser reduzido a qualquer proporção mínima capaz de se tornar 
necessária, devido às imperfeições do setor político.  

Mas esse tipo de Estado deixou de ter interesse para nós. A 
democracia burguesa constitui, por certo, um caso histórico 
especialíssimo e os argumentos possíveis de ser invocados em seu 
nome dependerão evidentemente da aceitação de padrões hoje já 
não observados. Mas será absurdo negar essa solução, com a qual, 
aliás, Schumpeter não concorda. 

Ela é, apesar de tudo, uma solução, e a democracia burguesa é 
também democracia. Ao contrário, enquanto suas cores se 
desvanecem, torna-se ainda mais importante reconhecer:  

1. como era ela colorida na sua época de maturidade;  

2. como ela oferecia vastas e iguais oportunidades às famílias (se 
não aos indivíduos);  

3. como era grande a liberdade pessoal conferida àqueles cujas as 
provas (ou aos seus filhos) se submetiam.  

É importante reconhecer também ter sido um sucesso, por 
algumas décadas pelo menos, capaz de suportar condições 
desfavoráveis, e ter funcionado com êxito ao enfrentar necessidades 
estranhas e hostis aos interesses burgueses. Além disso, em outro 
sentido, a sociedade capitalista, no seu estado de maturidade, estava 
em boas condições para fazer da democracia um sucesso.  

Muito mais viável a autolimitação democrática por uma classe 
cujos interesses são mais bem servidos por uma política de não-
interferência, em vez se ser por outra tendente, por natureza, a viver 
do Estado. O burguês, primariamente absorvido pelos seus negócios 
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particulares, provavelmente mostrará, de maneira geral, enquanto 
esses interesses não forem seriamente ameaçados, muito mais 
tolerância pelas diferenças políticas e respeito por opiniões das quais 
não partilha, em lugar de qualquer outro tipo de ser humano.  

Além disso, enquanto os padrões burgueses forem dominantes 
na sociedade, essa atitude tenderá a contagiar outras classes. Os 
interesses latifundiários ingleses aceitaram com relativa boa graça a 
derrota de 1845. O operário inglês lutou pela eliminação das 
desqualificações legais, mas, até o começo do presente século [XX], 
revelou muita relutância em reclamar privilégios.  

É exato em outros países esse autocontrole ter sido menos 
evidente. Esses desvios do princípio não foram sempre sérios e 
estavam sempre vinculados aos interesses capitalistas.  

Mas, em alguns casos, a vida política se transformou quase que 
inteiramente em uma luta de grupos de pressões e, em muitos 
outros, tornaram-se práticas não ajustadas ao espírito do método 
democrático, a ponto de lhe deturpar o  modus operandi.  A 
afirmação de não haver verdadeira democracia na ordem capitalista 
é, apesar disso, um evidente exagero.   

Devemos dizer, sim, existem realmente alguns desvios do 
Princípio de Democracia. Eles se associam à presença de interesses 
capitalistas organizados.  

Mas, ainda quando corrigidos dessa maneira, a afirmação 
continua verdadeira tanto do ponto-de-vista da doutrina clássica 
como do conceito schumpeteriano de democracia.  

Do primeiro ponto-de-vista, o resultado significa os meios à 
disposição dos interesses privados são usados, frequentemente, para 
contrariar a vontade do povo.  

Do segundo, esses meios privados são amiúde utilizados para 
interferir na operação do mecanismo da liderança competitiva.  

Em ambos os aspectos, todavia, o capitalismo está perdendo 
rapidamente as suas antigas vantagens. A democracia burguesa, 
vinculada a esse ideal de Estado, vem funcionando com dificuldades 
cada vez maiores já há algum tempo.  
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Em parte, isso se deve ao fato, já estudado acima, de o método 
democrático não funcionar da maneira mais favorável nos casos 
quando a Nação está muito dividida sobre questões fundamentais da 
estrutura social. Essa dificuldade tornou-se especialmente grave 
porque a sociedade burguesa deixou, de maneira lamentável, de 
preencher uma outra condição de funcionamento do sistema 
democrático.  

A burguesia produziu indivíduos com sucesso na liderança 
política quando passaram a fazer parte de uma classe política de 
origem não-burguesa, mas não produziu uma grande camada política 
própria. Isso embora, como se poderia pensar, a terceira geração das 
famílias industriais tivesse todas as oportunidades para criá-la.  

A razão dessa incapacidade foi explicada em detalhes na Parte 
II do livro Capitalismo, Socialismo e Democracia. Esses fatos, 
tomados em conjunto, parecem sugerir um prognóstico pessimista 
para esse tipo de burguesia. Sugerem também uma explicação para a 
facilidade aparente com a qual, em certos casos, essa sociedade 
sucumbiu à ditadura.  

Ideologia do Socialismo Clássico 

A ideologia do socialismo clássico é descendente da ideologia 
burguesa. Partilha, sobretudo, do fundo racional e militarista da 
última e de muitas das ideias e ideais da doutrina clássica da 
democracia.  

Neste sentido, os socialistas de fato não tiveram dificuldade em 
se apropriar dessa parte da herança burguesa e de alegar os 
elementos da doutrina clássica não possíveis de ser absorvidos pelo 
socialismo – o destaque dado à defesa da propriedade privada – 
constituem, na verdade, negações dos seus princípios tradicionais.  

Credos dessa ordem poderiam ter sobrevivido até mesmo em 
formas de socialismo totalmente não-democrático. Podemos confiar 
em escribas e fariseus encontrarem, mediante frases apropriadas, um 
terreno comum entre o credo e a prática.  

Mas é a prática o interesse para Schumpeter — o destino das 
práticas democráticas, como foram por ele interpretadas na doutrina 
da liderança competitiva. Dessa maneira, como já verificou o 
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socialismo não-democrático ser perfeitamente possível, a questão 
importante é saber agora de qual maneira o socialismo pode utilizar o 
método democrático, caso resolva adotá-lo.  

O ponto essencial a compreender é o seguinte: nenhuma 
pessoa sensata pode estudar com indiferença as possíveis 
consequências da extensão do método democrático, ou melhor, da 
esfera da política, a todos os assuntos econômicos. Acreditando o 
socialismo democrático significar justamente isso, essa pessoa 
concluirá naturalmente: o socialismo democrático deve fracassar. Mas 
esta não é a conclusão necessária.  

Como Schumpeter já observou antes, a ampliação da esfera da 
administração pública não significa necessariamente uma extensão 
correspondente da administração política. É provável a primeira possa 
ser estendida de maneira a absorver os assuntos econômicos da 
Nação, enquanto a segunda permanece dentro das fronteiras 
estatuídas pelas limitações do método democrático.  

Mas é conclusão inevitável, na sociedade socialista, tais 
limitações provocarão questões muito mais sérias, pois a sociedade 
socialista   carece   das   restrições   automáticas   impostas   à 
atmosfera política pelo sistema burguês. Além disso, na sociedade 
socialista, não será mais possível encontrar consolo no pensamento 
de a ineficiência do procedimento político ser, afinal de contas, 
apenas uma garantia de liberdade.  

A falta de administração eficiente trará a falta do pão. Não 
obstante, as agências encarregadas do funcionamento do motor 
econômico — a Junta Central analisada na Parte III e os órgãos 
subordinados encarregados de administrações de indústrias e firmas 
separadas — podem ser organizadas e administradas de maneira a 
evitar, no cumprimento dos deveres habituais, a interferência de 
políticos e, por falar nisso, de incômodos comitês de cidadãos ou de 
operários.  

Ou melhor, podem estar tão distantes da atmosfera de conflito 
político de modo a não terem de revelar outra ineficiência senão 
aquela vinculação à palavra burocracia. E mesmo essa eficiência pode 
ser reduzida de maneira considerável graças a uma concentração 
certa de responsabilidades sobre certos indivíduos e por um sistema 
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de bem escolhidos incentivos e penalidades, entre os quais serão as 
mais importantes as normas de nomeação e promoção. 

Os socialistas sérios, quando não estão cabalando votos e se 
encontram em estado de sensatez, sempre perceberam a existência 
desse problema e também a democracia não constituir solução para 
ele.  

Encontramos uma interessante ilustração desse ponto nas 
deliberações do Comitê Alemão sobre a Socialização (Sozialisierungs 
Kommission).  Em 1919, quando o Partido Social Democrático Alemão 
resolveu opor-se definitivamente ao bolchevismo.  

Porém, alguns dos seus membros mais radicais ainda 
acreditavam alguma medida de socialização ser iminente, por 
questão de necessidade prática. Um comitê foi por isso nomeado, 
com a atribuição de definir os objetivos e recomendar os métodos. 
Embora não fosse constituído apenas de socialistas, a influência 
destes era dominante. KARL KAUTSKY ocupava a presidência.  

Produziu o comitê recomendações definidas apenas a respeito 
do carvão, e mesmo estas, vindas à luz sob as nuvens de tempestade 
da paixão antissocialista, não são especialmente interessantes.  

Muito mais interessantes são as opiniões surgidas na época 
quando prevaleciam esperanças mais ambiciosas. Condenou-se, 
franca e unanimemente, a ideia de os gerentes de fábrica deverem 
ser eleitos pelos operários. Os conselhos de operários, surgidos 
durante a época de colapso geral, eram objeto de suspeita e 
antipatia.  

O comitê, procurando evitar tanto quanto possível as ideias 
populares sobre democracia industrial, fez o máximo para dar-lhes 
uma forma inócua e pouco ou nada para fixar-lhes as funções.   

A democracia econômica e industrial representa conceitos 
figurantes em tantas quase-utopias a ponto de perderem pouco 
menos de todo o sentido preciso. Basicamente, significa duas coisas:  

• em primeiro lugar, o domínio dos sindicatos sobre as relações 
industriais;  
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• em segundo, a democratização da fábrica monárquica pela 
representação dos operários nas juntas de administração, ou 
outros expedientes destinados a assegurar-lhes influencia nas 
decisões sobre a introdução de melhorias tecnológicas, política 
comercial em geral, e, por certo, disciplina na fábrica, em 
particular, incluindo os métodos de contratação e dispensa.  

A participação nos lucros é uma panaceia de um grupo inferior 
de esquemas. A maior parte dessa democracia econômica se 
desvanecerá em um regime socialista. Aliás, isso não é tão grave 
como parece, pois muitos dos interesses os quais esse tipo de 
democracia deveria defender cessarão de existir por essas alturas.  

Pelo contrário, trabalhou arduamente para fortalecer a 
autoridade e defender a independência do pessoal administrativo. 
Dedicou muita atenção ao problema de evitar os gerentes perderem a 
vitalidade capitalista e mergulharem no ramerrão burocrático.  

Na verdade, se é permissível falar de resultados de discussões 
as quais dentro em breve perderiam toda importância, esses gerentes 
socialistas não teriam sido muito diferentes dos seus predecessores 
capitalistas. Em muitos casos, os mesmos indivíduos teriam sido 
renomeados. Chega Schumpeter, pois, por caminho diferente, às 
mesmas conclusões alcançadas na Parte III.  

Está agora, por conseguinte, em condições de vincular essa 
conclusão à solução do problema da democracia em um regime 
socialista. Em certo sentido, naturalmente, as formas e os órgãos 
atuais do sistema democrático são tão característicos da estrutura e 
dos problemas do mundo burguês como o próprio princípio 
fundamental da democracia.  

Mas isto não constitui razão para eles desaparecerem com o 
capitalismo. As eleições gerais, partidos, Parlamentos, gabinetes e 
Primeiros-Ministros poderão ainda ser os instrumentos mais 
convenientes para resolver os problemas reservados pelos socialistas 
para a decisão política.  

A lista desses casos seria escoimada de todos os itens, nos dias 
de hoje, com origem no conflito de interesses privados e na 
necessidade de regulamentá-los. Mas haverá novos.  
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Haverá outras questões, tais como o volume de investimentos a 
ser aplicado e as normas para distribuição do produto social, todas 
devem ser emendadas. Os debates gerais sobre eficiência e as 
comissões de inquérito, do tipo das Comissões Reais Inglesas, 
continuarão a funcionar da mesma maneira. 

Dessa maneira, os membros do gabinete e, em particular, os 
políticos à testa do Ministério da Produção, farão sem dúvida 
prevalecer a influência do elemento político, tanto mediante medidas 
legislativas a respeito dos princípios gerais de administração da 
máquina econômica, como através do poder de nomear. Este não 
poderia estar inteiramente ausente ou ser meramente formal.  

O Ministro da Produção não precisaria interferir mais no 
funcionamento interno das indústrias em vez do feito pelos ministros 
ingleses da Saúde ou Guerra ao interferirem nos seus respectivos 
departamentos. 

Administração de Uma Democracia Socialista 

A administração de uma democracia socialista da maneira 
indicada acima seria um fracasso total, exceto no caso de uma 
sociedade capaz de preencher o requisito de maturidade,  discutido 
na Parte III, incluindo, particularmente, a capacidade de estabelecer 
a ordem socialista de uma maneira democrática e a existência de 
uma burocracia de posição e experiência adequadas.  

Mas a sociedade ao preencher essas condições — e Schumpeter 
não discute outro tipo qualquer — teria, em primeiro lugar, uma 
vantagem de importância possivelmente decisiva. 

Frisou acima não se poder esperar a democracia funcionar, 
satisfatoriamente, exceto caso a vasta maioria do povo, em todas as 
classes, esteja resolvida a observar as regras do jogo democrático. 
Essa observância, por seu turno, significa todos concordarem 
basicamente sobre os princípios fundamentais da estrutura 
institucional.  

Atualmente, a última condição não está sendo cumprida. Um 
número tão grande de pessoas já perdeu, e tantas outras perderão, a 
lealdade aos padrões da sociedade capitalista a ponto de, por este 
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motivo apenas, a democracia está obrigada a funcionar com 
dificuldades cada vez maiores.  

Na fase por Schumpeter imaginada, todavia, o socialismo pode 
eliminar essa falha. Será, talvez, capaz de restabelecer a 
unanimidade de pontos-de-vista e reparar as falhas no tecido social. 
Caso o consiga, então, os antagonismos restantes serão exatamente 
do tipo no qual o método democrático está bem capacitado a 
solucionar. 

Disse, na Parte III, os antagonismos restantes diminuirão em 
número e importância graças à eliminação de interesses capitalistas 
ser um choque.  

As relações entre a agricultura e a indústria, entre pequenas e 
grandes indústrias, entre produtores e consumidores de aço, entre as 
indústrias protecionistas e os exportadores deixarão de ser (ou 
podem deixar de ser) questões políticas hoje resolvidas pelo peso 
relativo de grupos de pressão. Elas se tornarão problemas técnicos e 
serão examinados imparcialmente por especialistas e terão uma 
solução consentânea.  

Embora possa ser utópico esperar não haver interesses 
econômicos diferentes ou conflitos entre eles, e ainda mais utópico 
esperar não haver problemas econômicos causadores de divergência 
de opinião, há bons motivos para se esperar o número total de 
assuntos controversos diminuir, quando comparados com o ocorrido 
no caso do capitalismo intato.  

Não haveria, por exemplo, os defensores da política de proteção 
à padrão-ouro e a vida política seria purificada. 

À primeira vista, o socialismo não possui nenhuma clara solução 
para o problema resolvido em outras formas de sociedade pela 
existência de uma classe política de tradições estáveis. Schumpeter 
já disse, anteriormente, no socialismo, haverá o político profissional, 
de cujo meio pode surgir uma casta política, sobre cujas qualidades 
seria ocioso especular. 

Até agora, o socialismo se apresenta sob uma luz muito 
favorável. Pode-se argumentar, todavia, essa vantagem poder ser 
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facilmente contrabalançada pela importância e possibilidade dos 
desvios possíveis.  

Até certo ponto, Schumpeter previu essa possibilidade, ao 
insistir na maturidade econômica, entre outras coisas, implicar em 
nenhum grande sacrifício poder ser exigido de uma geração em 
benefício da outra. Mas, mesmo sem haver a necessidade de fazer o 
povo suar por meio de um  Gosplan  qualquer, a tarefa de manter o 
curso democrático pode ser extremamente delicada.  

As circunstâncias nas quais o timoneiro do barco teria êxito em 
resolvê-la talvez não sejam mais fáceis de imaginar em lugar das 
circunstâncias onde, frente a frente com um estado de paralisia 
estendido do setor político a toda a economia nacional, ele pudesse 
ser impelido a um curso de ação a sempre encerrar atrativos para o 
homem com percepção do poder tremendo, inerente ao sistema 
socialista, sobre o povo.  

Afinal de contas, a administração eficiente da economia 
socialista significa não apenas a ditadura do proletariado na fábrica, 
mas também sobre   o proletariado. Os homens são mantidos sob 
jugo tão disciplinado seriam, é verdade, os soberanos nas eleições.  

Mas, da mesma maneira como podem usar essa soberania para 
relaxar a disciplina na fabrica, assim também o governo, 
precisamente, o governo preocupado com o futuro da Nação, pode 
aproveitar-se dessa disciplina para restringir a soberania.  

Por questão de necessidade prática, a democracia socialista 
pode eventualmente tornar-se logro maior do ocorrido até hoje [o 
estalinismo era vigente em 1943] face à democracia capitalista. 

De qualquer maneira, a democracia não significará maior 
liberdade pessoal. E, mais uma vez, não terá maior semelhança com 
os ideais entronizados na doutrina clássica. 
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