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ENSAIO TEMÁTICO 

o SIGNIFICADO DOS CRITÉRIOS 
DE DECISÁO ECONOMICA * 

(Franz f. Hinkelammert) 

Advertencia prévia 

As considera<;6es seguintes sobre o entrela<;amento da po
lítica do desenvolvimento, do meio ambiente e da paz tentam 
formular esta sua conexao interna a partir de um elemento 
que, do ponto de vista dos países subdesenvolvidos, se mostra 
cada vez mais como decisivo: trata-se do problema do desem
prego. Mais do que nos países desenvolvidos centrais, o de
semprego torna-se o problema decisivo na política económica 
dos países subdesenvolvidos. O resultado é que a pauperiza
<;ao crescente nestes países só pode ser entendida como urna 
conseqüencia do desemprego e que a repressao política e po
licial é orientada cada vez mais para a supressao das muitas 
conseqüencias do desemprego em massa, que em muitos países 
chega a cifras em torno de 40% da for<;a de trabalho. Do 
ponto de vista dos países subdesenvolvidos, o desemprego apa
rece, de maneira crescente, como a amea<;a principal para o 
sistema capitalista mundial, sem negar que também nos últi
mos anos se transformou num problema-chave do capitalismo 
nos países desenvolvidos centrais. 

Este fato tem urna influencia decisiva sobre o caráter dos 
movimentos revolucionários nos países subdesenvolvidos. Já 
nao sao compostos predominantemente pelo proletariado orga
nizado e sim por grupos sociais excluídos do status de um 
proletariado integrado e garantido por rela<;6es de trabalho 
duradouras e de longo prazo. A dinamica revolucionária parte 
antes de grupos que vivem em rela<;6es de trabalho sumamen-
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te precárias, que nao permitem urna existencia humana segu
ra. Mesmo o termo "desemprego" é pouco exato, porque ele 
pressup6e relay6es de trabalho predominantemente duradouras. 
No entanto, esta nao é a situa¡;:ao da maioria da populayao 
dos países subdesenvolvidos. 

O fato de este sub proletariado se ter tornado um novo 
grupo dinamico ficou claro especialmente na América Central, 
na revoluyao sandinista da Nicarágua, na qual o subproleta
riado toma a iniciativa e o proletariado propriamente dito 
apenas participa de urna maneira muito mais esporádica. Algo 
parecido ocorre hoje na situayao de El Salvador e da 
Guatemala. 

Esta situayao de fundo levou a uma mudanya das expres
s6es ideológicas de tais movimentos revolucionários. Cada vez 
mais o direito a vida se transforma num critério decisivo 
e numa exigencia primordial a partir da qual a sociedade 
atual é entendida como uma sociedad e que condena a morte 
a maioria de seus membros. O direito a vida implica, natu
ralmente, o direito contra as arbitrariedades da polícia e dos 
aparelhos estatais, mas é entendido, sobretudo, como o direito 
de viver numa sociedade em que cada um de seus membros 
possa satisfazer suas necessidades básicas através de um tra
balho seguro. Nao resta dúvida de que esta forma do direito 
a vida é incompatível com a existencia da sociedade burguesa 
capitalista e, portanto, tende a levar a afirmayao de movimen
tos socialistas revolucionários. Contudo, em seu centro se 
encontra um movimento radical de reforma, que nao se dirige 
tanto a nacionalizayao dos meios de produ¡;:ao mas sobretudo 
a uma planificayao económica capaz de garantir o direito a 
vida, em oposiyao a um mercado que é considerado como 
uma ameaya para a vida humana. 

Ao direito a vida, assim entendido, corresponde um con
ceito de liberdade segundo a qual as possibilidades materiais 
da existencia humana sao a condiyao de uma sociedade livre, 
sua base material, sem a qual nao é possível a liberdade 
humana. 

Especialmente na América Central, mas também em toda 
a América Latina com sua forte tradiyao crista, esta enfase 
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especial no direito a vida encontrou uma expressao especifi
camente religiosa. A interpreta<;:ao tradicional do cristianismo 
na América Latina enfatiza a morte, o que é evidente par
ticularmente na enfase que a religiosidade popular dá a Se
mana Santa e a Sexta-feira Santa. Nao há nenhuma outra 
regHío no mundo onde o cristianismo foi entendido, tao ex
clusivamente, como religiao da cruz como o é, exatamente, 
na América Latina. A celebra<;:ao da Semana Santa tem sido 
o centro da religiosidade e ela termina na Sexta-feira Santa, 
sen do que o Domingo da Ressurrei<;:ao nao desempenha quase 
nenhum papel. Na medida em que aparecem movimentos po
pulares que lutam por uma nova sociedade baseada no di
reito de todos a vida, ocorre uma transforma<;:ao interna deste 
aspecto central da religiosidade popular. Durante os anos se
tenta se percebe cada vez mais a ressurrei<;:ao como o centro 
do cristianismo e se chega a transformar assim a celebra<;:ao 
da Semana Santa. Enquanto na ideologia política dos movi
mentos populares a polaridade vida ou morte chega ao pri
meiro plano, na medula da religiosidade popular aparece esta 
mesma polaridade, mas na forma de ressurreiqiío e crucifixiío. 
A ressurrei<;:ao aparece como vitória sobre a cruz, a vida como 
vitória sobre a morte e a nova sociedade com o direito a 
vida como sua base material, como antecipa<;:ao da terra nova, 
que sempre foi o pano de fundo de espel'an<;:a da ressurrei<;:ao 
na tradi<;:ao crista. 

A análise que segue é a tentativa de mostrar este critério 
do direito a vida como critério central para a discussao das 
condi<;:6es estrutul'ais de uma política do desenvolvimento, do 
meio ambiente e da paz. 

1. O significado dos critérios de decisao economica 
(sistema de coordena9ao da divisao social do trabalho) 

A política do desenvolvimento, do meio ambiente e da paz 
pressup6e a<;:6es concretas orientadas para o desenvolvimento, 
para a proteyao do meio ambiente e para a paz. Trata-se de 
uma atividade que tem que ser orientada segundo critérios 
de decisao. Esses critérios se refel'em, por out1'O lado, a tudo 
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o que tem que ser feito em favor do desenvolvimento, do 
meio ambiente e da paz. Mas, por outro lado, estes mesmos 
critérios condicionam as medidas que podem ser tomadas. 
Estas medidas possíveis nao dependem apenas de nossa dispo
si((ao subjetiva ou da quantidade de meios dos quais podemos 
dispor. Além desta disposi<;:ao subjetiva e objetiva, faz falta 
contar com um sistema de decisoes ou sistema de coordena
((ao da divisao social do trabalho, dentro do qual seja factível 
urna política que realmente garanta o desenvolvimento, a 
prote((ao do meio ambiente e a paz. Neste sentido podemos 
e devemos conceber as rela((oes de produ((ao capitalistas ou 
socialistas como sistemas de coordena((ao de urna divisao so
cial do trabalho dentro das quais apenas podem ser realizadas 
determinadas metas, enquanto outras sao excluídas pelo sim
ples fato de que sua realiza((ao levaria ao conflito com a pró
pria existencia do sistema de coordena((ao e, portanto, com 
as rela((oes de produ((ao correspondentes. Os processos de de
cisao estao estreitamente ligados com sistemas de coordena
((ao da divisao social do trabalho, com as rela«oes sociais de 
produ((ao e com os sistemas de propriedade. Expressam os cri
térios formais de todas ·as a((oes possíveis dentro de um siste
ma dado e, por seu formalismo, excluem a realiza((ao de de
terminados fins na medida em que estes nao sao factíveis 
dentro do sistema de decisao estabelecido. 

Estes sistemas de coordena«ao da divisao social do trabalho 
sao constituídos a partir de critérios de decisao de caráter 
formal que sao institucionalizados no sistema de coordena((ao. 
Desta maneira é constituído o sistema de coordena((ao corres
pondente as rela((oes capitalistas de produ((ao a partir do cri
tério dos lucros como critério formal de decisao. Este critério 
nao orienta, necessariamente, para a maximiza((ao absoluta dos 
lucros. Orienta para o lucro no sentido de que nao se podem 
realizar a((Oes de qualquer índole, orientadas para qualquer 
fim, sem poder esperar um lucro mínimo correspondente. Daí 
se segue a pergunta óbvia: em que grau esta orienta((ao para 
o lucro influi sobre os fins da atividade subordinada a esta 
orienta((ao e em que grau exclui determinados fins. 
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o critério do lucro nao é o único critério formal de decisao 
a partir do qual se pode constituir o sistema de coordena«;ao 
da divisao social do trabalho. O critério formal de decisao 
contrário ao critério do lucro é o critério do crescimento, que 
também pode ter a forma de maximiza«;ao absoluta do cresci
mento, sem que isso seja necessário. Enquanto o critério do 
lucro parte do resultado quantitativo do lucro empresarial, o 
critério do eres cimento parte do resultado quantitativo da 
economia inteira. Este critério é tao formal como o critério 
do lucro e, do mesmo modo que este, s6 pode ser expresso 
em termos de dinheiro e de pre«;os. As rela«;oes de produ«;ao 
socialistas corresponde um sistema de coordena«;ao que é con s
tituído por este critério formal do eres cimento economico. Os 
critérios formais do lucro e do crescimento podem descrever 
os sistemas de coordena«;ao correspondentes as rela<;oes de 
produ«;ao capitalistas ou socialistas em forma polarizada. 

Isto implica que um sistema de coordena«;ao, orientado pelo 
critério do lucro, produz determinados processos de cresci
mento, ao passo que um sistema de coordena«;ao, orientado 
pelo critério do crescimento, tem que levar em conta a ren
tabilidade de suas empresas. Contudo, nos so problema é o 
seguinte: em que medida as metas políticas sao condiciona
das pelo próprio sistema de coordena«;ao e em que medida 
estes sistemas de coordena«;ao sao compatíveis, promovem ou 
impossibilitam urna política eficaz do desenvolvimento, do 
meio ambiente e da paz? 

2. O lucro como critério de decisao: 
as conseqüencias para a política do desenvolvimento, 
do meio ambiente e da paz 

A teoria e a ideologia burguesa estao orientadas, hoje em 
dia, quase exclusivamente para a justifica«;ao do sistema de 
coordena«;ao da divisao social do trabalho, constituído pelo 
critério do lucro. Nao .se tema tiza diretamente o conflito pos
sível entre as metas políticas ou economicas e a existencia do 
sistema de coordena«;ao em quesUío. Trata-se, porém, de fazer 
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a seguinte pergunta: até onde as metas da política do de
senvolvimento, do meio ambiente e da paz, que se seguem 
da necessidade da sobrevivencia da humanidade e de cada 
um dos seres humanos, sao compatíveis com a existencia de 
um sistema de coordena~ao capitalista da divisao social do tra
balho, orientado pelo critério do lucro? Se nao o fossem, 
haveria um conflito entre a existencia da sociedade burguesa 
e a sobrevivencia da humanidade. 

Apesar de as teorias burguesas jamais expressarem aberta
mente este conflito, elas estao impregnadas de sua possibili
dade. Sem mencionar a possibilidade do conflito, estao cons
tantemente dedicadas a tentativa de demonstrar que o sistema 
de coordena~ao das sociedades burguesas nao exclui a reali
za~ao de determinadas metas. Por isso se insiste em seu ca
ráter completamente universal. Desta maneira o mencionado 
conflito está presente na teoria burguesa por sua ausencia. 

Para a discussao é decisivo partir do critério de lucro como 
constituinte de um sistema de coordena~ao da divisao social 
do trabalho e nao simplesmente do tamanho dos lucros. Nos 
conflitos em torno de urna política eficaz do desenvolvimento, 
do meio ambiente e da paz, nao se trata simplesmente dos 
altos lucros de determinadas indústrias, seja no caso da po
lítica de desenvolvimento dos lucros do capital estrangeiro 
nos países do Terceiro Mundo, no caso da política do meio 
ambiente, dos lucros da ind(¡stria atómica ou química e, no 
caso de urna política da paz, dos lucros da indústria de arma
mentos. Pelo menos nao se trata apenas des tes lucros, mas da 
existencia de um sistema de coordena~ao constituído pelo cri
tério formal dos lucros. 

Para discutir esta problemática do sistema capitalista de 
coordena~ao da divisao social do trabalho, ternos que introdu
zir um elemento até agora nao mencionado: a crise econO
mica mundial atual como demonstra~ao da incapacidade do 
sistema capitalista de garantir o pleno emprego e urna distri
bui~ao adequada de renda. Considerado do ponto de vista do 
sistema de coordena~ao, o sistema capitalista nao pode realizar 
metas como o pleno emprego ou urna distribui~ao de renda 
que permita a satisfa~ao das necessidades básicas. 
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Pode falar de tais metas mas nao pode realizá-Ias. Diante 
das exigencias correspondentes, torna-se perfeitamente inflexÍ
vel. O sistema capitalista tem sua flexibilidade, unilateralmen
te, em sua capacidade de produzir um ou outro produto e 
de aplicar urna ou outra tecnologia, mas no que se refere ao 
emprego e a distribui~ao de renda trata-se do sistema econó
mico menos flexível que jamais existiu. Portanto, na medida 
em que medirmos a racionalidade de um sistema económico 
por estes critérios, o sistema capitalista é também o sistema 
mais irracional e destruidor que jamais existiu. 

As teorias económicas burguesas dao conta parcialmente 
desta inflexibilidade. Mas evitam a discussao. O neoliberalis
mo atual apresenta, entao, o desemprego como conseqüencia 
de salários altos demais e a pauperiza~ao como conseqüencia 
da política da redistribui~ao da renda. Contra toda evidencia 
empírica se torna a assinalar o mercado como o lugar ideal 
da realiza<;:ao de qualquer meta humana. E continua a ideo
logia do mercado total: o mercado pode tudo mas nao é dei
xado livre. Se se deixasse o mercado agir, estes problemas 
nao existiriam. Diante do desemprego e da pauperiza<;:ao se 
segue, precisamente, a tese: mais mercado. Urna vez assumido 
este ponto de vista, segundo o qual aqueles problemas que 
o mercado cria parecem solucionáveis pelo mercado total, 
muda-se radicalmente a visao da política do desenvolvimento, 
do meio ambiente e da paz. Elas sao apresentadas agora 
como verdadeiras perturbadoras de nossa capacidade de solu
cionar nossos problemas. A política do pleno emprego e os 
sindicatos sao declarados os verdadeiros causadores do desem
prego, o movimento para a paz é um obstáculo a paz, a pro
te~ao do meio ambiente é a causa do perigo para o meio 
ambiente, a política do desenvolvimento é o obstáculo princi
pal do próprio desenvolvimento. Através desta transforma9ao 
pseudodialética, a ideologia neoliberal pode convencer, muitas 
vezes, muito além da própria burguesia. Esta capacidade de 
convic~ao aumenta, precisamente em tempos de crise económi
ca aberta, na medida em que consegue mantel' fora de vista 
as possíveis solu<;:6es socialistas. 

Aparentemente já nao se trata de um conflito entre trabalho 
e capital mas entre o mercado como sistema de coordena9ao 
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da divisao social do trabalho, por um lado, e os perturbado
res, os utopistas, os caóticos, os subversivos, etc. Desta ma
neira o conflito é transformado de tal forma que pode arras
tar a própria c1asse operária para o neoliberalismo: de um 
lado os operários e de outro os movimentos sociais em favor 
de urna nova política do desenvolvimento, do meio ambiente 
e da paz. Pelo menos esta é a inten<;ao ideológica. 

Esta ideologia burguesa procura transformar o desespero 
pela perda dos postas de trabalho em agressao contra os mo
vimentos pelo desenvolvimento, pela prote<;ao do meio ambien
te e da paz. Com este pano de fundo se pode explicar por 
que as iniciativas contra a produyao de armamento, contra 
a energia atómica ou contra a destrui<;ao das florestas se 
transformam, aparentemente, num perigo para os postas de 
trabalho, com o resultado de que a preocupa<;ao pelos postos 
de trabalho seja orientada em favor da proclu<;ao de arma
mentos, da destrui<;ao do meío ambiente ou da atividade ili
mitada do capital internacional nos países do Terceiro Mundo. 
O conflito em torno do desemprego nao aparece mais como 
um conflito originado pelo sistema capitalista de coordena<;ao 
da divisao social do trabalho e sim como um conflito entre 
os trabalhadores por um lado, e os movimentos pelo desen
volvimento, pelo meio ambiente e a paz, por outro. Enquanto 
na realidade o desemprego é precisamente um indício-chave 
do fracasso deste sistema capitalista de coordena<;ao, a ideo
logia burguesa o transforma numa fonte de agressao contra 
estes movimentos. 

No entanto, a eficácia desta ideología pressupóe que a fé 
no mercado tenha se transformado numa espécie de senso 
comum, o que implica que uma possível alternativa socialista 
seja a priori excluída. Isto implica a crenya de que a falta 
de mercado é a causa do desemprego e nao o sistema de 
coordena<;ao baseado no mercado. A discussao ideológica gira, 
portanto, exatamente em torno des te ponto, que se torna de
cisivo para as possibilidades de urna política do desenvolvi
mento, do meio ambiente e da paz. Esta política deverá fazer, 
exatamente da política do emprego, sua base se quiser alcan
yar suas metas. Trata-se, porém, de urna política do emprego 
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baseada numa mudanc;:a do próprio sistema de coordenac;:ao 
da divisao social do trabalho, que liberte da prisao do mer
cado e de urna adorac;:ao cega do crescimento económico. 

Sempre e quando se procurar a soluc;:ao do problema do 
emprego na expansao ilimitada do mercado se identificará, 
necessariamente, um aumento do emprego com um aumento do 
crescimento económico. Será considerado mais mercado = 
mais crescimento, mais crescimento = mais emprego, com o 
resultado de que agora se poderao mobilizar os trabalhadores 
em nome do crescimento económico, contra seus pr6prios 
interesses no desenvolvimento, na protec;:ao do meio ambiente 
e da paz. 

3. A taxa de crescimento como critério formal de decisiío: 
a competi9iío dos sistemas sociais 

Já tínhamos dito que o sistema de coordenac;:ao da divisao 
social do trabalho das sociedades capitalistas é constituído a 
partir do tritério do lucro. Estas sociedades produzem taxliS 
de crescimento económico sem que estas se tornem critérios 
formais de decisao. Se uma economia capitalista procura o 
aumento das taxas de crescimento, ela só o ,pode fazer influin
do sobre o lucro e esperando que isso tenha também influen
cia sobre as taxas de crescimento. Nao é urna relac;:ao direta 
com a taxa de crescimento porque isso suporía um planeja
mento economico incompatível com a economia capitalista. 
Se sao pedidas altas taxas de crescimento numa economia 
capitalista, isso é um eufemismo de lucros altos e da exigen
cia do mercado total. Crer que altas taxas de crescimento 
podem solucionar o problema do emprego é apenas urna va
riante da crenc;:a de que o mercado total solucionará o pro
blema do emprego. 

A soluc;:ao do problema do emprego nao depende do tama
nho do investimento nem da taxa de crescimento. O emprego 
depende das relac;:oes sociais de produc;:ao e, portanto, do sis
tema de coordenac;:ao da divisao social do trabalho. Um siste
ma capitalista de coordenac;:ao nao pode assegurar urna situa-
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'tao de pleno emprego. O tamanho dos investimentos e da 
taxa de crescimento - ou em geral a disposic;:ao dos meios 
de produc;:ao - nao determinam o emprego mas a produti
vidade média do trabalho numa economia e, portanto, sua 
renda média. Querendo-se garantir o emprego, isto pode ser 
feito exclusivamente pela criac;:ao de um sistema de coordena
c;:ao da divisao social do trabalho, no qual o pleno emprego 
seja urna meta factível. 

Nos países socialistas surgiram - a partir de novas rela
C;:Oes sociais de produc;:ao - sistemas de coordenac;:ao da di
visao social do trabalho que acabaram resultando numa maior 
flexibilidade, em relac;:ao ao emprego e a distribuic;:ao de renda, 
do que os existentes nas sociedades capitalistas. Os sistemas 
socialistas de coordenac;:ao tem sido eficazes em sua política 
do emprego. Trata-se de sistemas de coordenac;:ao que sao cons
tituídos a partir da taxa de eres cimento como critério formal 
de decisao, o que pressup6e a vigencia de urna planificac;:ao 
económica global. Desta maneira o emprego e a distribui«ao 
de renda se tornam objeto direto de decis6es económicas e 
nao simplesmente urna conseqüencia direta de decis6es orien
tadas pelo lucro. Nao obstante, também aqui o emprego nao 
é diretamente o critério formal de decisao e sim a taxa de 
crescimento. No en tanto, a orienta«ao das decis6es económi
cas pelo critério formal da taxa de crescimento permite urna 
decisao direta sobre emprego e distribuic;:ao da renda. 

Para explicar este papel do critério formal do crescimento 
podemos recorrer ao exemplo do assim chamado crescimen
to zero. Tomando este caso teórico de um crescimento zero, 
podemos sustentar que tal economia só pode ser possível numa 
sociedade em que o sistema de coordenac;:ao da divisao social 
do trabalho seja orientada pelo critério formal de crescimen
too Apenas num sistema de coordenac;:ao como este seria possí
vel a decisao política em favor de um crescimento zero. Um 
sistema capitalista de coordenac;:ao nao pode tomar tal deci
sao porque nao cabe em su as possibilidades de decisao. De
cide sobre lucros, nao sobre taxas de eres cimento. Pode ter 
um eres cimento até negativo, ou nenhum eres cimento, mas 
nao pode organizar a economia para um eres cimento zero. Se 
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Huma economia capitalista nao héí nenhum cl'escimento, isto 
é, normalmente, um sina! de erise e, por tanto, urna catástrofe. 
Um crescimento zero pressup6e pleno emprego, o qual, por 
sua vez, pressup6e um sistema de coordenac.:ao capaz de de
terminar o emprego independentemente das taxas de cresci
mento e dos lucros. 

Com o surgimento de países socialistas come<;:ou a compe
tic.:ao de sistemas sociais, que foi originada pelo fato de os 
diferentes sistemas terem que reconhecer, pelo menos provi
soriamente, sua existencia. Em sua forma pacífica, esta com
peti<;:ao dos sistemas chegou a ser urna competi<;:ao de cresci
mento económico mediante a maximizac.:ao das taxas de cres
cimento. Isto vale especialmente para os países socialistas que 
come<;:aram sua transformac.:ao para o socialismo a partir de 
urna situac.:ao de subdesenvolvimento. Inclusive o conceito de 
crescimento económico e de taxa de crescimento apareceu 
pela primeira vez na Uniao Soviética dos anos vinte e é pos
teriormente assimilado pelas sociedades capitalistas. Alcanc.:ar 
e passar os países capitalistas se tornou o lema desta política 
e a maximizac.:ao do crescimento foi assumida como um pro
blema de sobrevivencia da própria sociedade socialista. 

Esta competic.:ao de crescimento se realiza, da parte dos 
países socialistas, sobre a base de um sistema de coordena<;:ao 
orientado pelo critério formal da taxa de crescimento e, da 
parte dos países capitalistas, sobre a base de um sistema de 
coordenac.:ao orientado pelo critério forma! do lucro. Enquanto 
competi<;:ao de crescimento, no en tanto, tem efeitos de ambos 
os lados que muitas vezes sao análogos, em suas conse
qüencias, para a política da paz, do meio ambiente e do 
desenvolvimento. 

A política da paz está intimamente ligada com o problema 
da corrida armamentista. Também nao pode haver dúvidas de 
que esta política armamentista esteja em conexao estreita com 
a competi<;:ao de crescimento. Embora a competi<;:ao de cres
cimento nao seja intrinsecamente urna competi<;:ao de arma
mento, ela é necessariamente urna competi<;:ao por urna capa
cidade produtiva autónoma, que finalmente resulta sempre 
também numa capacidade produtiva de armamento. Portanto, 
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a competi¡;:ao de crescimento contém em si um elemento de 
amea¡;:a que a transforma, pelo menos potencialmente, numa 
corrida armamentista. Na medida em que esta competi¡;:ao de 
crescimento contém a competi¡;:ao de sistemas sociais, trans
forma-se de fato numa corrida armamentista e praticamente 
já nao é possível separar as duas. Para sustentar a corrida 
armamentista, a economia tem que crescer. Por outro lado, 
a corrida armamentista transforma-se num elemento integrado 
a própria política de crescimento. Isso acontece assim preci
samente pelo fato de que a demanda armamentista é aquela 
demanda que dinamiza de maneira mais direta a economia 
porque é a demanda mais direta de produtos dos setores pro
dutivos tecnologicamente mais dinamicos. A demanda civil -
demanda "civilizada" - se dirige de maneira indireta para 
estes setores de produ¡;:ao que sao mais produtores de meios 
de produ¡;:ao e nao de bens finais civis. Este elemento dina
mizador da demanda armamentista nao pode ser reduzido 
simplesmente ao lucro da indústria armamentista. Por isso 
pode explicar por que também nos países socialistas a com
peti¡;:ao de crescimento solicita, por razoes imanentes, uma 
alta demanda armamentista. 

A competi¡;:ao do crescimento economICO implica maximiza
¡;:ao do crescimento. Isso leva ao problema da destrui¡;:ao do 
meio ambiente. Ele ocorre porque a política de crescimento, 
combinada com a corrida armamentista, opera com um hori
zonte de tempo relativamente curto, que é medido em anos 
e nao em décadas. Com um horizonte de tempo tao curto, a 
possibilidade da destrui¡;:ao do meio ambiente parece ser uma 
vantagem do crescimento, portanto, também uma vantagem do 
armamentismo e, por conseguinte, um fator de poder; ao 
passo que, a recusa a destrui¡;:ao do meio ambiente parece 
ser egoísmo ou cegueira perante a realidade. No en tanto, 
realmente, esta competiyao do crescimento e do armamentis
mo é na verdade um processo de longa dura¡;:ao, cujos parti
cipantes tem um horizonte de tempo curto. Por isso se produz 
um processo de destrui¡;:ao do meio ambiente a longo prazo, 
contra o qual a lógica da competi¡;:ao do crescimento nao 
admite nenhuma oposi¡;:ao. 
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Por esta razao urna possíve1 resistencia contra a destrui¡;:ao 
do meio ambiente tem que ser também urna resistencia contra 
esta lógica da competi¡;:ao do crescimento. 

Esta uniao de destrui¡;:ao do meio ambiente e de corrida 
,armamentista na competic;:ao de eres cimento dos sistemas re
Imlta, finalmente, na tendencia atual que inverte a rela¡;:ao 
entre produ¡;:ao civil e militar de tal forma que toda compe
,ti¡;:ao de eres cimento se baseia na corrida armamentista, sendo 
,a produc;:ao civil urna espécie de custos indiretos da produ¡;:ao 
de armamentos. A produc;:ao de armamentos já nao limita a 
'produ¡;:ao civil como sentido próprio do processo produtivo, 
mas é a necessidade de urna produ¡;:ao civil que limita a pro
du¡;:ao de armamentos, que é transformada no verdadeiro 
núcleo e sentido do processo produtivo. Comec;:a o carrossel 
da morte, que chegou a ser o conteúdo da política da adminis
tra¡;:ao Reagan na atualidade. Em vez de produzir para viver, 
se produz para poder continuar a corrida armamentista. 

Esta competi¡;:ao de crescimento dos sistemas sociais impreg
na, naturalmente, a política do desenvolvimento e, com isso, 
o mundo inteiro. A participa¡;:ao na competi¡;:ao do crescimen
to e do armamentismo pressup6e um nível tecnológico alto, 
que os países subdesenvolvidos nao tem e a longo prazo nao 
terao. Portanto, suas taxas de crescimento potenciais sao irre
,levantes para a competic;:ao do crescimento. O acesso a estes 
países - praticamente monopolizado pelos países capitalistas 
- tem importancia apenas para o fornecimento de matérias
primas e para a transferencia de produtos industrializados 
intermediários para aproveitar o nível de vida baixo dos países 
subdesenvolvidos. Especialmente a partir da última década os 
países subdesenvolvidos sao reduzidos sempre mais a esta 
.func;:ao, impedindo urna política de crescimento economico 
pr6pria da parte deles. Sao reduzidos a fornecedores dos fa
tores naturais importantes para o crescimento dos países ca
pitalistas centrais. Enqllanto a ideologia de desenvolvimento 
dos anos cinqüenta e sessenta foi industrializadora, nos anos 
setenta chegou a ser antiindllstrializadora e é orientada cada 
vez mais para ser fornecedora de matérias-primas para os 
países centrais. Isso causa cada vez mais o desemprego e a 
pauperiza¡;:ao no Terceiro Mundo. 
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Por outro lado, a concentl'ayao do crescimento económico 
e do desenvolvimento tecnológico nos países centrais leva a 
formayao de um modelo de civilizayao que pode reivindicar 
cada vez menos um caráter universal. Este modelo de civili
,zayao baseia-se nas tecnologias que já nao podem ser esten
di das a todo o mundo, dada a escassez absoluta dos fatores 
naturais. A concentrayao do crescimento económico nos países 
desenvolvidos leva estes países a um modelo de civilizayao 
que pressup5e continuar também com a concentrayao do eres
cimento nestes mesmos países. O acesso aos fatores naturais 
do mundo inteiro se transformou em suposiyao da existencia 
do modelo de civilizayao dominante numa pequena parte do 
mundo. Dada a limitayao, em princípio, dos fatores naturais, 
isto leva a impossibilidade de estender o modelo de civiliza
~ao dominante pelo mundo inteiro. Neste sentido, este modelo 
de civilizayao nao tem um caráter universal. Mas, como a 
política de desenvolvimento dominante está orientada pelo 
modelo de civilizayao dominante, esta leva a esforyos de de
senvolvimento que jamais podem alcanyar sua meta. 

4. A superariío das contradiroes 

Demonstramos a inter-relayao existente entre competiyao de 
crescimento, armamentismo, destruiyao do meio ambiente e 
subdesenvolvimento. A maximizayao do crescimento acarreta 
inevitavelmente a maximizayao da capacidade armamentista. 
Portanto, ela promove a corrida armamentista, que, por sua 
vez, se transforma em elemento central desta mesma maximi
zayao. A destruic;ao do meio ambiente oferece sempre vanta
gens de crescimento a curto e médio prazo e, portanto, traz 
consigo vantagens para a maximizac;ao da produyao armamen
tista. Assim, a maximizayao do crescimento tende a destruiyao 
do meio ambiente, apesar de o meio ambiente determinar o 
limite da maximizayao do crescimento a longo prazo, sem a 
impedir a prazos curtos ou médios. A maximizayao do cres
cimento leva também a concentrayao do crescimento em de
terminadas regi6es minoritárias do mundo para as quais o 
eres cimento autónomo das outras regi6es. que acabam sen do 
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as reglOes subdesenvolvidas, se transforma em obstáculo de 
sua própria maximizac;:ao do crescimento. Por isso, estas re
giBes subdesenvolvidas tornam-se tendencialmente o objeto de 
maximizac;:ao do crescimento das regióes desenvolvidas, que 
realizam entre si a competic;:ao do eres cimento. Como con s e
qüencia aparece nas regióes centrais desenvolvidas um deter
minado modelo de civilizac;:ao que nao é universalizado. 

Da. análise desta inter-relac;:ao entre a política do desenvol
vimento, do meio ambiente e da paz se segue - se levarmos 
em conta o pano de fundo da política do emprego e da dis
tribuic;:ao da renda - a direc;:ao na qual se deveria buscar 
urna solu<;:ao. As muitas medidas parciais e a<;:óes em favor da 
paz, da protec;:ao do meio ambiente e do desenvolvimento nao 
'podem ter um quadro estratégico e, portanto, urna perspectiva 
realista se nao levarem a urna política de crescimento cons
ciente. Para os países desenvolvidos isso implica a necessi
dade de uma limita~ao do próprio crescimento. Contudo, nao 
se pode esperar, sendo realistas, urna política de limitac;:ao do 
crescimento, a nao ser garantindo uma política do cmprego 
e da renda que seja independente da maximizac;:ao do cresci
mento. A possibilidade de tal política se baseia, portanto, no 
resultado anterior, segundo o qual o pleno emprego e a dis
tribuic;:ao da renda sao resultado do sistema de coordena<;:ao 
da divisao social do trabalho e das relac;:Bes sociais de 
produ<;:ao. 

Desta maneira, a perspectiva das medidas parciais de urna 
política do desenvolvimento, do mcio ambiente e da paz tem 
que ser urna sociedade que tenha um sistema de coordena
yao e rela<;:Bes sociais de produc;:iío capazes de tomar medidas 
para a solu<;:ao efetiva de tais problemas. lsso explica que 
a perspectiva destas políticas seja anticapitalista na medida 
em que urna política consciente de crescimento se torna impos
sível dentro de rela~óes capitalistas de produc;:ao. Na raiz do 
problema se torna visÍvel o caráter capitalista do sistema so
cial, determinado por um sistema de coordenac;:áo derivado 
do critério do lucro e das denominadas leis do mercado. Faz 
falta superar este sistema por um de cool'denayao que seja 
capaz de decidir autonomamente sobre as taxas de crescimento 
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da economia, que possa garantir o pleno emprego e uma dis
tribuiyao da renda independentemente das taxas de crescimen
too Sem um planejamento global da economia isso nao será 
possível. 

Este planejamento nao pode ser simplesmente indicativo. A 
planifica9ao indicativa respeita o critério de lucros como cons
tituinte do sistema de coordenayao e está, portanto, sujeita aos 
mesmos limites que vigoram para es se sistema de coordenac,:ao. 
Tem que ser um planejamento obrigatório, que é preciso rea
lizar na medida que a necessidade do pleno emprego o exigir. 
Nao se trata de planejar o máximo possível, mas tanto quanto 
for necessário. O grau necessário do planejamento, porém, é 
derivado das exigencias do pleno emprego e de uma distri
buiyao adequada da renda. Sobre esta base material se pode 
julgar e tomar decis6es em fU119aO de outras metas, como, 
por exemplo, a proteyaO do meio ambiente, a industrializayao 
ou a limitayao do armamentismo. Portanto, a base material 
destas políticas nao é o crescimento das foryas produtivas e 
sim o desemprego e urna adequada distribui9ao da renda. 
Apenas se se conseguir realizar estas metas se pode ter a fle
xibilidade realista para a solw;ao dos problemas ligados a po
lítica do desenvolvimento, do meio ambiente e da paz. 

Um planejamento global pressup6e também, naturalmente, 
uma propriedade pública correspondente. Mas nao se trata de 
ter tan1a propriedade pública quanto for possível, mas quanto 
for necessário. O critério do necessário é derivado outra vez 
das necessidades do pleno emprego e da adequada distribui-
9ao da renda garantida pelo planejamento global. Segundo as 
possibilidades de assegurar o pleno emprego e a distribuiyao 
da renda, podem resultar, dependen do das situay6es concretas 
determinadas, graus de planejamen10 global e de propriedade 
pública sumamente diversos. Nao se pode determinar a priori 
que grau será necessário. Naturalmente, tal planejamento glo
bal nao implica automaticamente na solt19ao das contradiy6es 
analisadas. Mas, sem dúvida, trata-se de uma condi9ao neces
sária para que haja uma possível soluyao das contradiy6es. 

-Embora os problemas analisados apare«am em ambos ós 
sistemas sociais em competi¡;ao, chegar a llma soll\(;:~o exige 
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mudan~as profundas, exatamente do sistema capitalista, em di
re~ao a urna maior flexibilidade em rela~ao com a política de 
emprego e de distribui~ao da renda. Os países socialistas nao 
podem contribuir com muito para esta solu~ao pelo fato de 
estarem obrigados a aceitar o desafio da competi~ao de cres
cimento por razoes elementares de sua seguran~a. Nenhum 
lado pode terminar com esta competi<;:ao sem considera~óes 
do outro. Mas para que ambos os lados possam diminuir ou 
terminar com esta competi~ao, ambos devem ter a possibili
dade de determinar autonomamente o emprego e a distribui
~ao da renda, independentemente da política da maximiza~ao 
do crescimento. Mas é precisamente este o problema dos 
países capitalistas; portanto, apenas a partir destes países pode 
ser iniciado um processo de solu<;:ao. 

5. A idéia subjacente do homem e da sociedade 

A análise anterior pressupoe urna imagem do homem que 
o concebe como sujeito de direitos concretos a vida. Esta 
imagem de direitos concretos do homem parte, essencialmente, 
do trabalho humano no conjunto da divisao social do traba
Iho. Reconhece em favor do sujeito humano trabaIhador de
terminados direitos a vida - direitos fundamentais - que tem 
que impregnar a sociedade inteira para que possa ser real
mente urna sociedade de homens livres. 

A base de todos os direitos concretos a vida é o direito 
a um trabalho seguro. A partir des te direito ao trabalho 
derivam-se outros direitos a vida que sao, especialmente: 

a) a satisfa~ao das necessidades básicas humanas dentro 
das possibilidades da renda social. Trata-se dos elementos ma
-teriais necessários para que haja urna satisfa~ao de necessi
dades humanas em toda a sua amplitude, incluindo su as ne
cessidades culturais e espirituais; 

b) a participa~ao na vida social e política dentro do pla
nejamento global que assegure o emprego e a distribui~ao ade
quada da renda; 
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c) urna determinada ordem da vida economlca e social na 
qual seja possível manter o meio ambiente como base natural 
de toda a vida humana. 

Estes direitos fundamentais sao todos, também, direitos so
ciais e determinam o quadro da ordem social. Trata-se de urna 
ordem social que nao des trua as condic;:6es da existencia ma
terial dessa mesma ordem, sem a qual nenhuma ordem social 
poderia sobreviver. Estes direitos concretos a vida devem de
terminar o limite de vigencia de todos os direitos humanos 
em conjunto. 

Se quisermos dar um nome a este tipo de seguranc;:a em 
t'elac;:ao aos direitos concretos a vida humana na sociedade, 
podemos denominá-Ia socializac;:ao dos meios de produc;:ao. 
,Portanto, a socializac;:ao se mede pela vigencia efetiva dos di
reitos a vida mencionados e de modo algum pelo grau de 
nacionaliza¡;:ao dos meios de produc;:ao ou da planificac;:ao. 
rr'eria que ser exatamente o contrário. A socializac;:ao dos meios 
de produc;:ao consiste no cumprimento dos direitos concretos 
·a vida e determina o grau em que os meios de produc;:ao 
devem ser de propriedade pública e em que o processo eco
nómico tem que ser planejado. Esta conceituac;:ao da sociali
'lac;:ao é necessária para evitar soluc;:6es apriorísticas em relac;:ao 
·a detenninac;:ao do sistema de propriedade e do planejamento. 

O pólo contrário da socializac;:ao é a explorac;:ao. Daí se 
,segue o conceito de explorac;:ao como um conceito relacionado 
com a própria socializac;:ao dos meios de produc;:ao. 

Este conceito de explorac;:ao resultante é diferente daquele 
que poderíamos chamar ortodoxo. O conceito ortodoxo de 
explorac;:ao contrap6e o capital particular e o trabalhador e 
deriva o grau de explorac;:ao da cota de mais-valia vigente 
para o capital. Um conceito de explorac;:ao particular deste 
tipo nao pode conceber o desempregado como explorado, pais, 
como o desempregado nao produz valor, também ninguém lhe 
expropria urna mais-valia. A partir do conceito de socializa
~ao utilizado por nós segue-se um conceito de explorac;:ao que 
contrap6e o capital mundial e a humanidade, sendo a acumu
lac;:ao do capital urna acumulac;:ao em escala mundial. O ca-
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pital como sujeito - ou quase sujeito - da acumulaC;ao vive 
da explorac;ao da humanidade. No en tanto, este capital pre
cisa da humanidade apenas em parte para sua aCllmulac;ao. 
Urna grande parte da humanidade, que hoje está crescendo, 
é supérflua e pauperizada. Esta parte é exatamente a mais 
explorada. A explorac;ao, porém, como interpretada pela orto
doxia, é apenas urna parte desta situac;ao geral de explorac;ao 
da humanidade inteira pelo capital. 

Esta pertenr;a da hllmanidade ao capital, esta servidao em 
relac;ao ao capital, é o centro de toda a ideologia burguesa. 

Esta enfase nos direitos concretos a vida desemboca, por
tanto, numa crítica da ideologia burguesa. Esta celebra exa
tamente o capital ou o mercado como o grande doador da 
vida. Ela parte desta pertenc;a da humanidade ao capital, sem 
fllndamentá-la, e constata, por conseguinte, que finalmente já 
ninguém pode viver sem o capital. Como o capital domina 
todas as fontes da vida, ningllém pode chegar a vida a nao 
ser através do capital. Quanto mais total for o mercado e o 
capital, tanto mais parece o capital ser o doador da vida. A 
doutrina neoliberal do mercado total nos apresenta isso como 
seu resultado. O capital dá trabalho, o capital dá renda, o 
capital dá desenvolvimento, e sem o capital nao há trabalho, 
nem renda nem desenvolvimento. O capital parece ser a fonte 
verdadeira de toda a humanidade, sendo também a liberdade . 
.onde o capital nao dá trabalho ou renda ou desenvolvimento, 
·ali há escassez de capital. Por isso se deve fomentar a acu
mulac;ao de capital, para que haja vida. Quanto mais capital, 
mais vida. Nao pode haver vida sem esta pertenc;a ao capital. 
A tarefa básica do homem é, portanto, conservar a confianc;a 
do capital. Onde o capital perde esta confianc;a, ocorre a fuga 
e, com ele, fogem todas as fontes da vida. Por isso há de se 
organizar a economia em func;ao do mercado total para que 
o capital volte a encontrar sua confianc;a e regresse. Com ele 
regressam as fontes da vida. Do ponto de vista desta ideo
logia burguesa, faz falta, precisamente, manter e aprofundar 
a situac;ao de explorac;ao para que haja garantia de vida. 
Trata-se de urna ideologia que hoje é apresentada em sua 
forma mais radical e nua pelos ideólogos que se inspiram 
na ideologia neoliberal elaborada pela Escola de Chicago. 
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É preciso contrapar os direitos concretos a vida a esta ideo
logia ilusória da vida que na realidade nao é mais do que 
urna ideologia da morte. A lógica do capital é a morte , e a 
mística do capital é a mística da morte. Por trás da lógica 
do mercado total aparece a mesma mística da morte que ante
riormente esteve por trás da lógica da guerra total dos esta
dos fascistas. A vida nao pode ser afirmada a nao ser con
cebendo-a e vivendo-a a partir do que é sua base real: os 
direítos concretos a vida de todos os seres humanos. 
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