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Prefácio

Esta coletânea trata de questões candentes, seja por sua atualidade, 
seja pelos desafios que contemplam. Em geral, tais questões versam 
sobre as repercussões da mais recente crise capitalista que se revelou 
estrutural, desde meados dos anos 1970, e que, no dizer de Moreno,1 
mostra-se interminável. Ou seja, uma crise que, por ser sistêmica (to-
tal), global (planetária) e permanente (sem ciclos), induz a ordem do 
capital a buscar compensações lucrativas por meio de gigantescas 
corporações transnacionais que, ao fim e ao cabo, solapam sua capa-
cidade produtiva e ameaçam a sobrevivência da própria humanidade.

Não por acaso, Mészáros2 reiterava que o grande desafio da 
civilização contemporânea, sob a égide selvagem do capital global 
transnacional, de corte neoliberal, não mais consistia na escolha entre 
as alternativas “socialismo ou barbárie”, anunciadas, nas pegadas de 
Marx, por Rosa Luxemburgo, em 1916. Mas incidia em outra escolha, 
a meu ver sem alternativas, visto que a não opção pela superação do 
domínio implacável do capital sobre o trabalho significaria extinção 
da vida humana.

Tem-se assim, nesta dramática, mas factível formulação de 
 Mészáros, uma tese que denota, por absoluta falta de opção racional, 

1. MORENO, Luis. La Europa asocial: ¿caminamos hacia un individualismo posesivo? 
Barcelona: Península, 2012. 

2. MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 131. 
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a imprescindibilidade do socialismo para que a vida na Terra perma-
neça. Isso porque se, na época de Marx, sua versão situava-se “no 
último horizonte histórico das contradições em evolução”, e na de 
Luxemburgo sua versão coincidia com “a segunda fase histórica do 
imperialismo” — cujo poder de destruição era “inimaginável num 
estágio anterior de desenvolvimento” —, na de Mészáros “não [mais] 
existem rotas conciliatórias de fuga3”. Somente uma alternativa radical 
e sem delongas poderá evitar o extermínio da humanidade graças à 
produção destrutiva preconizada pelo empreendedorismo de Joseph 
Schumpeter, que se transformou em destruição produtiva.

Todavia, em nome da esperança, resgato neste passo o que Löwy4 
detectou na palavra “ou” empregada por Rosa Luxemburgo: a pre-
sença, nessa conjunção gramatical, de possibilidades que preservam 
o princípio de uma história aberta, na qual a sua extinção ainda não 
foi decidida pelas leis da dialética, eivadas de contradições, que não 
se regem por fatalismos e determinismos. Ao contrário, a concretiza-
ção dessas leis também depende da ação de sujeitos portadores de 
consciência crítica e vontade coletiva que movimentam a práxis re-
volucionária alicerçada em outras bases. Em vista disso, e do quadro 
de decadências do atual estágio capitalista, acredito que a transição 
anticapitalista poderá acontecer antes que o mundo acabe.

É à luz dessa expectativa que, neste prefácio, o conteúdo im-
plícito no título desta coletânea — Contrarreformas ou revolução —, 
visivelmente inspirado em outra formulação de Rosa Luxemburgo — 
Reforma ou revolução —, se faz entender. Aqui também a palavra “ou” 
invoca o confronto de alternativas que, embora — diferentemente de 
Luxemburgo — contraponha a revolução à destruição de reformas, 
igualmente requer uma sociabilidade oposta à da ordem burguesa.

Esse é o cerne do debate em torno do qual os textos que compõem 
este compêndio se estruturam e se expressam. Todos demonstram, di-
reta ou indiretamente, preocupação com os efeitos deletérios da relação 

3. MÉSZÁROS, István. Idem, ibidem.

4. LÖWY, Michael. A centelha se acende na ação: a filosofia da práxis no pensamento de 
Rosa Luxemburgo. Margem Esquerda, São Paulo: Boitempo, n. 15. nov. 2010. 
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contraditória entre capitalismo ultraliberal e democracia, cidadania, 
políticas públicas, trabalho protegido, paz social, respeito à diferença 
e à humanidade de mulheres e homens. Essa relação também coloca, 
de um lado, o Estado na berlinda, desvelando seu caráter de classe e 
suas ambiguidades como coadjuvante extraeconômico do processo de 
produção e reprodução do capital em expansão global. Por outro lado, 
todos os textos não negligenciam a importância da sociedade — como 
espaço das classes sociais — em sua relação antagônica e recíproca ao 
mesmo tempo com o sistema dominante que inclui o Estado. Afinal, 
é sabido que as seculares resistências e lutas por conquistas sociais 
e trabalhistas realizaram-se por essa via, tendo como perspectiva 
igualdades e liberdades substantivas; assim como há ciência de que 
é por meio dessa dinâmica que a velha luta de classes se atualiza e 
alimenta a utopia da possibilidade socialista.

Dado o perfil analítico desta coletânea, tão afim às abordagens 
críticas sobre a hegemonia neoliberal em escala planetária, desde os 
anos 1980 — aliado ao fato de essa hegemonia vir sempre associada ao 
conservadorismo —, considero oportuno fazer eco a essas abordagens. 
E o farei a título de reforço argumentativo, começando por esclarecer 
que comungo da concepção de que o neoliberalismo é mais que uma 
ideologia. Ou melhor, é mais que um ideário racionalmente articulado 
para desregulamentar a economia, flexibilizar as relações de trabalho 
e privatizar tudo o que é público. Neoliberalismo, por essa concepção, 
é o estágio atual do capitalismo e, como tal, um sistema de acumulação 
que substituiu o sistema acumulativo anterior, keynesiano-fordista, 
vigente no chamado período de ouro do capitalismo regulado, com-
preendido entre os anos 1945 e 1975. Assim, o neoliberalismo rege-se 
pela mesma lógica de rentabilidade econômica privada que preside 
o funcionamento do capitalismo e persegue os mesmos objetivos 
desse modo de produção, que visam criar condições de autoexpansão 
lucrativa do capital, nem que para tanto as taxas de exploração do 
trabalho elevem-se a níveis inéditos.

Como consequência das políticas neoliberais, que priorizam os 
interesses do capital privado transnacional, particularmente o finan-
ceiro, vários custos sociais e políticos vêm se acirrando. Um deles é 
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a destruição do sistema produtivo preexistente, tendo como efeitos 
diretos a desindustrialização e o desemprego estrutural. Outros custos 
consequentes são: repressão dos trabalhadores, desmonte dos sindica-
tos e da legislação social, desorganização das esquerdas, obsolescência 
da mão de obra empregada e a prevalência de políticas sociais foca-
lizadas para gerenciarem as privações impostas às classes populares.

Paralelamente a esses custos, a retórica empregada pelo sistema 
de acumulação neoliberal ganhou ressonância e funciona como dogma. 
A principal retórica e, talvez a mais mistificadora, é a que insiste na 
necessidade de reduzir o tamanho do Estado e a ingerência deste nos 
assuntos econômicos que, por princípio, deveriam estar a cargo do 
livre mercado. No entanto, evidências empíricas indicam, sistematica-
mente, o contrário. O Estado capitalista sempre se constituiu na ajuda 
extraeconômica por excelência para evitar que o capital se autoarruíne 
em meio às suas crises e ao seu afã por lucros. A idealizada sociedade 
de mercado nunca existiu de forma pura. Na impossibilidade de se 
autogovernar, o capital sempre se valeu do Estado para se reproduzir 
e se completar como um sistema global, além de contar com condições 
sociais e políticas nacionais à realização da produção e da extração 
da mais-valia. As reformas neoliberais dependem da ajuda do Estado 
para desmontar e desqualificar o sistema de acumulação anterior e 
para regular os salários, controlar o exército de reserva e os efeitos 
disruptivos da desigualdade social. Essas intervenções, por sua vez, 
esvaziam o compromisso do Estado com a democracia e a cidadania 
que, em tese, têm como fim último o bem-estar dos cidadãos. Portanto, 
o discurso em voga de que, atualmente, há ausência de Estado, cons-
titui, segundo Wood,5 uma “mitologia das teorias convencionais da 
globalização”. O poder econômico do capital, dizem Wood, Jessop,6 
dentre outros, não pode existir sem o apoio de forças extraeconômi-
cas, dentre as quais a primacial provém, como sempre, de um Estado 
forte, quando não autoritário.

5. WOOD, Ellen Meiksins. O império do capital. São Paulo: Boitempo, 2014. p. 18. 

6. JESSOP, Bob. The future of the capitalist State. Cambridge: Polity Press LTD, 2003. 
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Outra retórica, secularmente difundida, é a de que o liberalismo 
é antitético ao conservadorismo. Porém, a história revela, novamente, 
o contrário. À guisa de ilustração, basta lembrar que nem mesmo o 
liberalismo clássico, defensor da prevalência da mão invisível do 
mercado sobre qualquer tipo de regulação econômica, não dispen-
sou o controle da pobreza por meio de normas rígidas estatais. Isso, 
para não falar da orgânica interação entre o liberalismo clássico e o 
utilitarismo benthamiano (de Jeremy Bentham), conhecido por ser 
altamente regulador e propenso a sacrificar a soberania dos indivíduos 
no altar da utilidade econômica. No que concerne ao neoliberalismo 
e ao seu triunfo sobre o sistema de acumulação keynesiano-fordista, 
sua ascensão vitoriosa, nos fins dos anos 1970, não teria sido exitosa 
sem o seguinte fato: o avanço do neoconservadorismo, desde a década 
de 1980, sob a liderança da ex-primeira-ministra inglesa, Margaret 
 Thatcher, e do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, cujos 
slogans propagandísticos, ao se mesclarem às ortodoxias econômicas 
neoliberais, constituíram palavras de ordem que calaram fundo no 
subconsciente do senso comum. Eis por que o discurso conservador 
do fortalecimento da lei e da ordem; do nacionalismo; da hierarqui-
zação de classes; da família tradicional; dos dogmas religiosos; do 
desprezo às diferenças, que elegeram como inimigos o socialismo e 
o comunismo casaram-se, perfeitamente, com as seguintes prédicas 
neoliberais: do individualismo possessivo; da satanização do Estado; 
do endeusamento do mercado; da defesa da competitividade, da 
meritocracia, da privatização, da flexibilidade das leis trabalhistas, da 
desregulação da economia e da desigualdade social como incentivo ao 
trabalho — todas também avessas ao socialismo e ao comunismo, que 
se transformaram no denominador comum da consequente fusão do 
neoliberalismo com o neoconservadorismo, conformadora da “nova 
direita”. Contudo, outras determinações estão na base dessa direita 
híbrida, radical e politicamente estridente. As mais notórias, além da 
crise estrutural do capital, são: o fim da Guerra Fria e da bipolaridade 
entre Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS), com a queda 
do muro de Berlim, em 1989, e a autodissolução da URSS, em 1991; 
e, por consequência, a transformação dos Estados Unidos, a partir da 
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década de 1980, no novo império do capital. Novo, em dois sentidos: 
i) por ser o mais recente; e ii) por ser o primeiro a desenvolver uma 
forma diferente de imperialismo, compatível com a proverbial opa-
cidade das relações entre capital e trabalho que, nas condições atuais 
do processo de globalização pelo alto, torna a coerção imperial menos 
nítida. O novo imperialismo estadunidense exerce o seu poder sem 
coerção direta e clara do ponto de vista político e militar; e sem extor-
sões escancaradas de excedentes do trabalho humano e de riquezas 
nacionais. Tudo se dá de maneira turva, sem que trabalhadores e 
nações submetidos ao tacão do novo império percebam que quem os 
oprime não é a figura impessoal e imprevisível do deus mercado, mas 
corporações dirigidas por frações das classes dominantes, restritas e 
opulentas, que assumem a forma de castas imperativas, incontroláveis 
e etéreas, movidas pela concorrência, competição e produtividade 
crescente do trabalho cada vez mais explorado e vilipendiado.

Esse é o cenário capitalista do presente, sobre o qual esta coletânea 
desenvolve tematizações críticas e instigantes, além de ajudar a desna-
turalizá-lo e a mantê-lo em pauta. A absurda desigualdade de renda 
e riqueza mundial, que lhe subjaz, é uma realidade impressionante. 
Trata-se do que Navarro7 identifica não só como efeito, mas também 
como causa do atual conflito entre capital e trabalho, que se expressa 
em uma verdadeira guerra de classe decretada pela burguesia egocên-
trica contra o trabalhador desprotegido; uma desigualdade, diga-se de 
passagem, que precisa ser desvendada não apenas na sua magnitude 
e impactos sociais destrutivos, produtores do que vem sendo chama-
do de necropolítica, mas também nas suas determinações profundas e 
complexas; pois só assim os que estão na resistência podem aclarar 
os caminhos que devem ser percorridos com conhecimento de causa 
rumo à conquista da imprescindível alternativa socialista. Boa leitura.

Brasília, 14 de outubro de 2019.

Potyara Amazoneida P. Pereira

7. NAVARRO, Vicenç. Ataque a la democracia y al bienestar: crítica al pensamiento económico 
dominante. Barcelona: Anagrama, 2015. 



 15

Apresentação

Esta coletânea foi pensada como espaço de reflexão sobre as recen-
tes “reformas” neoliberais no Brasil e em várias outras partes do mundo 
que têm atingido, sobretudo, os mais pobres e a classe trabalhadora. 
Os novos arranjos produtivos e a intensificação das transformações 
do mundo do trabalho a partir da década de 1970, nos países centrais, 
e a partir da década de 1990, no Brasil, têm impactado trabalhadores 
e trabalhadoras. Desde então, atravessamos uma profunda reforma 
regressiva e antidemocrática do Estado, assim como um consequente 
e acelerado processo de degradação das condições de vida de uma 
parcela mais empobrecida da população. Esses rebatimentos, resultan-
tes das sucessivas crises do capitalismo, têm ganhado dramaticidade 
e amplitude, como se evidenciou na chamada “crise do subprime” de 
2007/2008, e têm conduzido os governos a implementarem políticas 
econômicas de cunho neoliberal (NAKATANI, 20191). No caso do 
Brasil, nos encontramos frente a profundos cortes no financiamento 
das políticas sociais que têm afetado com particular intensidade as 
políticas sociais de saúde, assistência e educação.

1. Informação fornecida pelo professor titular do Departamento de Economia (Ufes) e 
do Programa de Pós-Graduação em Política Social (Ufes), Paulo Nakatani, durante a mesa de 
abertura do 7º Encontro Internacional de Política Social e do 14º Encontro Nacional de Política 
Social, em Vitória, na Ufes, em junho de 2019.
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Diante dos desafios centrais que se apresentam na coletânea 
Contrarreformas ou revolução: respostas ao capitalismo em crise,2 esta 
obra pretende discutir e avançar no debate de questões críticas e na 
elaboração de propostas alternativas ao retrocesso decorrente de tais 
políticas.

O tema não poderia ser mais relevante. Os trabalhos aqui reunidos 
e a profundidade dos debates demonstram a preocupação dos estu-
diosos, no Brasil e na América Latina, em entender o momento atual 
e fornecer elementos fortalecedores aos movimentos de resistência.

A coletânea estrutura-se em três unidades:

Sob variadas reflexões, os textos da Unidade 1 — Capitalismo 
contemporâneo e austeridade — irão tratar acerca da crise estrutural 
do capital, procedida de um debate sobre a complexidade das relações 
de trabalho nas sociedades modernas; sobre as transformações nos 
processos de reestruturação produtiva, suas consequências e desafios 
para a classe trabalhadora; irão evidenciar ainda as contrarreformas 
no Brasil a partir do ajuste neoliberal, com destaque para os elemen-
tos contextuais desse ajuste, especialmente nos governos de Michel 
Temer e de Jair Bolsonaro.

A Unidade 2, intitulada Os rebatimentos da contrarreforma nas 
políticas sociais, tem como objetivo discutir as principais tendências 
da fase atual da contrarreforma nas políticas sociais, desde o governo 
Temer — quando ganha configurações mais explícitas que põem em 
questão a viabilidade da Reforma Sanitária Brasileira e do próprio Sis-
tema Único de Saúde (SUS) — até os dias atuais. Debate, ademais, os 
impactos e os desafios à prática do assistente social na saúde e chama 
a atenção para um estratégico direcionamento do Estado brasileiro em 
favor dos interesses do capital, em descompasso com os interesses da 
classe trabalhadora, colocando em xeque o caráter público e universal 
da saúde e das políticas públicas de forma geral.

2. Tema do 7º Encontro Internacional e 14º Encontro Nacional de Política Social, realizado 
em 2019 pelo Programa de Pós-graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes). Os textos aqui foram revisados e atualizados pelos autores.
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A Unidade 3 — Movimentos sociais e a práxis midiática: en-
tre violações e resistências — apresenta um debate inicial sobre a 
questão “movimentos sociais e comunicação” a partir de pesquisas 
empíricas. Os autores dessa unidade pretendem mostrar que as lutas 
sociais contemporâneas devem ser analisadas a partir da compreensão 
de uma sociabilidade moderna resultante de um processo histórico, 
não somente a partir de suas expressões. Destacam, além disso, que 
as substâncias da agitação política das ruas não estão centradas nos 
mecanismos de comunicação apoiados na internet, como muitos 
estudos tendem a demarcar. Apresentam ainda uma reflexão sobre 
como a juventude tem contribuído para a transformação do cenário 
das organizações juvenis políticas, e revelam como tais ações têm 
interferido nas políticas públicas e no cotidiano dos demais coletivos.

Ao fim, em meio aos ataques à ciência no Brasil, esta coletânea 
é uma forma de resistir, lutar e de sistematizar importantes reflexões 
e achados de pesquisas que hoje se encontram ameaçados.

Organizar esta obra é também uma forma de vocalizar Rosa 
 Luxemburgo: “Mas não estamos perdidos e venceremos, contanto 
que não tenhamos desaprendido de aprender”.3

Maria Lúcia T. Garcia
Franciani Bernardes

As organizadoras

3. LUXEMBURGO, Rosa. A crise da social-democracia. In: VARES, Luiz Pilla. Rosa, a ver-
melha. Textos escolhidos. São Paulo: Busca Vida, 1988.
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O capitalismo em crise: 
reforma ou revolução?

Paulo Nakatani

Reforma ou Revolução?1 Célebre título de um dos mais conhe-
cidos livros de Rosa Luxemburgo, economista e filósofa polonesa, 
assassinada em janeiro de 1919, em Berlim, pelos paramilitares de 
extrema-direita Freikorps, juntamente a Karl Liebknecht e Wilhelm 
Pieck. Essa divergência que se coloca há mais de um século, não só 
no campo político da esquerda, nunca deixou de ser atual.

Nessa disjuntiva se colocam, por um lado, os reformistas dos mais 
diversos matizes que consideram desde a possibilidade de manutenção 
eterna do capitalismo, que deveria chegar a um estágio civilizado e 
humanizado,2 até aqueles que esperam reformá-lo para atingir o estágio 

1. No livro, Rosa Luxemburgo analisa e critica as teses revisionistas de Eduard Bernstein, 
membro do Partido Social-Democrata Alemão no final do século XIX e início do século XX. 
“Toda sua teoria visa uma única coisa: conduzir-nos ao abandono do objetivo último da social-
-democracia, a revolução social e, inversamente, fazer da reforma social, simples meio da luta 
de classes, o seu fim último” (LUXEMBURG, 1970, p. 9-10).

2. Keynes, um defensor radical do capitalismo, acreditava que: “Se tenho razão em supor 
que é relativamente fácil tornar os bens de capital tão abundantes que sua eficiência marginal 
seja zero, este pode ser o caminho mais razoável para eliminar gradualmente a maioria das 
características repreensíveis do capitalismo” (KEYNES, 1985, p. 155). Ele esperava que: “Ainda 
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do socialismo e avançar para o comunismo. Por outro, se colocam os 
defensores da revolução socialista ou comunista e da superação do 
modo de produção capitalista como o caminho para a realização da 
própria humanidade, que leve a sociedade para além do capital, para 
um futuro socialista e comunista. Nenhuma dessas correntes constitui 
grupos homogêneos, são organizações integradas por teóricos e mili-
tantes políticos com as mais diversas teorias, propostas e concepções 
ideológicas, portanto, muito heterogêneas, que estão em disputa há 
longo tempo e que podemos encontrar até os dias de hoje na realidade 
histórica e contemporânea. As condições concretas do desenvolvimento 
das formações sociais capitalistas no atual estágio colocam não só o 
debate, mas também a busca de alternativas e opções como questões 
inadiáveis. Queremos destacar que, além disso, uma parte importante 
de todo o debate acaba situando-se a um nível teórico como o faz, por 
exemplo, Rosa Luxemburgo no seu livro.3 Assim, devemos ter clara 
a distinção entre os níveis teórico e abstrato e os níveis concreto e 
histórico, este ponto está mais desenvolvido em outros textos nossos.4

Historicamente, temos mais de um século de experiências revo-
lucionárias efetuadas pelo proletariado em diversas sociedades, desde 
a Comuna de Paris em 1870, passando, entre outras, pela Revolução 
Russa em 1917, pela Chinesa em 1949 e pela Cubana em 1959. Nelas, os 
caminhos encontrados foram e continuam sendo escarpados, tortuosos 
e cheios de espinhos, plenos de dificuldades, de lutas, de oposições e 
confrontações, além dos gigantescos enfrentamentos decorrentes das 
lutas de classes internas e das disputas internacionais resultantes da 

por muito tempo o velho Adão estará tão forte em nós que todos precisarão fazer algum tra-
balho para ter satisfação. [...]. Mas, além desse ponto, esforçar-nos-emos em espalhar pouca 
manteiga no pão a fim de tornar o trabalho que ainda restar tão partilhado quanto possível. 
Turnos de três horas ou semanas de quinze horas poderão adiar o problema por algum tempo. 
Isto porque, três horas por dia é o suficiente para satisfazer o velho Adão na maioria de nós!” 
(KEYNES, 1978, p. 156).

3. A crítica de Luxemburgo a Bernstein parte do pressuposto teórico da derrocada inevitável 
do capitalismo, tese que gerou um grande debate no século passado.

4. Essa distinção aparece em nossos textos que tratam do dinheiro como abstração e das 
moedas como formas históricas de existência — ver Nakatani e Mello (2018) —, e do capital 
em geral e dos capitais particulares — ver Nakatani, Teixeira e Gomes (no prelo). 
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mediação e das determinações emanadas do desenvolvimento dos 
Estados nacionais.5

Os processos históricos não cabem em modelos teóricos, eles são 
resultados de longos processos de lutas e disputas entre as classes 
sociais, e as transições não percorrem sempre os mesmos caminhos. 
Eles são determinados pelos mais diversos aspectos de cada socie-
dade particular em cada momento de sua evolução. Mesmo que as 
revoluções possam ocorrer em um período histórico muito curto, o 
processo de transição não ocorre no mesmo momento. Ele exige um 
longo período de transformação histórica de cada sociedade particu-
lar, o próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista nas 
diferentes formações sociais é um bom exemplo.

Não existem modelos nem receitas para os processos históricos, 
cada processo revolucionário é particular e segue seu caminho. Em 
cada encruzilhada histórica, as sociedades vão sendo colocadas frente 
às alternativas cada vez mais difíceis e complexas que elas terão que 
escolher sem poder voltar ao mesmo ponto em que se encontravam.

Como escreveu o poeta espanhol Antonio Machado:

Caminhante, são teus rastros
o caminho, e nada mais;
caminhante, não há caminho,
faz-se caminho ao andar.
Ao andar faz-se caminho,
e ao olhar-se para trás
vê-se a vereda que nunca
se há de voltar a pisar (apud CATALÃO, 2002, p. 208).

5. Apesar de sua importância, não trataremos das questões dos nacionalismos que cons-
tituem outras determinações nos processos históricos. Após a Segunda Guerra Mundial, com 
o desenrolar da Guerra Fria, os Estados Unidos (EUA) combateram sistematicamente todos os 
Estado nacionais que tentaram e ainda estão tentando construir uma alternativa socialista, não 
só com intervenções militares diretas, como no Vietnã e na Coreia, mas também através de todas 
as formas imagináveis de apoio aos contrarrevolucionários, com sanções, retaliações e bloqueios 
econômicos e financeiros, como aqueles contra Cuba, Nicarágua e Venezuela.
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Este texto está dividido em três seções, além desta introdução e 
das conclusões. Na primeira, apresentamos rapidamente as principais 
características e possibilidades do capitalismo contemporâneo em crise. 
Na segunda, o desenvolvimento histórico da luta de classes e o perío-
do histórico pelo qual o capitalismo passou, que podemos chamar de 
reformista. Por um lado, aquelas medidas de cunho intervencionista 
nas quais o Estado capitalista é considerado um instrumento que 
permite promover o bem-estar social de toda a sociedade; por outro, 
pretendemos mostrar as tendências mais recentes, que estão avançan-
do as reformas no sentido ultraliberal, nas quais o Estado capitalista 
é considerado inimigo do capital e da sociedade. Na terceira seção, 
discutiremos a questão revolucionária e as alternativas que deveriam 
se colocar para as sociedades contemporâneas e, na quarta, as expe-
riências revolucionárias de China e Cuba.

O desenvolvimento do capitalismo e a crise do 
capital. Tendências e perspectivas

Ao contrário do que defendem os economistas ortodoxos, o mo-
vimento econômico não tende ao equilíbrio nem se coaduna com seus 
modelos, sejam os de equilíbrio estático ou de equilíbrio dinâmico.6 
As crises não são o resultado de interferências externas à esfera eco-
nômica, nem ocasionadas somente por erros e equívocos da política 
econômica e, muito menos, pela ação do Estado,7 mesmo que ela sofra 
efeitos negativos de sua atuação.

6. A literatura econômica a respeito é extremamente vasta e abundante. Qualquer consulta 
aos principais manuais utilizados nos cursos de Economia mostra que o equilíbrio é um pos-
tulado básico de todos os modelos, micro ou macroeconômicos.

7. Para os ultraliberais da escola austríaca, por exemplo, “A teoria [dos ciclos econômicos] 
de Mises é, de fato, a análise das consequências inevitáveis da intervenção no livre mercado 
feita pela expansão creditícia bancária” (ROTHBARD, 2008). Esse modelo teórico, que traz 
implícita a antiga e superada teoria quantitativa da moeda, é utilizado até hoje para explicar as 
crises, como a chamada crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2007 (ROQUE, 2018).
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Nosso ponto de vista é de que o movimento concreto das forma-
ções sociais capitalistas ocorre através dos seus períodos de expansão 
e contração como expressão de suas contradições internas, aparecendo 
periodicamente como crises nos momentos de profunda contração da 
atividade econômica. Ou seja, as formações sociais capitalistas não 
apresentam nenhuma tendência ao equilíbrio e suas crises não são 
resultados de fatores ou interferências externos ao seu movimento. 
As crises são decorrentes da própria dinâmica contraditória do movi-
mento do capital, que se manifestam como crises de superprodução 
e aparecem através da queda nas taxas ou massas de lucro, queda na 
taxa de crescimento da produção, redução do consumo, aumento do 
desemprego, aumento das desigualdades, da miséria e da pobreza. 
A intervenção pública8 no movimento histórico e concreto do capital 
implica a existência de condições materiais específicas que são so-
bredeterminadas por interesses de grupos, de frações de classe e até 
individuais que se manifestam concretamente no desenrolar dessas 
intervenções.

Mais ainda, consideramos que, neste século XXI, o desenvolvi-
mento do modo de produção capitalista em escala mundial atingiu 
um ponto que poderíamos considerar de crise permanente de super-
produção.9 Ou, como defendiam Samir Amin (2002) e Jorge Beinstein 
(2001), o capitalismo atingiu um estágio de senilidade em que as forças 
destrutivas do capital já superaram as forças produtivas e, portanto, 
o modo de produção capitalista deve ser superado.

As tendências mais recentes que encontramos é o contínuo declí-
nio do capitalismo, como está explicitado em Piqueras e Dierckxsens 
(2018), em uma crise contínua desde antes de 2008, disfarçada pela 

8. Utilizamos esta expressão como a forma concreta de materialização da intervenção estatal 
no ciclo do capital através das medidas de políticas econômicas, jurídicas e sociais.

9. As crises anteriores de superprodução, como no final do século XIX ou na grande 
depressão de 1929, foram superadas através da destruição ou desvalorização de capitais 
particulares mais frágeis ou ultrapassados. Mas, as duas grandes guerras no século XX foram 
momentos de destruição maciça de capital e de força de trabalho, principalmente na Europa, 
em suas formas materiais como toda infraestrutura, fábricas, fazendas, residências e milhões 
de soldados e civis mortos.
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recuperação de formas fictícias de acumulação.10 Um dos resultados 
desse desenvolvimento do capital é a extrema desigualdade social: a 
consumação da lei geral da acumulação descrita por Marx (2013) n’O 
capital.

Segundo o relatório da OXFAM: Public good or private wealth?, 
“Wealth is becoming even more concentrated — last year, 26 people 
owned the same as the 3.8 billion people who make up the poorest 
half of humanity, down from 43 people the year before”11 (OXFAM, 
2019, p. 29). Além disso, “The wealth of the world’s billionaires in-
creased by $900bn in the last year alone, or $2.5bn a day. Meanwhile 
the wealth of the poorest half of humanity, 3.8 billion people, fell by 
11%”12 (OXFAM, 2019, p. 12).

No Brasil, a desigualdade de riqueza — bens materiais como imóveis 
ou propriedades, e bens financeiros como aplicações e ações — é ainda 
maior que a desigualdade de renda. O 1% mais rico concentra 48% de 
toda a riqueza nacional e os 10% mais ricos ficam com 74%. Por outro 
lado, 50% da população brasileira possui cerca de 3% da riqueza total 
do País. Hoje, seis brasileiros possuem a mesma riqueza que a soma 
do que possui a metade mais pobre da população, mais de 100 milhões 
de pessoas (OXFAM, 2017, p. 30).

Essas são algumas das condições que o desenvolvimento do modo 
de produção capitalista atingiu, que colocaram suas populações em 

10. Esse longo desenrolar da crise mais recente já está levando muitos economistas a se 
aliarem à tese da estagnação secular do capitalismo. Mesmo sendo um tema muito antigo, 
Laurence Summers levantou a questão na conferência anual do FMI de 2013 e foi seguido por 
muitos outros, dentre os quais Paul Krugman e Barry Eichengreen. Parte do debate foi reunido 
no livro Secular stagnation: facts, causes and cures, organizado por Teulings e Baldwin (2014).

11. “A riqueza está se tornando ainda mais concentrada — no ano passado, 26 pessoas 
possuíam o mesmo que as 3,8 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre da hu-
manidade, menos do que as 43 do ano anterior” (tradução nossa).

12. “A riqueza dos bilionários do mundo aumentou em US$ 900 bilhões somente no último 
ano, ou US$ 2,5 bilhões por dia. Enquanto isso, a riqueza da metade mais pobre da humanidade, 
3,8 bilhões de pessoas, caiu 11%” (tradução nossa).
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um avançado estágio de pauperismo. Entretanto, é um fato que o 
desenvolvimento do capitalismo elevou o padrão de vida médio da 
pequena burguesia, chamada de classes médias, que constituem uma 
parcela importante nas sociedades contemporâneas e que dão susten-
tação às classes dominantes em todos os países. Mas os privilégios do 
capitalismo contemporâneo ainda estão muito longe de chegar a um 
mínimo de um estágio civilizatório decente e desejável para a maior 
parte da população mundial.

O desenvolvimento capitalista em crise aguçou ainda mais outras 
contradições no interior do sistema. A forma de produção, distribuição 
e consumo está exaurindo os recursos naturais, além do que, segundo 
alguns cientistas (Aengenheyster, et al., 2018), o aquecimento global 
está atingindo um ponto de não retorno, ou seja, a capacidade de re-
generação da natureza está cada vez mais próxima de não conseguir 
mais nenhuma recuperação. Dessa maneira, a crise do capital está se 
manifestando como múltiplas crises, crise ambiental, aquecimento 
global, fome e miséria; e o retorno de doenças e epidemias que quase 
estavam erradicadas em várias partes do mundo: uma crise civilizatória. 
Crise da civilização ocidental branca fundada no modo de produção 
capitalista.

Entretanto, as alianças de frações de classes dirigentes e domi-
nantes, com o apoio da pequena burguesia ou classes médias, estão 
procurando manter esse sistema a qualquer custo, o grau de alienação 
social13 está atingindo níveis inauditos. Keynes (1978, p.  158-9) era 
menos hipócrita, quando alertava em 1930:

Mas cuidado! Ainda não chegou a hora. Pois, pelo menos por mais 
cem anos precisamos fingir para nós mesmos e para os outros que o 
justo é mau e o mau é justo; pois o mau é útil e o justo não. Ainda por 

13. Uma parcela cada vez maior da riqueza social fictícia, em moedas, títulos e ativos dos 
mais diferentes tipos, se assemelha, cada vez mais, à história dos nativos da Ilha de Yap. Nela, a 
riqueza das famílias era determinada pela posse de uma pedra circular, considerada uma forma 
de moeda, quanto maior, mais rica. Mesmo se essa pedra só existisse nas histórias, lembranças 
ou lendas da comunidade (FRIEDMAN, 1994, p. 17-20).
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algum tempo, nossos deuses continuarão sendo a avareza, a usura e a 
precaução. Pois, somente elas poderão conduzir-nos de dentro do túnel 
da necessidade econômica para a luz.

Hoje, não se finge mais! Os justos tornaram-se efetivamente os 
maus e os maus justos!

Assim, as contradições fundamentais do sistema explodem em 
violência generalizada, os valores morais e os avanços civilizatórios 
obtidos pela classe trabalhadora, em particular após a Segunda 
Grande Guerra, estão sendo atacados e destruídos. Neste início de 
século XXI, a ideologia e o projeto neoliberal e até o ultraliberal, em 
vários casos, estão avançando cada vez mais no mundo capitalista. 
Em muitos países a proteção social, conhecida como Welfare State, foi 
desmontada não só em nome da austeridade, mas através da crença 
de que cada indivíduo é responsável por ele mesmo.14 As condições 
econômicas e sociais em que cada um se encontra são o resultado das 
próprias escolhas pessoais.

Há décadas, a ideologia neoliberal vem atacando o Estado capita-
lista. “[...] a partir dos anos 1960 e 1970, tomou a dupla forma de uma 
luta ideológica contra o Estado e as políticas públicas, de um lado, e 
de uma apologia despudorada do capitalismo mais desbridado, de 
outro” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 209). Mais recentemente, a luta 
ideológica assumiu um novo patamar com os ultraliberais da escola de 
Von Mises. A crítica foi levada ao ponto mais extremo dos defensores 
do anarcocapitalismo que negam os próprios avanços civilizatórios da 
democracia capitalista.

E se eu lhe disser que você só pode votar porque seu voto não faz 
diferença? E se eu lhe disser que, não importa em quem você vote, a 
mesma elite política, os mesmos lobistas e os mesmos grupos de interesse 

14. “O ‘Estado de bem-estar’, querendo promover o bem-estar da população por meio de 
mecanismos de solidariedade, eximiu os indivíduos de suas responsabilidades e dissuadiu-os 
de procurar trabalho, estudar, cuidar de seus filhos, prevenir-se contra doenças causadas por 
práticas nocivas” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 211).
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sempre estarão no comando? E se eu lhe disser que o conceito de uma 
pessoa/um voto era apenas uma ficção criada pelo governo e por esses 
grupos de interesse para induzir a sua complacência?

E se você descobrir que a democracia, em seu formato atual, é extrema-
mente perigosa para as liberdades individuais? E se você descobrir que 
a democracia desvirtua totalmente o conceito que as pessoas têm de 
direitos naturais, fazendo com que elas passem a acreditar que tomar 
a propriedade alheia é um “direito adquirido”? E se você descobrir 
que a democracia não passa de um verniz capaz de transformar as 
campanhas políticas em meros concursos de beleza? (NAPOLITANO, 
2014, sem paginação).

A crise do capitalismo contemporâneo abriu, então, espaço para 
uma postura ainda mais radical contra o próprio Estado capitalista e 
suas instituições, como a democracia.15 Os anarcocapitalistas defendem 
um capitalismo sem Estado, por exemplo, sem o Banco Central para a 
emissão e o controle da moeda, como Hayek (1986) ou como muitos 
outros comentados por Lepage (1978 e 1980).

Entretanto, na execução concreta das políticas de intervenção pú-
blica, quando os liberais e os ultraliberais estão conduzindo a política 
dos governos, esta passa a ser condicionada pelos interesses de uni-
dades particulares do capital contra a maioria da classe trabalhadora.

Reformas ou... 
A luta de classes no processo histórico

O desenvolvimento das formações sociais capitalistas, ao longo 
dos séculos, se expressou através das lutas de classes em cada sociedade 

15. Em muitos países, em particular nos Estados Unidos e no Brasil de hoje, as frações 
dirigentes no poder compostas por grupos de extrema-direita que defendem uma mescla da 
ideologia e da política neoliberal com as ultraliberais.
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em particular. Neste item, destacamos alguns aspectos históricos 
da luta de classes em vários países ou regiões. Com isso, queremos 
somente indicar que, ao contrário do que se imagina, o mundo do 
pós-guerra continuou sendo contraditório com lutas e movimentos 
por toda a parte. Isso não quer dizer que eram coordenados nem que 
se autodeterminavam, só queremos mostrar que o desenvolvimento 
do modo de produção capitalista sempre foi questionado e a luta 
revolucionária contra a exploração do trabalho continuou durante 
todo o século XX.

No caso da Inglaterra, Marx (2013) descreveu no capítulo 24 do 
primeiro livro de O capital — “A assim chamada acumulação primitiva” 
— as condições em que a monarquia absolutista inglesa, no final do 
século XV, iniciou a transformação dos pequenos camponeses livres 
em trabalhadores livres. Isso foi realizado longo de séculos através de 
roubos, expropriações e violências de todos os tipos contra a população 
trabalhadora. Ao mesmo tempo, editaram-se as leis contra a pobreza, a 
vagabundagem e sobre as remunerações. Marx relatou isso longamente 
no item 3. Legislação sanguinária contra os expropriados desde o final 
do século XV. Leis para o rebaixamento dos salários (MARX, 2013, 
grifos meus). Mas, no capítulo 4 do mesmo livro — “Transformação 
do dinheiro em capital” —, ele já havia tratado teoricamente da neces-
sidade do capital de encontrar trabalhadores livres no mercado. Assim, 
o capital industrial, desde a sua gênese, teve necessidade do Estado, 
introduzindo as suas determinações no regime político da época, no 
caso a nova gestão da força de trabalho para o capital.

A luta de classes na Inglaterra tornou-se mais aguda com o desen-
volvimento da maquinaria e, posteriormente, da grande indústria. A 
Revolução Industrial conduziu ao novo desenvolvimento tecnológico 
e à introdução de novas máquinas, causando um aumento agudo no 
desemprego; acirrou o conflito que se expressou no caso particular do 
movimento ludita.16 Esse movimento se caracterizou pela luta contra as 

16. Esse movimento foi descrito por Sale (1999). Sobre o mesmo tema, Marx mostra que, 
“Durante o século XVII, quase toda a Europa presenciou revoltas de trabalhadores contra a 
assim chamada Bandmühle (também chamada de Schnurmühle ou Mühlenstuhl), uma máquina 




