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INTRODUÇÃO

A humanidade chega ao final desta segunda década do século 
XXI em uma situação complexa, ameaçadora, contraditória. 
A população mundial está maior, na média mais rica, mais 
educada e longeva. Com todo seu conhecimento e tecnologia, 
é a senhora do planeta sobre as demais espécies animais e 
plantas. Mas, ao mesmo tempo, no horizonte há um quadro 
ameaçador, de risco de autodestruição da própria civilização 
e da vida no planeta. 

Observa-se uma degradação acelerada do meio 
ambiente, a volta de tendências fascistas, segregacionistas, 
obscurantistas a muitos governos, do lado mais irracional 
e odiento do ser humano, o risco de novas guerras, a desi-
gualdade de renda e de riqueza, com a volta da pobreza para 
milhões, como decorrência do retorno da hegemonia do 
liberalismo capitalista mais radical a muitos governos.

Não é preciso concordar com a Teoria de Malthus para 
perceber que, por um lado, em termos de bem-estar, a huma-
nidade está melhor apesar dessas contradições. Mesmo com 
as perdas das guerras, a população mundial não parou de 
crescer nesse século e chegamos a 2019 com um contingente 
de 7,7 bilhões de habitantes, podendo ir ainda a 11 bilhões nas 
próximas décadas, antes dela se estabilizar, segundo previsões. 
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Isso não seria possível sem uma fenomenal elevação 
da produtividade e da produção de alimentos, com grande 
ampliação das áreas agricultáveis, sendo subtraídas florestas e 
animais, mortos, ou cada vez mais confinados pelo ser humano 
a pequenos espaços. Em apenas 10 mil anos, o sapiens se tornou 
o senhor do planeta. 

Não somente o contingente humano está maior, como 
vivendo mais em média, com os avanços na alimentação, na saúde 
e com os remédios, vacinas etc. Apesar das inúmeras deficiências, 
a maioria das crianças do mundo está hoje na escola; uma parcela 
considerável dos jovens vai às universidades, uma diferença 
imensa do mundo de analfabetos de apenas 70 anos atrás.

Presenciamos uma revolução tecnológica estonteante, 
que dá aos seres humanos um poder nunca sequer pensado 
antes, como todo mundo integrado em uma rede de comuni-
cação em tempo real. Os microcomputadores, os smartphones, 
que já somam muitos bilhões, como as redes sociais, são 
símbolos de nova era.

No entanto, como dito anteriormente, as contradições, 
as ameaças, os perigos, continuam no horizonte próximo e 
ameaçam a continuidade da civilização. Este livro procura 
captar um pouco desse convulsivo quadro mundial, anali-
sando tanto aqueles avanços, como também seus limites, suas 
contradições e especialmente os perigos de retrocesso, de 
involução, de retorno da civilização à barbárie, decorrentes de 
novos conflitos, guerras, da nova elevação da desigualdade e 
da pobreza, da destruição do meio ambiente e da própria vida 
no planeta, dentro do sistema capitalista. 

No capítulo que abre este trabalho, Robério Paulino, 
organizador do livro, tenta fazer um apanhado, um mosaico 
dos principais traços ou características do complicado quadro 
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mundial, da Revolução Tecnológica à ameaça ambiental, 
passando pelos conflitos geopolíticos,  mostrando exatamente 
porque o século XXI não será de tranquilidade e paz, mas de 
instabilidade, crises, conflitos entre classes, povos, países, ou 
seja, um século de convulsão. 

Alfredo Saad-Filho, Ben Fine e Marco Boffo, em um rico 
e rigoroso texto, examinam as raízes das crises econômica e 
política decorrentes do neoliberalismo em escala global e suas 
consequências para os países e povos. Segundo eles, este sistema 
político-econômico tornou-se hegemônico já nos anos 1990, 
para entrar em crise profunda na sequência da Grande Crise 
Financeira iniciada em 2007-2008, levando à ascensão de formas 
autoritárias de governos neoliberais em vários países. O artigo 
sugere que o neoliberalismo autoritário é intrinsecamente 
instável e vulnerável à ascensão de novas formas de fascismo. O 
capítulo foi mantido propositalmente em inglês neste livro, para 
não comprometer a riqueza da análise na tradução ao português. 

Luis Leiria considera, em seu capítulo, que a disputa 
tecnológica China versus Estados Unidos é um confronto entre 
superpotências, uma em ascensão e outra num processo de 
lenta decadência. Ambas procuram ter hegemonia das tecno-
logias que vão definir o futuro. Essa nova “Guerra Fria” na área 
tecnológica pode ter efeitos positivos para a humanidade, mas 
também pode fornecer ferramentas para reforçar os poderes 
de controle sobre os respetivos povos, tornando reais as piores 
distopias já imaginadas.

Gilberto Maringoni nos traz uma aguda análise do quadro 
geopolítico mundial, discutindo as possíveis consequências da 
ascensão econômica da China e do reerguimento e volta da 
Rússia ao cenário mundial como uma potência militar e os 
enfrentamentos disso decorrentes com os EUA, num quadro 
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geopolítico de conflitos potenciais. Constata também que, 
após um interregno de 15 anos, as correntes regressivas e de 
direita voltam a se impor internacionalmente. Em sua base está 
o aprofundamento das políticas de supremacia dos mercados 
e a Revolução 4.0 na indústria, que impõem na periferia uma 
competição predatória pela depreciação da força de trabalho. 

Érico Fernandes analisa em seu capítulo como o capital 
especulativo mundial passou a comandar o processo de 
acumulação e tornou-se hegemônico. Contudo, mundialmente, 
considera que há dois padrões em disputa: o capital ocidental, 
de bases especulativas, e o capital chinês, que em sua opinião 
preserva os fundamentos de uma sociedade inclusiva, pautada 
em um Estado organizador da coisa pública. Essa disputa 
também é aqui analisada, sendo de uma consequência enorme 
para a geopolítica mundial nas próximas décadas.

No capítulo de Pedro Chadarevian, o foco da análise é a 
crise ambiental, com seu iminente risco potencial de tornar o 
planeta inabitável e suas interconexões com o sistema econô-
mico. O aquecimento global e as mudanças climáticas têm por 
causa a ação econômica humana e, paradoxalmente, a única 
saída parece ser uma reforma radical no sistema, para a qual 
as elites se recusam a contribuir.

Rômulo Góis e Modesto Neto abordam uma tendência 
absolutamente perigosa do quadro mundial que é a volta dos 
distintos fascismos ou de correntes obscurantistas aos governos 
de muitos países importantes. O capítulo busca provocar 
reflexões sobre os movimentos da nova direita presentes na 
conjuntura política e social brasileira e de como o crescimento 
da extrema direita no mundo tem influenciado tais movimentos 
ao ponto de poderem ser classificados como neofascistas. Para 
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isso, os autores apoiaram-se nas concepções e caracterizações 
sobre o fascismo propostos por Umberto Eco e Laurence Britt.

Mario Gurjão e Carlos Chaym analisam a pujante Revolução 
Tecnológica em curso, suas origens, suas vantagens, mas ao 
mesmo tempo seus limites, o desencanto com suas promessas. 
Começam seu texto Inovação em desencanto perguntando: o que 
os novos acontecimentos sociais, econômicos e ambientais nos 
ensinam acerca da trajetória da evolução tecnológica acelerada a 
partir da Revolução Industrial? Em sua resposta, procuram apre-
sentar aos leitores os prós e os contras que o progresso técnico 
vem trazendo para a sociedade contemporânea, buscando fazer 
um debate não restrito ao universo acadêmico, empresarial ou 
dos agentes governamentais, apontando para um desenvolvi-
mento sustentável mais justo e equilibrado. 

Olhando com uma perspectiva milenar desde a aldeia, 
Alexsandro Ferreira nos apresenta uma breve trajetória do 
pensamento sobre a cidade e o planejamento, com destaque 
aos momentos Pós-Segunda Grande Guerra e a atual fase da 
Urbanização Neoliberal, prática e campo discursivo que empo-
dera o Mercado no discurso sobre como gerir as cidades. Aponta, 
por fim, movimentos e dinâmicas recentes em um quadro pano-
râmico das Políticas Urbanas e as alternativas postas às cidades.

 Já Valério Arcary questiona em seu texto qual é o lugar 
do Brasil no mercado mundial e no sistema internacional de 
Estados neste início do século XXI. Sua hipótese é que se trata 
de um híbrido histórico: semicolônia privilegiada e subme-
trópole regional. Compreender o papel que cada nação ocupa 
no mundo é um problema central, mas não é simples. Nação, 
Estado e país não são conceitos sinônimos. A ideia de Nação 
remete ao processo histórico de formação da sociedade, mas 
derivou da hegemonia política do nacionalismo, quando um 
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povo reconhece a si mesmo como uma comunidade de destino 
compartilhado. O Estado é um aparelho de coerção e represen-
tação do poder político. Já o país é uma síntese do Estado-nação.

Por fim, Terezinha Barros, Lindijane Almeida e Raquel 
Silveira nos trazem uma profunda discussão sobre as possibili-
dades do futuro humano, nos oferecendo ricas reflexões sobre 
o próprio sentido da civilização, as transformações atuais nas 
relações de trabalho e dentro da família, nos costumes, na ética 
e no caráter, ou seja, discutem a condição humana e o futuro da 
sociedade global, à luz das transformações que se observam na 
realidade internacional ao final da segunda década deste século. 

Esperamos poder oferecer ao leitor um panorama 
aproximado que se passa no mundo, as principais tendências e 
traços definidores, os avanços e graves riscos que a sociedade 
global corre nas próximas décadas, que embasem a luta por um 
mundo melhor, de avanço da civilização humana e manutenção 
de todas as formas de vida no planeta.



SÉCULO XXI  
O MUNDO EM CONVULSÃO E A 

HUMANIDADE NA ENCRUZILHADA

Robério Paulino

Este texto pretende identificar e analisar de forma objetiva 
os principais traços caracterizadores da situação mundial ao 
fim desta segunda década do século XXI, buscando apontar 
também os desafios e os riscos que pairam sobre a sociedade 
humana em uma época tão conturbada e de transformações 
tão velozes e impressionantes.

Apesar das fomes cíclicas em alguns continentes, a 
população humana no planeta multiplicou-se por 3,5 vezes 
desde a década de 1920 e deve ainda alcançar um teto de 8 
ou até 10 bilhões de seres neste século. O ser humano está 
vivendo cada vez mais, com uma elevação da expectativa de 
vida decorrente das mudanças na alimentação, da produção de 
medicamentos, de maiores cuidados médicos, e da escolarização 
e urbanização crescentes. Nunca se produziu tanto alimento no 
mundo para suportar tamanha e crescente população, com a 
humanidade dominando – e destruindo – a Natureza, colocando 
todo o planeta sob seu domínio, bem como quitando espaço das 
demais espécies animais e vegetais. Ainda há analfabetos, mas 
a imensa maioria das crianças hoje estão na escola, seja em 
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países gigantes, como China e Índia, seja em países africanos e 
latino-americanos pobres. 

No entanto, todo o mundo consciente sabe que algo está 
errado no caminho trilhado, e que estamos caminhando para 
um destino incerto, cheio de perigos. Mesmo tendo levado a 
humanidade a duas grandes catástrofes no século passado, 
que custaram a vida de 1 em cada 10 habitantes do planeta 
(HOBSBAWM, 1995), além da constante ameaça de novas barbá-
ries, o sistema capitalista segue como dominante. Sob o sistema 
do capital, perigosas tendências contraditórias se exacerbam. 
Assim, a humanidade chega ao século XXI sem saber bem qual 
o futuro de sua civilização. 

Por um lado, nunca se produziu e se consumiu tanto no 
mundo como neste início de século – bem acima da capacidade 
de recarga do planeta. Marx e Engels (2004), há 170 anos, já 
haviam falado desse aspecto revolucionário do capital na 
esfera da produção. Como um Prometeu Desacorrentado, 
segundo David Landes (2003), o capitalismo segue revolvendo e 
destruindo os solos do mundo.  A frota mundial de automóveis, 
que levou mais de 100 anos para chegar a 1 bilhão de veículos, 
ultrapassará 2 bilhões já na próxima década, entupindo as 
artérias e encobrindo o Sol nas fumacentas grandes cidades do 
mundo. O imenso contingente de motocicletas, apesar de ainda 
menor que o de carros, cresce ainda mais rapidamente que este.  

Dezenas de milhares de aviões cruzam os céus dos países 
e os oceanos todos os dias, transportando anualmente bilhões 
de passageiros. A capacidade de carga e os fluxos dos navios 
cargueiros multiplicaram-se por milhares nestes últimos 
cem anos. Em pouco mais de três décadas desde sua criação, 
o mundo já tem mais de 2 bilhões de computadores pessoais 
e 6 bilhões de smartphones, surgidos há menos de 20 anos. O 
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planeta foi todo integrado numa grande rede por milhares de 
cabos submarinos ou satélites em órbita. 

Com uma rapidez impressionante, os televisores de tubos 
de raios catódicos, existentes até poucos anos, foram pratica-
mente todos substituídos por bilhões de aparelhos LCD ou de 
plasma, vendidos em grandes promoções nas lojas de todas as 
cidades. Grandes redes de comércio ou bairros comerciais apre-
sentam milhares de produtos de todo tipo, úteis ou supérfluos, 
nos corredores ou nas calçadas. Em todas as grandes cidades do 
mundo, já é possível encontrar comidas típicas de várias partes 
do planeta. O mundo globalizou-se de fato. Os serviços de todo 
tipo cresceram como nunca nos últimos 50 anos. 

Apesar de todas as suas crises, flutuações, catástrofes e 
decadência, no campo da produção o capitalismo ainda se mostra 
de uma enorme plasticidade em se metamorfosear. O medo que 
o capital sentia de novas revoluções sociais, do avanço de uma 
alternativa ao seu sistema, como também os avanços tecno-
lógicos decorrentes do desenvolvimento da tecnologia bélica, 
contribuíram para acelerar enormemente tais transformações.

Entretanto, contraditoriamente, a continuidade do 
domínio do capital sobre a economia e a política mundiais, 
com toda sua voracidade por ganhos instantâneos sobre 
quaisquer outras considerações, leva a sociedade humana 
global a um processo convulsivo, de progresso e retrocesso ao 
mesmo tempo, de revolução e contrarrevolução, de civilização 
e barbárie andando juntas, nos campos econômico, político, 
social, ambiental, da cultura, da moral, e do modo de vida. 

Nesta primeira metade do século XXI, apesar de uma 
aceleração tecnológica impressionante, do crescimento da 
produção de bens e serviços anteriormente citado, da crescente 
mundialização da economia e de todos os assuntos humanos, 
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da comunicação em tempo real sobre todos os acontecimentos, 
que faz mudar velozmente todo o modo de vida e o próprio 
ethos humano, há um mal-estar e um ceticismo generalizados 
no planeta em relação ao futuro próximo. 

Observam-se uma rápida degradação ambiental da 
atmosfera, dos mares, biomas e rios; o veloz derretimento 
das calotas polares, elevando o nível dos mares; e o desapa-
recimento diário de centenas de espécies. Guerras regionais 
destroem países inteiros, conflitos estes que podem a qualquer 
hora acender a fagulha para guerras maiores, com a continui-
dade e a modernização dos exércitos e dos arsenais nucleares, 
um fantasma que segue rondando o mundo.

Se com a pressão dos movimentos, lutas e revoluções 
sociais que atemorizavam o capital, depois da Segunda 
Guerra Mundial houve um maior grau de conquistas e 
concessões de direitos às populações, a partir do colapso da 
ex-URSS e do desgaste da ideia de uma alternativa àquele 
sistema, voltaram a crescer a reconcentração de renda e a 
pobreza aos níveis do século XIX, bem como outros elementos 
de barbárie, mesmo em países ricos.

Ideologias e tendências nefastas, que pareciam superadas 
com as experiências fascista e nazista no século anterior, como 
o desastre da Segunda Guerra Mundial, voltam a surgir, inclu-
sive chegando ao governo de países importantes. Isto como 
decorrência da frustração das populações com as promessas 
não cumpridas da contraditória democracia parlamentar do 
capital e mesmo com governos de esquerda. 

A volta da elevação do hiato de desenvolvimento e poder 
entre os países avançados e atrasados; a decadência econômica 
dos EUA e da Europa, mas com a manutenção de um imenso 
poder nuclear de destruição em mãos destes últimos; ao lado da 
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ascensão da China à posição de primeira economia do mundo 
já na próxima década; e o rearmamento da Rússia, com todos 
os elementos de instabilidade e risco que um condomínio de 
poder implicam, sugerem que o mundo não se aproxima de um 
ambiente de paz, mas de instabilidade e novos conflitos armados. 

Tudo isso forma um caldeirão em aquecimento, que pode 
novamente explodir, a qualquer momento. Todas as pessoas 
conscientes no planeta pressentem tais riscos, este mal-estar, 
sem saber muito bem o que fazer frente a tão gigantescas 
estruturas de poder econômico e político oligopolizadas, cada 
vez mais concentradas.  

Apesar dessas contradições, a humanidade começa o 
terceiro milênio da era cristã, portanto, andando para frente, 
com uma população maior, mais rica e longeva, mas sem saber 
que civilização pode construir, o que quer para a sociedade 
global, para os países e povos. Com a derrocada das tentativas 
de construção de uma alternativa societária que se propunha 
superior ao capitalismo – como no Leste Europeu –, decorrente 
de seus equívocos, toda lógica do funcionamento das sociedades 
e países voltou a estar guiada quase que exclusivamente pela 
produção para o lucro e pela acumulação imediata de capital. 
Tudo para o enriquecimento pessoal, pelo discurso do empre-
endedorismo, pelo incentivo ao consumo e pela afirmação 
individual, com pouquíssima preocupação ambiental com 
a manutenção de toda a vida no planeta e de outros valores 
como igualdade, coletividade, justiça social, solidariedade, etc., 
valores em declínio nesta época histórica. 

Uma nova reversão desta dinâmica dependerá das forças 
que se opõem ao capital, se serão capazes de entender o que se 
passa no mundo, rever com profundidade onde erraram nas 
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tentativas de construção de sociedades alternativas ao capital, 
e mudar rapidamente sua práxis. 

Neste capítulo, pretendemos dar ao leitor um panorama do 
que ocorre no planeta, isto é, do estado do mundo, abordando de 
forma sintética os principais traços definidores da conturbada 
situação mundial, alguns dos quais também serão analisados 
mais detalhadamente pelos demais autores deste livro.

A MUNDIALIZAÇÃO E INTERDEPENDÊNCIA 
CADA VEZ MAIORES DA ECONOMIA 
MUNDIAL, COM A NORMATIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DAS RELAÇÕES ENTRE 
ESTADOS, EMPRESAS E INDIVÍDUOS

A continuidade da tendência histórica à internacionalização ou 
mundialização da economia mundial e do capital parece algo 
inexorável para as próximas décadas, apesar de seus altos e 
baixos ou limitações, criados pela redução conjuntural da ativi-
dade econômica, por crises como a iniciada em 2007/2008, pelas 
pressões protecionistas ou pelas incertezas dos mercados. Essa 
dinâmica de integração cada vez maior da economia mundial já 
não depende das políticas nacionais dos governos, mas deriva 
da grande interdependência das economias nacionais com 
a economia mundial, num movimento aparentemente sem 
retorno, pelo menos no horizonte de 20 ou 30 anos.

O grande capital já não tem nacionalidade. Conscientes 
dessa tendência irreversível no curto prazo, governos dos 
distintos países vêm reduzindo tanto o valor como a incidência 
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das tarifas sobre as mercadorias, tanto exportadas quanto 
importadas, com vistas a elevar sua participação no mercado 
mundial. Tentativas no sentido oposto, como atualmente se 
observa nos EUA, com Trump, e no Reino Unido, com uma 
possível saída da União Europeia (UE), não parecem ter força 
para inverter esta dinâmica no médio prazo.  

Ao mesmo tempo, observa-se claramente uma tendência 
à oligopolização dos mais importantes setores econômicos 
(CHESNAIS, 1996, p. 92), com fusões e associações entre grandes 
empresas, de diferentes nacionalidades. O processo de fusão 
bancária ou associação de empresas de aviação em consórcios 
são exemplos disso. As megaempresas transnacionais, finan-
ceiras e industriais estão cada vez mais presentes em distintos 
países em busca de mercados, menores custos, matérias-primas 
e lucros, sendo responsáveis pela maior parte da produção dos 
países, controlando uma imensa parcela do comércio mundial, 
de formar a ampliar o comércio interno intra-firma entre suas 
plantas em distintos países, assim como consolidar estruturas 
oligopolizadas e de cartel em vários setores da economia. Será 
cada vez mais difícil para os governos nacionais, especialmente 
dos países menos desenvolvidos, fazerem frente a estruturas 
tão verticalizadas de poder econômico, que passam por cima 
das fronteiras nacionais como nuvens.  

Nas últimas décadas, houve um crescimento vertiginoso 
do comércio mundial e das transações financeiras interna-
cionais. Esse processo foi puxado tanto por essas gigantes 
empresas globais, que se espalharam por todo o mundo e/ou 
terceirizaram parte de seus processos produtivos, como pelos 
grandes bancos, que estão em quase todas as economias impor-
tantes. Por exemplo, as grandes empresas norte-americanas de 
computadores, como HP e Dell, encomendam quase todos seus 
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produtos a empresas asiáticas, como a FOX CONN, empresa de 
Taiwan, mas com suas maiores plantas na China. 

Redes de varejo gigantes, como o Wall Mart, dos EUA, o 
Carrefour francês ou a rede sueca IKEA, esta última presente em 
quase toda a Europa, fazem grandes promoções e encomendam 
milhões de produtos por vez às fábricas chinesas. As grandes 
produtoras de automóveis mantêm fábricas em muitos países, 
enquanto seus modelos contêm peças fabricadas em diferentes 
lugares. Hoje, gigantes japonesas e sul coreanas, como Toyota 
e Hyundai, estão presentes tanto nos EUA, como na China e na 
Europa, e todas as marcas mundiais rodam nos maiores países.  

O vertiginoso crescimento industrial da Ásia nas últimas 
décadas, e da China em particular, não seria possível sem a 
intensificação do comércio mundial para seus produtos e sem 
o fornecimento de matérias-primas em volume cada vez maior, 
advindas de outros países. Nesse quadro, vai se desenhando 
uma nova divisão internacional do trabalho para as próximas 
duas ou três décadas, pelo menos. A China e a Ásia serão cada 
vez mais produtoras e exportadoras de manufaturados de alta 
tecnologia e ao mesmo tempo importadoras de matérias-primas 
e energia de todo o mundo. A Huawei, chinesa, representará em 
torno de 30% do mercado europeu de smartphones.

Os EUA seguirão ainda como um exportador de certos 
manufaturados – apesar de viverem, como a Europa, um 
rápido processo de desindustrialização, como falaremos 
mais adiante – e de produtos agrícolas, ao mesmo tempo que 
são um grande importador de energia. A Europa Ocidental 
continuará uma fornecedora de capital aos países em desen-
volvimento, uma exportadora menor de manufaturados, 
especialmente dentro do próprio bloco europeu, mas uma 
grande importadora de alimentos, energia, matérias-primas 
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e manufaturados da Ásia, girando sua economia para os 
serviços e atividades financeiras.

Os países subdesenvolvidos ou da periferia, como na 
América Latina, se não mudarem rapidamente sua adesão a um 
liberalismo destrutivo, serão conduzidos de volta a uma situação 
semicolonial, de serem centralmente exportadores de produtos 
primários e força de trabalho. Ao mesmo tempo, importarão a 
maior parte das manufaturas, de modo que sua indústria em 
retrocesso terá cada vez menos condição de produzir.

Por sua vez, a África subsaariana tem sido cada vez mais 
terreno do capital chinês sobrante, que adianta aos produtores 
ou governos locais os valores investidos na produção agrícola, 
mineral ou energética, com a condição de que sua produção 
esteja previamente direcionada ao mercado chinês, podendo a 
região passar a ser uma nova área colonial em termos comer-
ciais – agora da China. O norte da África será uma economia 
subsidiária da Europa ocidental, fornecedora de produtos 
agrícolas e mão-de-obra barata para esse continente.  

Diante disso, o processo de mundialização ocorre com 
duas tendências que andam juntas: verticalização e multipolari-
zação, ao mesmo tempo. Como estratégia de defesa dentro desse 
quadro de oportunidades e ao mesmo tempo de sérias ameaças, 
os países com Estados nacionais mais ativos vêm adotando a 
prática de formação de blocos regionais, o que deve continuar 
nas próximas décadas, reforçando o processo de multipolari-
zação econômica e política entre grupos-polo de países. 

O mais antigo desses blocos é a União Europeia, que 
busca proteger e estimular o comércio intrabloco em tudo 
que é possível, numa tentativa de reserva de mercado e 
alianças tecnológicas e industriais entre seus países-mem-
bros, o que consegue em certas áreas e outras não, dada a 
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inexorável mundialização do capital e da produção. A AIRBUS, 
por exemplo, com sua capacidade de rivalizar com a gigante 
BOEING, é filha dessa colaboração. 

A UE e a OTAN têm procurado estender sua ação geopo-
lítica e sua área econômica para o leste, integrando os antigos 
países que se desgarraram da influência russa com a explosão 
da antiga URSS. Estes passam a ser destino de instalação de 
subsidiárias de suas empresas industriais, comerciais e finan-
ceiras e, ao mesmo tempo, fornecedores de força de trabalho 
barata e de produtos agrícolas para o mercado europeu 
ocidental. Ao mesmo tempo, a UE mantém uma ofensiva no 
estabelecimento de acordos diretos de comércio com países da 
periferia menos desenvolvida fora da Europa, muitos dos quais 
ex-colônias, para a compra privilegiada de alimentos, energia 
e outras matérias-primas.

Na Ásia, polo mais dinâmico da economia mundial, a 
China e o Japão, e em menor medida a Coreia do Sul e o Taiwan, 
estabelecem uma verdadeira simbiose entre suas economias. 
Com sua abertura ao mercado mundial, a China tem se tornado 
o principal destino dos capitais e dos fluxos comerciais do mundo 
atualmente, funcionando como um motor dinâmico para a 
economia de todo o mundo e da Ásia em particular, em rápida 
transformação, modernização e urbanização sem precedentes. 

Nesse contexto, já existem mais de 30.000 empresas produ-
tivas japonesas instaladas na China, que é o principal parceiro 
comercial e de investimentos do Japão atualmente. A FOX CONN, 
por exemplo, já anteriormente citada, empresa gigante de Taiwan 
– fornecedora quase exclusiva de todos os componentes para os 
equipamentos HP e Dell, dos EUA – mantém fábricas na China 
que empregam quase 1 milhão de trabalhadores. 
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Outro elemento da realidade que ganha destaque é a 
colaboração econômica e militar da China com a Rússia, o que 
ajuda esta última a compensar seu isolamento na Europa, bem 
como lhe assegura o fornecimento de equipamentos de alta 
tecnologia, tendendo a questionar cada vez mais a hegemonia 
geopolítica dos EUA. A China, por sua vez, pode receber o 
petróleo e minerais da Rússia, essenciais à sua economia, além 
de tecnologia militar deste país.

Um outro polo dessa multipolarização é o bloco capita-
neado pelos EUA, que mesmo em decadência industrial, busca 
manter na sua área de influência econômica países que estiveram 
em sua órbita no século XX, mas que – ao contrário da UE, que 
estende o caráter do bloco aos aspectos políticos e de trânsito de 
cidadãos – rejeita incorporar tais países ao seu sistema político 
interno. Nesse viés, EUA não conseguiram formar com eles um 
bloco estritamente econômico, como foi a tentativa fracassada da 
ALCA. Essa contradição é, por exemplo, um forte fator de atrito 
com o México e os países da América Latina.

Desde a criação das Nações Unidas no final da Segunda 
Guerra Mundial, as principais nações capitalistas, com os EUA à 
frente, vêm tentando impor, de forma progressiva, uma regula-
mentação das políticas internas dos países subdesenvolvidos. Isso 
se operou por meio de suas agências – como o Banco Mundial, o 
GATT, hoje OMC –, que buscam estabelecer parâmetros e normas 
de conduta para os países da periferia (BRASIL, 2010).

Essa normatização tem sido e será cada vez maior, 
com a concentração de poder nos países altamente desen-
volvidos, e perda de autonomia e poder dos governos dos 
países atrasados, o que é acelerado pela desindustrialização 
observada em vários deles, como no Brasil, numa espécie de 
neocolonialismo econômico.
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DOMÍNIO DO CAPITAL EM SUA VERSÃO 
NEOLIBERAL E FRAQUEZA TEMPORÁRIA  
DA ALTERNATIVA. RECONCENTRAÇÃO 
DE RENDA E RIQUEZA COM NOVA 
ELEVAÇÃO DA POBREZA

O sistema econômico e social que ainda prevalecerá no mundo 
nas próximas duas décadas provavelmente será o capitalismo. 
Isso porque as esquerdas que negam diretamente este sistema 
seguem muito enfraquecidas ou divididas. Esse desgaste 
decorreu em grande medida do colapso do bloco soviético e 
da ex-URSS, o que, longe de implicar em uma regeneração da 
tentativa de construção do socialismo, foi extremamente bem 
usado pelo capital para desgastar e mostrar como inviável a 
ideia de uma alternativa a seu sistema (PAULINO, 2010).

Tal desgaste deriva também da frustração das expecta-
tivas com governos de esquerda em várias partes do mundo, 
que não só não enfrentaram o capital, como chegaram mesmo 
a aplicar parte do programa neoliberal, gerando insatisfação e 
desmoralização das classes trabalhadoras, com uma parte delas 
voltando a apoiar partidos de direita em função dessa decepção.

Apesar da grave crise econômica ocorrida em 2008, 
criada pela desregulamentação dos mercados financeiros 
desde a década de 1980, o neoliberalismo mais radical não foi 
afastado do comando das economias. Suas políticas seguem 
sendo aplicadas em grande parte dos países do mundo, com 
desindustrialização e redução do emprego formal no Ocidente; 
precarização das relações de trabalho; corte de direitos e 
rebaixamento salarial; redução do papel do Estado na proteção 
social; e privatizações de empresas e serviços.
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Além disso, com a crise de 2008, abriu-se todo um debate 
sobre a necessidade de revalorização do papel do Estado. 
Entretanto, isto ocorreu até aqui somente no sentido de ele vir a 
ser usado como salvador do grande capital, repassando bilhões de 
dólares de dinheiro dos países aos bancos nos EUA – sem qualquer 
mudança no que toca às orientações liberais de redução do papel 
do Estado na questão social.

Isto pôde ser assim porque essa corrente estabeleceu bases 
muito sólidas nos governos e universidades nas últimas décadas, 
de forma que, mesmo com o desastre de 2008 que ela criou, segue 
no comando de muitas economias e centros universitários. Já 
as correntes de orientação mais keynesiana, ainda presentes 
nas academias, que dominaram a orientação econômica entre a 
Segunda Guerra Mundial e meados da década de 1970, continuam 
marginais, circunscritas às universidades. 

Esse coquetel de políticas neoliberais tem conduzido ao empo-
brecimento das populações e mesmo das classes médias nos países 
mais desenvolvidos, com uma imensa reconcentração da renda, 
como mostrou Piketti (2014) e se pode ver no quadro 1 a seguir.

Gráfico 1 – A desigualdade da renda nos Estados Unidos, 1910-2010.

Fonte: O Capital no século XXI. Thomas Piketty. 1 ed. – Rio de Janeiro: Ed. 
Intríseca, 2014.
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O grau de concentração de renda supera hoje até mesmo 
os patamares de antes da crise de 1929, que levaram a um 
excesso de oferta naquele ano, contribuindo para a quebra 
da Bolsa de Nova Iorque e a Grande Depressão que se seguiu. 
Segundo um estudo da Oxfam, organização não-governamental 
britânica, feito com base em dados do banco Credit Suisse 
relativos a outubro de 2015, pela primeira vez desde que se 
mede esse indicador, a riqueza acumulada pelo 1% mais rico 
da população mundial já ultrapassa a riqueza dos 99% restantes 
(BBC NEWS BRASIL, 2016). Somente as 62 pessoas mais ricas do 
mundo já teriam mais riqueza que toda a metade mais pobre 
da população global, como se pode ver pelo gráfico 2 a seguir.

Gráfico 2 – As 62 pessoas mais ricas do mundo possuem mais 
riqueza do que os 50% mais pobres

Fonte: Oxfam/Forbes
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As classes trabalhadoras na Europa têm visto sua renda 
e nível de vida serem reduzidos rapidamente, com um veloz 
processo de precarização dos empregos e corte de direitos. 
Como mostra Ivanete Boschetti (2012), há também uma rápida e 
insidiosa corrosão dos sistemas de proteção social mesmo nesse 
continente, o que empobrece mesmo as classes médias, pois isso 
lhes quita renda indireta. Também nos Estados Unidos, a pobreza 
cresce de forma acelerada, inclusive nas antigas áreas industriais. 

Evidentemente, a depender do nível de resistência dos 
povos aos cortes de direitos, há diferenças quanto ao grau de 
concentração de renda entre pobres e ricos, bem como quanto à 
abrangência da proteção social nos países. Assim, enquanto na 
Europa a resistência tem sido maior – e se mantêm boa parte dos 
sistemas de proteção social –, nos EUA, onde a mentalidade liberal 
e privatista envolve mesmo as camadas populares, o sistema de 
proteção praticamente acabou e quem não está empregado tem 
pouquíssima ou nenhuma proteção social pública.

As lutas sociais não têm sido capazes de parar tais cortes 
de direitos nos países do Ocidente. Desde a explosão da ex-URSS, 
que foi intensamente usada como um forte elemento de desmo-
ralização contra os movimentos que se opõem ao capital, estes 
sofrem um grau maior de fragmentação e enfraquecimento, 
com fragilização dos sindicatos, decorrente da redução das 
categorias de trabalhadores formais e da precarização das 
relações de trabalho. 

Isso tem facilitado os avanços do neoliberalismo, sem que 
o nível da reação dos trabalhadores tenha conseguido inverter 
essa dinâmica. Sem uma nova onda global de potentes lutas 
sociais, que amedrontem o capital, como o fez a crise de 1929, 
tal tendência poderá continuar na próxima década.
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O que se deve esperar nas próximas duas décadas pelo 
menos, como resultado dessa nova reconcentração de renda e 
volta da pobreza no Ocidente, é um recrudescimento do descon-
tentamento e uma elevação das lutas sociais, sem solução de saída 
fora do marco do capitalismo, pela debilidade das esquerdas 
mais radicais e porque as esquerdas moderadas que chegam aos 
governos não têm como orientação superar esse sistema e nem 
mesmo romper completamente com o neoliberalismo.

DESLOCAMENTO DO CENTRO  
DINÂMICO DA ECONOMIA MUNDIAL 
PARA A ÁSIA E A CHINA COMO 
PRIMEIRA ECONOMIA DO MUNDO

A China cresceu a uma média anual de 9,8% nos primeiros 
anos do século XXI, sendo o país de maior êxito econômico nas 
últimas quatro décadas. Hoje é o motor da economia global. 
Já é maior economia industrial do mundo e, mesmo que desa-
celere um pouco nos próximos anos, o que é muito provável, 
deverá ser a maior economia do planeta já na terceira década 
do século, levando-se em conta todos os setores econômicos, 
superando os EUA. A base dessa sua arrancada foi em parte 
sua abertura para o capital estrangeiro e o comércio mundial, 
assim como os baixos custos de produção e com salários. Por 
outra parte, também foi o decidido e persistente planejamento 
de seu Estado, tanto dentro da China como no exterior, com 
impulso à produção e abertura de mercados, construção de uma 
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poderosa infraestrutura, além de uma forte regulamentação e 
incentivos quanto à instalação e abertura de novas empresas.

No caso das empresas estrangeiras, foi-lhes exigido o 
compromisso de transferência de tecnologia, nacionalização 
dos investimentos e garantia de mercados pelos seus países de 
origem. Tudo bem ao contrário do liberalismo predatório que 
predominou nas últimas décadas na América Latina e que vem 
levando esse continente à reprimarização e ao declínio em sua 
participação na economia mundial. 

Em um primeiro momento, o maior atrativo para 
a instalação de empresas estrangeiras na China foram os 
baixos salários e as jornadas exorbitantes. Mas hoje os salá-
rios já vêm sendo elevados, e as jornadas gradativamente 
reduzidas, até como uma política do governo chinês de 
formar um mercado interno mais amplo, como um colchão 
amortecedor contra as flutuações do mercado mundial e de 
suas exportações. Assim, considerando os padrões chineses, 
a China hoje já tem em sua classe média em torno de 400 
milhões de pessoas – superior a toda população dos EUA.  

Se inicialmente o país se desenvolveu com tecnologia 
vinda de fora, hoje já desenvolve tecnologia própria em boa 
medida, sendo de longe o maior produtor de automóveis do 
mundo, com uma fatia considerável dessa produção sendo 
feita por marcas chinesas. Suas universidades têm planos 
de estarem entre as melhores do mundo já na próxima 
décadas, de modo que atraem cientistas e professores de 
todo o mundo. Ademais, o programa espacial chinês hoje 
já é mais ousado que o norte-americano.

Quais serão as consequências dessa ultrapassagem dos 
EUA pela China como maior economia do mundo no século XXI, 
no aspecto geopolítico e cultural? No terreno militar, apesar de 
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ter em breve a maior economia do planeta, dominar a tecno-
logia nuclear, ter bombas atômicas e possuir o maior exército 
do mundo, a China estará ainda por muito tempo atrás dos EUA 
– associado às potências europeias – em seu poderio bélico.

No entanto, ela vem procurando reduzir esse hiato 
entre seu poderio econômico e sua capacidade militar, 
buscando uma aliança com a Rússia para obtenção de 
tecnologia e know how na área para fazer frente à hegemonia 
norte-americana. De toda forma, tais mudanças de posição 
no tabuleiro econômico e tecnológico contribuirão para 
manter a situação mundial em um grau elevado de compe-
tição e risco de novas convulsões, visto que inevitavelmente 
gerarão choques entre as grandes potências.

DESINDUSTRIALIZAÇÃO,  
FINANCEIRIZAÇÃO E POSSÍVEL 
DECLÍNIO DO OCIDENTE

O Ocidente vive um rápido processo de desindustrialização, 
terciarização e financeirização da economia de seus países, 
como consequência da transferência pelo grande capital de 
grande parte da produção de manufaturados para a Ásia, 
particularmente para a China, em busca de menores custos, 
o que se pode chamar de uma grande exportação de empregos. 
Além de produtos de toda ordem produzidos na China serem 
encontrados em milhares de mercados e lojas pelo mundo 
inteiro, hoje mesmo produtos de alta tecnologia vendidos 
no Ocidente, como computadores e smartphones, já são 
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produzidos na Ásia, ainda quando as marcas são ocidentais, 
como Dell, HP, Apple e outras. 

Como já mostrado, isso levou a um processo inédito de 
reconcentração de renda no pós-Segunda Guerra. Isso porque, 
tendo em vistas as empresas produzirem por custos muito 
menores na Ásia ou encomendarem os produtos às empresas 
chinesas, este processo gerou uma redução dos salários reais 
e perda de outros direitos sociais – que eram renda indireta 
dos trabalhadores, de alguma forma – na Europa, nos EUA e 
nos demais países ocidentais. 

Dessa forma, a desindustrialização no Ocidente, com 
o fechamento de milhares e milhares de indústrias, gerou a 
perda de milhões de empregos e a precarização das relações 
de trabalho, como mostrou bem cedo Richard Sennett em 
A corrosão do caráter (1999). Empregos de maiores salários e 
de longa estabilidade desaparecem numa ponta enquanto 
reaparecem outros no setor de serviços, com menores salá-
rios, sazonalidade e já sem direitos ou qualquer proteção 
social assegurada, ou seja, precários.  A região industrial de 
Detroit, berço da grande indústria automobilística norte-
-americana, transformou-se em um verdadeiro cemitério 
de fábricas, símbolo da desindustrialização e da decadência 
industrial dos EUA.
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Foto 1: Antiga fábrica da Packard, em Detroit, EUA.

Ao mesmo tempo em que se desindustrializa, o motor 
dinâmico da economia no Ocidente passa a ser o setor finan-
ceiro, que, ao custo de bilhões de socorro dos bancos centrais 
após a crise de 2008, recuperou-se e voltou a ter altas taxas 
de remuneração. Muitas cidades industriais em passado 
recente, como Detroit e Chicago, são hoje centros financeiros 
e de serviços. Em meio a esse cenário, o declínio industrial de 
muitos países é acompanhando pelo envelhecimento de sua 
infraestrutura urbana e dos transportes. 

Paralelamente à desindustrialização, o que ocorre 
hoje no mundo e mais ainda no Ocidente é o que se chama de 

Fonte: https://carros.ig.com.br/colunas/autobuzz/2018-11-28/fechamento-
de-fabricas.html
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financeirização, a produção de capital fictício, montanhas de 
riqueza financeira, de valorização artificial apenas dos valores 
dos títulos nos mercados financeiros, mas sem correspondência 
com o crescimento real e na mesma proporção dos ativos físicos, 
da produção, de indústrias, de novas empresas e empregos. Essa 
valorização artificial do capital fictício cria perigosas bolhas, que 
podem estourar abruptamente, com queda rápida nos preços 
das ações, levando a crises como a de 2008. Após aquele ano, os 
bancos centrais foram novamente obrigados a estabelecer certa 
regulamentação para tentar evitar novas crises.

Processo semelhante de desindustrialização e financei-
rização ocorre na América Latina, com a lembrança de que os 
países desse subcontinente nunca conseguiram completar seu 
ciclo industrial e ter uma indústria sólida. A alta demanda de 
produtos agrícolas e minerais por parte da Ásia e da China, 
dada a explosão nos volumes de exportação pelos países do 
continente asiático, associada à desindustrialização e à baixa 
capacidade tecnológica dos países latinos, tem levado estes 
últimos países a viverem um profundo processo de reprima-
rização das suas economias, passando a serem centralmente 
exportadores de commodities para a Ásia, numa nova divisão 
internacional do trabalho completamente desfavorável a esses 
nas relações de comércio.

Quais serão as consequências deste vasto e histórico 
processo de financeirização e desindustrialização do Ocidente 
e ascensão da Ásia novamente ao centro da produção de 
manufaturados no mundo, como havia sido até o início dos 
anos 1800, antes da Revolução Industrial na Grã-Bretanha? 
Implicará em um processo de declínio do poder político e 
militar e da hegemonia geopolítica e cultural ocidental sobre 
o conjunto da civilização humana, como acontece hoje? São 
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perguntas que não podem ser respondidas com clareza. Mas 
essas mudanças no tabuleiro do xadrez mundial com certeza 
criarão mais tensões e crises nas próximas décadas e levarão a 
grandes transformações no século XXI.

NOVO AUMENTO DA DESIGUALDADE ENTRE 
PAÍSES DESENVOLVIDOS E ATRASADOS, 
REPRIMARIZAÇÃO NA PERIFERIA. MAIOR 
DEFINIÇÃO INTERNACIONAL DE PARÂMETROS 
PARA AS POLÍTICAS DOMÉSTICAS DOS 
ESTADOS SUBDESENVOLVIDOS

No pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo observou um amplo 
processo de descolonização e redução da brecha que separava os 
países mais avançados dos menos desenvolvidos. Muitos povos 
africanos conseguiram sua independência de suas metrópoles 
europeias, fundando nações independentes, numa segunda 
grande onda de descolonização, quase 150 anos depois da 
primeira onda de independências das colônias europeias da 
América. Além disso, nos últimos 70 anos, diversos países da 
periferia fortaleceram seus Estados nacionais e, contrariando os 
postulados liberais, enfraquecidos pela catástrofe de 1929, deci-
diram se industrializar em marcha forçada, com planejamento 
estatal de modo a atrair empresas estrangeiras, ainda que só 
o tenham conseguido de forma incompleta. Esse foi o caso do 
Brasil. Esses dois processos, descolonização e industrialização 
periférica, levaram a uma redução da distância entre países 
centrais e atrasados, pelo menos até o meio da década dos anos 
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1970, com a crise do petróleo e a desaceleração da economia 
mundial que se seguiu a ela.

Entretanto, o que se observa desde as últimas décadas do 
século passado e nas primeiras deste século XXI é a reversão 
desta dinâmica, com um novo aumento da brecha entre países 
adiantados e subdesenvolvidos. Não porque os países centrais 
tenham avançado tanto, como ilustra seu processo de desin-
dustrialização, já abordado, mas porque a maioria dos países da 
periferia do sistema – exceção feita a um grupo de países da Ásia 
– não conseguem acompanhar o acelerado desenvolvimento 
tecnológico e industrial nos países centrais, sofrendo um rápido 
processo de reprimarização e conversão de economias para o 
setor de serviços, como é o caso de México, Brasil, Argentina e 
outros. Ainda mantêm uma certa indústria, mas em retrocesso.

A explicação para isso é que a partir de 1980, com a volta 
do liberalismo ao comando de países-chave, com Margaret 
Thatcher e Ronald Reagan, na Grã-Bretanha e EUA, respecti-
vamente, muitos países subdesenvolvidos foram convencidos 
de que a melhor estratégia era não ter estratégia nenhuma, 
ou seja, planejamento nenhum, deixando tudo a cargo dos 
mercados, reduzindo ao máximo a ação consciente dos seus 
Estados (BRASIL, 2010). 

Na contramão desse processo andaram somente alguns 
países da Ásia, como China, Coreia do Sul e Taiwan. Opção pelo 
planejamento e Estado forte, ao invés do liberalismo e Estado 
omisso e submisso: essa é uma das explicações do porque a 
China avançou tanto, com base no forte planejamento estatal 
e na exigência de transferência tecnológica para as empresas 
que lá se instalavam. Enquanto isso, a América Latina e o 
Brasil ficaram rapidamente para trás, envolvidos por um 
liberalismo paralisante.
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Enquanto a China, que planejou seu desenvolvimento 
nos últimos 40 anos, avançou à posição de primeira economia 
industrial do mundo – e possivelmente de maior PIB do mundo 
já na próxima década –, países que aceitaram e adotaram as 
recomendações liberais de organismos internacionais e grandes 
empresas, como aquelas do Consenso de Washington, de priva-
tização generalizada, desregulamentação imprudente de seus 
mercados, e liberalização de seu comércio internacional de 
bens, serviços e capitais, retrocederam, ficaram para trás.

Dessa forma, a diferença de renda per capita média 
entre os principais países desenvolvidos e os principais países 
atrasados voltou a aumentar, com a renda do primeiro grupo 
subindo bem mais rapidamente que a renda média desses 
últimos, ou seja, a brecha novamente se abriu.

Como consequência disso, a diferença de poder político e 
econômico entre um grupo de países do centro e os da periferia 
do sistema voltou a aumentar, o que faz com que este último 
grupo esteja, em relação a suas políticas domésticas, cada vez 
mais submetido à imposição de parâmetros ditados pelos países 
centrais e pelos organismos internacionais por eles controlados.
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ACELERAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO 
TECNOLÓGICA, O MUNDO TODO EM REDE. 
CONCENTRAÇÃO DO PODER IDEOLÓGICO 
E CULTURAL OU DEMOCRATIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO?

A Revolução Tecnológica em curso, com o advento da internet 
e das redes sociais, vem transformando todas as atividades 
econômicas, sociais e militares, a comunicação e o modo de vida, 
alterando o próprio ethos humano. Altera as relações de poder 
entre os Estados e acelera a intensidade da competição entre as 
grandes empresas. Diante disso, empresas e marcas que disputam 
um determinado setor do mercado mundial trocam de posição a 
cada poucos anos, subindo, descendo ou mesmo desaparecendo 
nos rankings de domínio de seus nichos, como é o caso das 
empresas de telefonia móvel, computadores e automóveis. 

A transformação tecnológica termina por determinar 
tendências em todas as áreas. A emergência da inteligência 
artificial e a telefonia 5G, que aumenta até por 100x a veloci-
dade e a capacidade de comunicação em relação à já inovadora 
tecnologia 4G, abrem perspectivas absolutamente imprevisíveis 
e inimagináveis para as atividades humanas na comunicação, 
na indústria, no ensino, na medicina, na tecnologia bélica etc. 
Por isso, há no momento um seríssimo conflito pelo seu controle 
entre o governo e empresas norte-americanos e as empresas 
chinesas, como a Huawei, que estão à frente nessa tecnologia.

Na economia, a revolução tecnológica transforma rapi-
damente os processos produtivos e a organização gerencial 
interna das empresas, terminando por influenciar o resultado 
da competição entre elas por maiores fatias dos seus mercados 
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e lucros, o que, por sua vez, força as megaempresas, às vezes 
de países diferentes, a se associarem em oligopólios para não 
quebrarem ou ficarem para trás, tendo que se modernizar 
rapidamente se não quiserem sucumbir. Grandes empresas 
da segunda metade do século XX que não tiveram a agilidade 
para acompanhar rapidamente o ritmo do progresso tecnoló-
gico nem se associarem quebraram, desapareceram ou foram 
compradas por outras gigantes, como nos casos da IBM e da 
ITT, norte-americanas. 

No campo militar, os países e suas empresas que traba-
lham na área incorporam cada mais a moderna tecnologia, 
elevando a eficácia e letalidade dos armamentos, agora 
em grande medida com controle remoto à distância, o que 
vem novamente elevando o hiato de poder entre as grandes 
potências e as nações da periferia, apesar do lento declínio 
econômico das primeiras. 

Essa aceleração tecnológica vem contribuindo de forma 
muito acentuada para uma reconcentração do poder no mundo, 
na medida em que alguns países centrais, em particular os 
EUA, investem valores muito superiores aos quais os países 
subdesenvolvidos conseguem investir. No sentido inverso dessa 
tendência, apenas alguns poucos países, como China, Rússia, 
Irã e Índia, vêm conseguindo incorporar a mais moderna 
tecnologia aos seus arsenais, contribuindo para o processo de 
multipolarização do poder bélico no mundo.

Nesse contexto, o acelerado progresso científico e 
tecnológico termina por afetar também o próprio processo de 
produção de produção de conhecimento, ciência e novas tecno-
logias, no complexo formado por laboratórios de empresas, 
centros de pesquisas dos governos e de universidades. Com os 
países centrais investindo muito mais na área que os países 
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periféricos, além da dinâmica própria das grandes empresas 
no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos em seus 
próprios laboratórios, tende a se ampliar o fosso tecnológico 
em desfavor dos países subdesenvolvidos, cada vez mais impor-
tadores de produtos de alta tecnologia que não conseguem 
desenvolver, no máximo manufaturando-os em seus territórios 
em filiais de empresas estrangeiras. Esse fator, como os acima 
descritos, também acelera a concentração de poder no mundo. 

O advento da Internet e das redes sociais é um fenômeno 
revolucionário e  extremamente contraditório. Por um lado, 
tem permitido aos megaconglomerados da informação dos 
países centrais e seus governos manter uma vigilância sobre 
cidadãos de todo o mundo. Possibilita também às grandes 
empresas de comunicação e aos grandes grupos políticos 
acessar milhões de pessoas em tempo real para a difusão de 
suas ideias (BRASIL, 2010). São já bem conhecidos os casos 
de manipulação de eleições em favor de candidatos conser-
vadores em alguns países, com disparos em massa feitos por 
robôs. Mas esse é um lado da questão.

Por outro lado, as redes sociais trazem também implica-
ções muito positivas no sentido de acelerarem a democratização 
e a velocidade da difusão das informações para bilhões de 
pessoas instantaneamente, dando à toda população humana a 
possibilidade de acessar hoje qualquer assunto, democratizando 
o conhecimento, com consequências que só poderão se tornar 
claras no médio prazo. 

Milhões de cidadãos, jornalistas, grupos políticos e insti-
tuições independentes criam suas próprias páginas eletrônicas 
e difundem informações de forma autônoma pelas redes sociais, 
antes mesmo dos grandes telejornais e até de grandes portais 
privados, que já não podem esconder os fatos ou passar uma 
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versão única sobre os acontecimentos, o que vem de certa 
forma quebrando o monopólio da informação. Lembremos que 
regimes autoritários e as grandes mentiras sempre se apoiaram 
na ignorância e na desinformação das pessoas.   

Dessa forma, os smartphones, a internet e as redes 
sociais, apesar de todo perigo que implicam de vício e alhe-
amento da realidade, têm permitido também a manutenção 
de comunidades virtuais em todos os campos de atuação e 
conhecimento, como entre cientistas, categorias profissio-
nais, médicos e demais especialistas, acelerando a difusão e o 
compartilhamento das informações e do conhecimento. Tudo 
isso pode ser viciante, mas irá com certeza acelerar os processos 
históricos e as experiências com ideias, partidos, governos. O 
tempo de todos os processos se encurtará. Um mundo cada 
vez mais integrado, mais informado e ao mesmo tempo mais 
conflituoso é o que se pode esperar nas próximas décadas.

RÁPIDO CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO MUNDIAL E PROFUNDO 
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

Apesar de todas as mortes em guerra durante o século XX, 
conflitos que tiraram a vida de 1 em cada 10 habitantes do início 
do século (HOBSBAWM, 1995), a população humana não parou 
de crescer durante o século passado, o que traz implicações 
imensas para o planeta. 

Ao contrário das eras anteriores, quando a população 
humana veio se expandindo lentamente, mas tinha estagnações 
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ou mesmo quedas em alguns continentes, em função de fomes, 
guerras ou pestes, a partir do século XIX, com a Revolução 
Industrial e Revolução Verde, a população humana não parou 
mais de crescer. A elevação da produtividade na agricultura, 
com uma maior oferta de alimentos, além de fatores como 
maiores cuidados com a saúde e a higiene, o fornecimento de 
água tratada nas cidades, o surgimento dos antibióticos e a 
aplicação de vacinas em massa desde a segunda metade do 
século XX, levaram a população humana no planeta a crescer 
de forma contínua e acelerada. 

Por volta do ano 1800, o contingente humano era de 
1 bilhão; em 1927, atingiu 2 bilhões, dobrando em 120 anos.  
Entre 1927 e 2011, saltou para 7 bilhões, mais que triplicando 
em menos de 85 anos, uma explosão. Apesar da queda das taxas 
de fecundidade e mesmo do total da população em alguns 
países mais escolarizados, nos países da periferia do sistema 
o número de habitantes segue crescendo, de forma que, nas 
últimas décadas, o mundo ganhou em torno de 1 novo bilhão 
de pessoas a cada 12 ou 13 anos. 

A população do planeta levou 1500 anos para duplicar seu 
tamanho, mas em apenas 100 anos pode quadruplicar, daqueles 
2 bilhões em 1927, para até 8 bilhões já em 2025, segundo 
projeções da Divisão de População da ONU (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 2015).
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Gráfico 3: População mundial entre 1950 e 2015 e cenários de 
projeção até 2100.

De acordo com essa fonte, as Taxas de Fecundidade Total 
(TFT) vêm decrescendo desde os anos 1960, tendo saído de 
5,02 filhos por mulher no período 1960-5 para 2,53 filhos em 
2005-2010, caindo pela metade em 50 anos, numa tendência 
que é mundial. A projeção média da ONU indica que a redução 
na fecundidade média da população mundial vai continuar 
desacelerando ao longo do século XXI, mas que, mesmo assim, 
a população pode se elevar ainda a 11 bilhões de pessoas neste 
século. A Índia, sem um controle populacional rigoroso, deve 
ultrapassar a China como país de maior população já no início 
da próxima década e ser o país mais populoso do mundo.

UN/ESA, Population Division. World Population Prospects: the 2015 Revision
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Tabela 1: Os 7 países mais populosos do mundo: 2016 e 2050.

A sobrepopulação é e será nas próximas décadas um dos 
principais problemas mundiais (ONU-HABITAT, 2018), fonte 
de instabilidades, conflitos e convulsões de toda ordem. O ser 
humano sempre foi um animal territorial, que defende com 
lutas sangrentas seu lugar, e os povos necessitam de espaço para 
sua sobrevivência e crescimento populacional. 

Uma maior população também implica necessidade 
de produção de mais alimentos, água, energia, vestimenta, 
moradia, materiais e serviços de todo tipo, como educação, saúde, 
transporte etc. Isso vem acarretando uma imensa pressão de 
degradação sobre o solo, as florestas, os mares e a atmosfera, com 
a subtração de espaços e recursos de outras espécies vegetais e 
animais do planeta, muitas das quais extintas ou ameaçadas de 
extinção pela pressão da expansão humana.

Fonte: Population Reference Bureau (PRB). 2018 World Population Data Sheet.
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Segundo diversos analistas, a demanda humana atual 
ultrapassa em muito a capacidade de recarga do planeta (ALVES, 
2016). O desmatamento de novos campos de plantio, a poluição 
de rios e mares, e a extinção de diversas espécies advêm, 
em grande medida, dessa expansão galopante da população 
mundial. Frente a tais problemas, decorrentes do crescimento 
das populações, os governos terão um desafio cada vez maior no 
que se refere ao controle da natalidade, o qual deverá ser uma 
tendência para as próximas décadas, como já ocorre na China 
e em outros países da Ásia.

Além do crescimento da população global como um todo, 
há outro processo de importância capital ocorrendo no mundo, 
que é a grande corrida de centenas de milhões de seres humanos 
do campo em direção à cidade, uma urbanização cada vez mais 
intensa das populações em busca de empregos, dos serviços e 
do tipo de vida oferecidos nas áreas urbanas (LEFEBVRE, 1992). 

De fato, o planeta vem passando por um processo acele-
rado de urbanização nas últimas décadas. Em 1950, mais de dois 
terços da população do mundo ainda vivia em áreas rurais, como 
pode ser visto no Gráfico 4 a seguir. Já em 2007, pela primeira 
vez em milênios, a população urbana ultrapassou o contin-
gente rural, segundo o relatório World Urbanization Prospects, 
produzido pela Divisão das Nações Unidas para a População 
do Departamento para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA). 
Este fato foi pouco notado pela maioria dos analistas e pela 
sociedade, mas de uma imensa significação histórica para a 
espécie humana. De acordo com tal relatório, à época, 59 países 
já tinham mais de 80% de sua população sendo urbana.
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Gráfico 4: Populaçõ urbana e rural no mundo 1950-2050.

Esse afluxo de bilhões de pessoas em direção às cidades 
demandaria planejamento e organização dos governos para 
receber tanta gente, levando em conta espaços de moradia 
adequados, coleta e destinação adequada de resíduos, abaste-
cimento de água tratada, alimentos, energia, escolas, sistemas 
de saúde, transporte etc. No entanto, a grande maioria das 
cidades não teve tempo de se preparar para receber todo esse 
contingente populacional e, sem planejamento, grande parte 
das cidades do mundo acumula problemas de toda ordem, com 
um crescimento desordenado e caótico. Em geral, os governos 
nacionais e regionais andam sempre atrasados em relação às 
necessidades de seus habitantes. Na verdade, o que se passa é, 
nas palavras de João Sette Whitaker Ferreira (2000), uma veloz 
urbanização da pobreza.

World Urbanization Prospects - Departamento das Nações Unidas para Assuntos 
Econômicos e Sociais (DESA)
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As estimativas apontam que, até 2050, cerca de 2,5 bilhões 
de pessoas ainda devem se somar à população urbana, com a 
Ásia e a África centralizando 90% desse crescimento. Esses dois 
elementos estruturais da nova realidade mundial - crescimento 
explosivo da população mundial e urbanização caótica acele-
rada - colocam imensos desafios para as os governos e para a 
civilização humana e serão fonte de grandes problemas, insta-
bilidade e mesmo guerras por espaço nas próximas décadas.

O AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL-ENERGÉTICA

A ação humana sob o sistema capitalista vem levando a 
uma crise ambiental sem precedentes no planeta, que vem 
destruindo o meio ambiente e levando à extinção de dezenas 
de espécies por ano, segundo cientistas. Com a emissão de gases 
de indústrias, motores a combustão e queimadas, a atmosfera 
vem se aquecendo rapidamente, o que é acelerado pelo efeito 
estufa. Previsões do IPCC, o Painel Intergovernamental Para 
as Mudanças Climáticas (2014), que reúne um time entre os 
melhores cientistas de todo o mundo na área, apontam que 
a elevação média da temperatura da atmosfera até 2100 pode 
chegar a 1 grau Celsius, na melhor hipótese, e até 3,8 graus, em 
uma perspectiva mais pessimista.



SÉCULO XXI O MUNDO EM CONVULSÃO E A HUMANIDADE NA ENCRUZILHADA 

Robério Paulino

47

Gráfico 5: Oscilação da Temperatura.

Além da poluição, que torna o ambiente das grandes 
cidades poluído e perigoso para a vida humana, com o aque-
cimento global, as calotas polares, glaciares e geleiras vêm 
derretendo rapidamente, levando à elevação do nível dos 
oceanos, em torno de 3cm por década, a partir da década 1990-
2000, segundo as medições mais acuradas. Isto ameaça com 
o desaparecimento muitas cidades costeiras, como Veneza, e 
mesmo países inteiros, como a Holanda, próximos ou abaixo 
do nível do mar. A espessura média da camada de gelo do 
Polo Norte, que estava em torno de 3,8m há 50 anos, hoje está 
reduzida a pouco mais que 2 metros, segundo estudos da NASA, 
e todo gelo dali pode desaparecer em poucas décadas, com 
consequências ainda imprevisíveis. 

Fonte: IPCC Infográfico/Estadão
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A frequência de tornados e furacões tem aumentado em 
diversos pontos do globo. Com tal aquecimento, muitas regiões 
também podem acelerar seu processo de desertificação, como 
é o caso do Nordeste brasileiro. Florestas são cada vez mais 
desmatadas para produção de alimentos e pastagens, a fim de 
alimentar uma população de quase 7 bilhões de seres humanos 
e os seus rebanhos.

De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura, em 2013, somente o rebanho 
bovino mundial já era de quase 1,5 bilhões de cabeças, um 
imenso consumidor de pastagens, ração e água, além de 
produtor de uma grande quantidade de gás metano. Isso sem 
falar nos rebanhos de aves, ovinos e caprinos. 

Já os rios são represados para construção de grandes 
usinas hidroelétricas. São drenados para abastecer as cidades, 
a indústria, a mineração, a agricultura e a pecuária e estão cada 
vez mais poluídos, assoreados e muitos mortos para a vida aquá-
tica. Os programas de despoluição pouco conseguem reverter o 
processo, já que as fontes de contaminação seguem ativas. Solos 
são erodidos e contaminados por todo tipo de produtos tóxicos 
usados na agricultura, que acabam indo parar em córregos e 
rios e ou nas mesas dos consumidores. 

Segundo estudo apresentado pela Ellen MacArthur 
Foundation (2014) e a consultoria McKinsey, no Fórum de Davos, 
em janeiro de 2016, em 2050 haverá uma massa maior de plás-
ticos nos oceanos do que de peixes, o que tem levado à morte de 
milhões de animais, como focas e tartarugas, por ingestão desses 
detritos. Extensas Ilhas de plástico se acumulam nos mares. 

Cidades produzem montanhas diárias de lixo e resíduos, 
em grande medida sem destinação   adequada, que vão parar em 
aterros improvisados, rios e mares. Apesar de todos os alertas 
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dos cientistas, os fatores geradores de poluição e aquecimento 
da atmosfera pouco foram controlados ou revertidos até aqui. 
O maior produtor de automóveis desde o século XX foram os 
Estados Unidos, que, em 2015, chegaram a produzir um máximo 
de 12 milhões de veículos. No entanto, a China já ultrapassou 
a produção americana, e está produzindo 24 milhões de auto-
móveis anualmente, desde 2015, e pode produzir até 30 milhões 
anualmente na próxima década, gerando uma pressão sobre a 
atmosfera de consequências difíceis de prever. 

O mundo já está produzindo mais de 100 milhões de auto-
móveis anualmente. A frota mundial de automóveis, que levou 
mais de um século para chegar a 1 bilhão de veículos logo depois 
da virada do século, pode agora chegar a 2 bilhões nos próximos 
10 anos. O contingente mundial de motocicletas, também já na 
casa de bilhões, apesar de ainda menor que o de carros, cresce 
exponencialmente, muito mais rapidamente que o de automóveis.

Diante disso, há todo um debate com setores conserva-
dores, negacionistas da alteração climática como sendo antrópica 
– ou seja, fruto da ação humana –, os quais alegam que estaríamos 
vivendo apenas um novo aquecimento cíclico da atmosfera, como 
foi o caso do fim da era glacial há mais ou menos 20 mil anos. No 
entanto, os diversos estudos do IPCC (2014) são inquestionáveis 
em demostrar a relação do aquecimento global com a ação 
humana, seja por suas atividades, seja pelo próprio crescimento 
da população global, que se multiplicou por 8 desde o início do 
século XIX e mais que triplicou desde 1927 até os dias atuais, o 
que tem levado a uma sobrecarga no planeta. 

A reversão de tal quadro passa pela mudança imediata 
da matriz energética, com abandono do petróleo como prin-
cipal fonte de energia para os transportes, a fim de adotar a 
produção de energias limpas, além da paralização de novos 
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desmatamentos e queimadas na agricultura. Mas as resistências 
são enormes, de empresas petrolíferas, indústrias e governos. 
A atmosfera e o meio ambiente podem ter seus limites, que não 
sabemos ainda quais são, podendo funcionar como um circuito 
elétrico, que ao invés de ir lentamente desligando, pode ser 
cortado de vez, como um fusível da Natureza, com um descon-
trole completo, um apagão ambiental, de consequências difíceis 
de prever e talvez irreversíveis.  

O fato é que estamos frente à possibilidade de uma grande 
catástrofe anunciada, sem que governos se comprometam com 
sua reversão: a humanidade caminhando para o desconhecido, 
o incerto, exterminando diversas formas de vida, destruindo seu 
próprio habitat, ameaçando a própria continuidade da civilização, 
decorrente de um colapso de difícil reversão. Dessa forma, a 
questão ambiental vem ao topo da agenda e será um dos elementos 
de convulsão da sociedade humana nas próximas décadas.

REARMAMENTO DA RÚSSIA E  
CRESCIMENTO DO PODERIO  
MILITAR DA CHINA:  
POSSIBILIDADE DE NOVOS 
CONFLITOS E GUERRAS

Após a desintegração da ex-URSS no início da década de 1990, 
parecia que o mundo tinha saído da bipolaridade e caminharia 
para uma situação geopolítica unipolar, com os EUA como única 
e hegemônica potência, sem contendores à altura por muito 
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tempo, com o apoio de seus tradicionais aliados europeus 
ocidentais, de Israel e outros países – um oligopólio de poder. 

Muitos prognosticaram que a Rússia, em pleno retrocesso 
econômico e com seu equipamento produtivo envelhecido no 
início da década de 1990, cairia para uma posição subalterna 
no jogo geopolítico mundial. A constatação atual, no entanto, é 
que, longe de um quadro unipolar, hoje presenciam-se cada vez 
mais elementos de multipolarização, que inserem instabilidade 
permanente ao quadro geopolítico global. 

A Rússia vem conseguindo modernizar seu aparato indus-
trial e tecnológico, especialmente na área bélica e de aviação, 
construído novos e modernos bombardeiros e submarinos, como 
é sua tradição, e tem desafiado a hegemonia norte-americana em 
diversas partes do globo, apesar da superioridade militar ainda 
indiscutível dos EUA. Sinais dessa nova situação são: a anexação 
da Crimeia em 2014, região antes integrante da Ucrânia, mas 
de maioria russa, sem que os EUA tenham conseguido reverter 
a situação em favor de seus aliados ucranianos; a intervenção 
direta do exército russo na guerra civil na Síria a partir de 
2015; ou ainda a presença russa na Venezuela até este momento, 
num continente que tradicionalmente foi área de influência 
norte-americana no século XX.

A China também está nesse grande jogo. Nada indicava 
que este país, que até a década de 1980 tinha um PIB igual ao 
do Brasil, viria a ser a maior economia do mundo já na década 
que se inicia em 2020. Ela tem rapidamente estabelecido parce-
rias econômicas em várias partes do mundo, como na África, 
apoiando programas de desenvolvimento, construção de infra-
estrutura e empreendimentos econômicos de seu interesse, que 
possam fornecer insumos para sua indústria. 
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Também vem tentando reduzir as rivalidades históricas 
com o Japão, inclusive desenvolvendo novas tecnologias em 
parceria com esse país. Já existem milhares de empresas japo-
nesas produzindo na China. Assim, Japão e Taiwan, mesmo 
sendo áreas de influência e controle militar dos EUA, têm a 
China como seu maior parceiro comercial, contradição que será 
um elemento de atritos e instabilidade nas próximas décadas.

Ainda que tenha um poder e uma expertise militar muito 
inferior aos dos EUA, a China busca de forma acelerada reduzir a 
brecha entre sua nova força econômica e sua capacidade bélica. 
Já domina a tecnologia nuclear e tem bombas atômicas. Ademais, 
em parceria com a Rússia vem construindo novos porta-aviões 
e armando com modernos aviões sua força aérea. Hoje, um dos 
programas espaciais mais ousados para chegar a Marte é chinês. 

Ainda assim, sem dúvida, o hiato de poder militar entre 
os Estados Unidos e os demais Estados continuará por mais 
alguns anos (FIORI, 2008). Em relação ao conjunto dos países, 
esse hiato poderá até se ampliar pela rápida evolução da tecno-
logia militar que eles não conseguem acompanhar. No entanto, 
o rearmamento da Rússia, com a modernização de seu equi-
pamento, e a corrida da China para ser uma grande potência 
bélica em pouco tempo inserirão certo grau de multipolaridade 
ao jogo do poder mundial.

Essa dinâmica será em grande medida determinada pela 
evolução política, econômica e militar da Rússia, pela velocidade 
do armamento da China e do grau de articulação que estas conse-
guirem entre si e com outros grandes países da periferia, como a 
Índia, por exemplo, de modo a impor limites ao poder oligárquico 
dos EUA e seus principais aliados europeus e Israel (BRASIL, 2010). 

Esse grau de multipolaridade baseado na disputa por áreas 
de influência e mercados e no poder militar de intimidação, 
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próprios do sistema capitalista em sua fase imperialista – e não 
numa real cooperação entre povos, como seria desejável –, será 
um dos traços da situação mundial nas próximas décadas, com 
todos os elementos de instabilidade, conflitos, disputas, novas 
guerras localizadas e mesmo a possibilidade de guerras mais 
amplas, ainda que não um conflito nuclear. Ou seja, há uma 
situação de risco potencial, um perigo, que manterá o mundo 
em apreensão, mal-estar e convulsão.

AS MIGRAÇÕES, O RACISMO  
E A XENOFOBIA

O crescimento da população nos países subdesenvolvidos, sem 
que estes criem ao mesmo tempo empregos e oportunidades 
para o excedente populacional, gera fortes fluxos migratórios 
em direção aos países de alta renda. Tais fluxos são ainda 
fomentados pela instabilidade política, as guerras civis, a 
desintegração de Estados e o medo da violência nos países da 
periferia do sistema. Dessa forma, grandes massas de refugiados 
ou expulsos de suas terras vão para países vizinhos e vivem em 
campos, em condições extremamente precárias, em barracas, 
onde quem mais sofre são as crianças, privadas de educação, 
água e esgoto e demais serviços, um problema humanitário 
imenso. Essas populações, quando já não podem permanecer 
em seus países ou voltar para casa, tomam o rumo dos países 
altamente desenvolvidos, em longas marchas, em busca de 
empregos e oportunidades. Milhares tem morrido nas traves-
sias em barcos precários no Mediterrâneo ou nos muros que 
separam o México dos EUA.
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Os países hoje altamente desenvolvidos, como muitos da 
Europa, por muitas décadas depois do pós-guerra, estimularam 
a imigração oriunda de países pobres ou de suas ex-colônias, 
visando trabalhadores para assumirem as funções menos espe-
cializadas e de menor remuneração, para as quais já não havia 
trabalhadores nativos suficientes, ou as quais estes últimos já 
não queriam assumir. Entretanto, com a desaceleração econô-
mica e a desindustrialização que se verificaram nestes países 
a partir das décadas de 1980 e 1990, a elevação do desemprego, 
o escasseamento dos empregos melhor remunerados e a preca-
rização das relações de trabalho, com consequente queda da 
renda – cenário decorrente das políticas neoliberais –, partidos 
e líderes de direita começaram a explorar o descontentamento 
da população nativa, passando a responsabilizar os imigrantes 
pela situação, como se estes fossem os responsáveis pela 
subtração dos empregos e queda de nível de vida, e não aquelas 
políticas econômicas.

Essa é uma das bases objetivas que possibilitou o 
crescimento de partidos de direita, alguns neofascistas, com 
discursos racistas e a favor da expulsão ou impedimento da 
entrada de novos imigrantes, alguns dos quais têm mesmo 
chegado a governos na Europa. Na América, para vencer as 
eleições nos EUA, Trump também se apoiou no sentimento dos 
trabalhadores norte-americanos contra a perda de empregos 
e renda, apregoando a prevenção contra os imigrantes.

No que se refere ao continente europeu, milhões de 
famílias de imigrantes que chegaram à Europa nas últimas 
décadas tiveram filhos que já são europeus. No entanto, esses 
jovens têm menos oportunidades e empregos e vivem em 
bairros pobres e periféricos das grandes cidades europeias, 
em verdadeiros guetos, sendo vítimas do preconceito e do 
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racismo de parte da população original e dos partidos de 
direita. Centenas de milhares de refugiados continuam a viver 
em verdadeiros campos de concentração. Assim, a questão dos 
refugiados e da imigração é no momento um dos principais 
fatores de conflito nos países desenvolvidos e de instabilidade 
da situação mundial, um grande desafio tanto da política 
externa quanto interna dos países.

EVITAR O COLAPSO DA  
CIVILIZAÇÃO E O RETORNO  
DA BARBÁRIE

Como dissemos ao início, a humanidade chegou ao século 
XXI sem saber exatamente qual será seu futuro e mesmo 
qual amanhã quer ou pode ter. A incerteza e o medo estão no 
horizonte. Com a derrota ou falência das experiências de uma 
sociedade alternativa ao capitalismo no século XX – que se 
propunham a fundar uma nova sociedade, baseada em outros 
valores mais coletivos e generosos, mas que falhou em sua 
pretensão –, este sistema sente-se sem travas ou limites para 
exacerbar todas as suas características. Por um lado, vemos 
uma transformação acelerada do mundo, de um ritmo frenético 
de inovação tecnológica, comunicação em tempo real, com a 
sociedade global toda em rede e com uma integração econômica 
mundial cada vez maior, repleta de estímulo à produção e ao 
consumo, bem como ao individualismo exacerbado.

Por outro lado, observam-se características destru-
tivas de degradação ambiental sem precedentes, que ameaça 
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a própria vida no planeta, de reconcentração de renda aos 
níveis do século XIX e volta da miséria, de nova elevação da 
distância entre países ricos e pobres com reconcentração do 
poder global, de volta de tendências anti-civilizatórias, como 
os novos fascismos, e de possibilidade de novos confrontos e 
guerras entre as potências nucleares. O século XXI, pelo menos 
nas duas ou três próximas décadas, será de um mundo em 
convulsão, conturbado, com um futuro incerto. 

A reconstrução de uma alternativa a esse sistema 
passará por reunir as forças civilizatórias em torno a um 
novo projeto societário comum, fundado em outros valores 
mais coletivos e de preservação da vida e da civilização no 
planeta, em tempo de evitar o pior. Nas próximas décadas, a 
humanidade terá que optar cada vez mais entre um futuro de 
destruição de sua casa, de retorno à barbárie, ou de construção 
de uma sociedade igualitária e ambientalmente sustentável, 
que preserve a vida e a civilização.
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NEOLIBERAL CAPITALISM  
THE AUTHORITARIAN TURN

Marco Boffo 
Alfredo Saad-Filho 

Ben Fine

Inescapably we live in both interesting and disturbing political 
times with the election of Trump in the vanguard, bordering 
between the unimaginable and the farcical. His combination of 
media savvy and nationalist populism offers salient pointers 
to the extent to which widespread dissent can drive electoral 
success. Nor is Trump an isolated example of the politics 
of the extreme, albeit with US features, at least from the 
perspective of an erstwhile complacent belief in the secure 
position of liberal (even if not social) democracy. For, in the 
recent past, authoritarian governments have been installed 
in a wide variety of countries by different means, including 
more or less objectionable elections (Argentina, Hungary, India, 
Italy, Poland), judicial-parliamentary coups (Brazil, Honduras, 
Paraguay), the abuse of constitutional prerogatives (Turkey), 
and military coups (Egypt, Thailand).

These developments, however diverse, complex and 
contingent, raise challenging questions around the nature 
of contemporary politics. One is the extent to which they 
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have common roots in economic and other factors. Another 
is whether this represents something historically unique. Is 
this capitalism as normal, politically stretched and strained by 
global economic crisis and prolonged recession and ‘austerity’, 
or is a new political order emerging on new foundations?

While the concepts of neoliberal authoritarianism or 
authoritarian neoliberalism1 are often used interchangeably 
to address these developments, the former suggests a neoliberal 
variety of a transhistorical political authoritarianism, while 
the latter – our preference – specifies an authoritarian turn 
within neoliberalism2. Yet, what careful analyses of these 
political forms share in common is attention, if not reduction, 
to economic factors, or the political responses to them. This 

1 For neoliberal authoritarianism, see: WEEKS, John. Free markets & the 
decline of democracy. Prime, February 4, 2018. Disponible in: http://www.
primeeconomics.org/articles/free-markets-the-decline-of-democracy. 
For authoritarian neoliberalism, see: TANSEL, Cemal Burak (ed.). States of 
Discipline: Authoritarian Neoliberalism and the Contested Reproduction of 
Capitalist Order. London: Rowman & Littlefield International, 2017.

2 This is not to suggest that authoritarianism is specific to the current 
phase of neoliberalism. Indeed, we have Stuart Hall to thank for the term 
authoritarian populism to characterize the rise of Thatcherism (and 
neoliberalism in its earliest of phases), and there is the example of fascism 
in the interwar period and beyond. Significantly, Stuart Hall reserved the 
term for Thatcherism as opposed to being of general applicability. See: HALL, 
Stuart. Authoritarian Populism: A Reply to Jessop et al. New Left Review, 
year 1, n. 151, May-June, 1985. For the broad use of this term in the contemporary 
context, see: DEARDEN, Lizzie. Authoritarian populism’ behind Donald 
Trump’s victory and Brexit becoming driving force in European politics. 
The Independent, 21 Nov. 2016. Disponible in: https://www.independent.
co.uk/news/world/europe/donald-trump-nigel-farage-europe-politics-le-
-pen-ukip-afd-authoritarian-populism-yougov-defining-a7430341.html; 
CHACKO, Priya; JAYASURIYA, Kanishka. Trump, the authoritarian populist 
revolt and the future of the rules-based order in Asia. Australian Journal 
of International Affairs, n. 71, v. 2, 2017.
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suggests that to understand the nature and causes of authori-
tarian neoliberalism, the (economic) nature of neoliberalism 
must be specified, and how it conditions both the political 
and the ideological, and their contradictory relations. Indeed, 
the policies and practices associated with neoliberalism and 
financialization have been drawn into question in the wake 
of the global financial crisis of 2007-083. In the domain of 
ideology, the mantra that unleashing free (financial) markets 
could sustain economic prosperity indefinitely, subject to a 
modicum of macroeconomic regulation through manipulation 
of interest rates by an independent Central Bank, was rudely 
shattered, revealing an extreme and naïve vanity. Tellingly, 
Alan Greenspan, erstwhile head of the US Federal Reserve and 
Master of the Universe, confessed to being ‘in a state of shocked 
disbelief’, accepting that ‘You found that your view of the world, 
your ideology, was not right, it was not working’.4

In aftermath of the crisis, state intervention was launched 
on an unprecedented scale to rescue finance, through the 
provision of unlimited support to large financial institutions, 

3 See, for example: PANITCH, Leo; GINDIN, Sam; ALBO, Greg. In and Out 
of Crisis: The Global Financial Meltdown and Left Alternatives, Oakland, 
PM Press, 2010; MIROWSKI, Philip. Never Let a Serious Crisis Go to Waste: 
How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown. London: Verso, 2013; 
EVANS, Trevor. The crisis of finance-led capitalism in the United States of 
America. Working Paper, Institute for International Political Economy 
Berlin, n. 51, 2015; SAAD-FILHO, Alfredo. Marxian and Keynesian Critiques 
of Neoliberalism. In: PANITCH, Leo; LEYS, Colin (ed.). Global Flashpoints, 
Socialist Register, 2008; SAAD-FILHO Alfredo. Crisis in Neoliberalism or Crisis 
of Neoliberalism? Socialist Register, 2011.

4 CLARK, Andrew; TREANOR, Jill. Greenspan – I was wrong about the 
economy. Sort of. The Guardian, Oct. 24th 2008. Disponible in: https://www.
theguardian.com/business/2008/oct/24/economics-creditcrunch-federal-
-reserve-greenspan. Accessed on: June 6th 2018.
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with the biggest of banks in the world both being taken into 
public ownership and otherwise targeted for bail-outs and easy 
access to funds at minimal interest rates through emergency 
asset purchases and Quantitative Easing (QE). After a decade of 
limited recovery, it is clear that these responses did not deliver 
a renewal of economic performance on the scale experienced 
during the 1990s, let alone over the post-war boom; recently, the 
global economy has entered a ‘Secular Stagnation’ with no end 
in sight5. Meanwhile, the economic tribulations of neoliberalism 
have been compounded by an escalating crisis of democracy 
and an uneven drift towards authoritarian forms of rule in a 
growing number of countries. We show, below, that this shift 
cannot be reduced to an easily reversible (epiphenomenal) 
advance of untenable projects led by self-centred, thieving or 
megalomaniac politicians.

So, what exactly is the nature of neoliberalism that it 
can simultaneously both rely upon state intervention and deny 
its efficacy by recourse to political and ideological populism, 
quite apart from appeals to other (conservative) collectivities 

5 TEULINGS, Coen; BALDWIN, Richard (ed.). Secular Stagnation: Facts, Causes 
and Cures. London: Centre for Economic Policy Research, 2014. Disponible 
in: https://voxeu.org/content/secular-stagnation-facts-causes-and-cures. 
Accessed on: June 6th 2018; EICHENGREEN, Barry. Secular Stagnation: The 
Long View. American Economic Review, v. 105, n. 5, 2015; GORDON, Robert 
J. Secular Stagnation: A Supply-Side View. American Economic Review, v. 
105, n. 5, 2015; SUMMERS, Lawrence H. Demand Side Secular Stagnation. 
American Economic Review, v. 105, n. 5, 2015; SUMMERS, Lawrence H. The 
Age of Secular Stagnation. What It Is and What to Do About It. Foreign Affairs, 
v. 95, n. 2, 2016. Disponible in: https://www.foreignaffairs.com/articles/
united-states/2016-02-15/age-secular-stagnation. Accessed on: June 6th 
2018. For an account of the origins of the concept in heterodox economics, 
compare with: BACKHOUSE, Roger; BOIANOVSKY, Mauro. Secular stagnation: 
The history of a macroeconomic heresy. European Journal of the History of 
Economic Thought, v. 23, n. 6, 2016.
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– nationalism and racism, in particular – in context of market 
individualism? Coherence is not the order of the day, but there 
is underlying order in the chaos as our conclusions, summarized 
as follows, suggest.

First, what occurred in 2008-9 was a severe crisis within 
neoliberalism, exposing the limits of reliance on finance as the 
driver of global accumulation. Initially taken by many as a 
fatal crisis of neoliberalism, especially as the market failed 
spectacularly in its favoured arena of finance, the crisis proved 
nothing of the sort6. Indeed, despite such expectations, it never 
became a crisis of neoliberalism, since the reproduction of the 
system of accumulation was not threatened by a systemic 
alternative7.  Consequently, despite the decline of GDP growth 
rates and the vast and continuing reverberations of the crisis, 
neoliberalism remains alive and well in the economic domain 
and beyond. Indeed, in most respects, neoliberalism has been 
strengthened during the last decade.

Second, the social and institutional changes imposed 
by neoliberalism, the global crisis, and the finance-first 
and fiscal ‘austerity’ policies imposed in its wake have 
destabilized the political sphere built by neoliberalism and  
sapped the ideological legitimacy of the system of accumulation. 
Significantly, neoliberalism had already hollowed out progressive 

6 For policy responses that were initially mildly reflationary and welfarist, 
see: ORTIZ, Isabel; CUMMINS, Matthew. The Age of Austerity: a review of 
public expenditures and adjustment measures in 181 countries. New York: 
Policy Dialogue; South Centre; Working Paper, March 2013. Disponible in: 
http://policydialogue.org/files/publications/Age_of_Austerity_Ortiz_and_
Cummins.pdf. Accessed on: June 6th 2018.

7 This argument was originally advanced in: SAAD-FILHO Alfredo. Crisis in 
Neoliberalism or Crisis of Neoliberalism? Socialist Register, 2011.
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forms of participation not only through the weakening of 
labour, but also through their effective institutional exclusion, 
rolling out exclusionary forms of rule alongside the remorseless 
capitulation of left-of-centre political parties, as the neoliberal 
prescriptions became both common-sense and embedded in 
government. Such developments have not quelled political 
activism entirely, but severely undermined its traditional forms 
of expression and created fertile conditions for more extreme 
politics to emerge, in the context of the emergence of new 
vulnerabilities to livelihoods.

Third, while neoliberalism was, previously, typically 
grounded upon a formal (‘lite’) democracy8, its current political 
forms are transitioning towards unstable modalities of which 
authoritarianism is increasingly typical, with ‘spectacular’ 
leaders driving right-wing exclusionary programmes and the 
emergence of mass movements of the right both supporting 
and pushing them forward. We argue that these political shifts 
are not transitory phenomena ensuing directly from poor 
economic performance, so that they will reverse once faster 
economic growth resumes. Instead, they are the outcome of 
the degeneration of neoliberal democracy. Neoliberalism (in 
the long term) and the global crisis (in the short term) have 
fatally destabilized from within the political system built by 
neoliberalism itself, unhinging it from its former center of 
gravity in which the promotion of programmes of (global) 

8 AYERS, Alison J.; SAAD-FILHO, Alfredo. Democracy against Neoliberalism: 
Paradoxes, Limitations, Transcendence. Critical Sociology, v. 41, p. 4-5, 2015; 
BORÓN, Atilio. The truth about capitalist democracy. Socialist Register, 2006; 
LEYS, Colin. Total Capitalism: Market Politics, Market State. London: Merlin 
Press, 2008; MAIR, Peter. Ruling the Void: The Hollowing Out of Western 
Democracy. London: Verso, 2009.
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capital and finance first could be readily smoothed by minimal 
pressures and concessions.

Yet, to understand whether, or the extent to which, 
authoritarian neoliberalism is a transitory adjustment phase to 
the murky post-crisis world or something on its way to becoming 
the ‘best-fit’ political arrangement for neoliberalism9, the 
tendencies and countertendencies characterising the present 
phase of neoliberalism need to be identified and disentangled. 
For the fate of authoritarian neoliberalism inevitably hinges 
on how such tendencies will be resolved – a process which is 
chaotic, still in flux, and by no means predetermined.

CAPITALISM, NEOLIBERALISM, 
FINANCIALIZATION

We live in the age of neoliberalism, although few self-describe 
as neoliberals with the label marking critique rather than 
acceptance by the leading representatives of contemporary 
capitalism, just as the authoritarian will self-describe as 
democratic. The current (neoliberal) stage of capitalism 
emerged in the wake of the end of the post-war boom, first in 
the UK and, after a brief lag, the USA, rapidly spreading to their 
core allies in Europe and the periphery through Atlanticism 
and the Washington Consensus, via a wide varieties of paths 
of transition in distinct countries and regions. The origins of 

9 This is to be contrasted with political democracy as the ‘best fit’ for the 
pre-crisis phase of neoliberalism, see: AYERS, Alison J.; SAAD-FILHO, Alfredo. 
Democracy against Neoliberalism: Paradoxes, Limitations, Transcendence. 
Critical Sociology, v. 41, n. 4-5, 2015.
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neoliberalism are appropriately associated with Thatcherism 
and Reaganism, but these monikers can be misleading: even 
though neoliberalism has had a significant impact on many 
areas of social reproduction, it is not reducible to a mere shift in 
elected administrations, ideology, economic and social policies, 
class relations, or the (otherwise undifferentiated) relationships 
between state and market, workers and capital-in-general, or 
finance and society. Neoliberalism is each of these, but also 
more than them all. In short (if conceptually awkward, because 
drawing upon the terminological impositions of the French 
Regulation School), ‘the originality of neoliberalism is precisely 
its creation of a new set of rules defining not only a different 
“regime of accumulation”, but, more broadly, a different society’.10 

Neoliberalism’s most salient feature is the financialization 
of production, exchange and social reproduction, i.e. the 
subsumption of economic and social reproduction by (the intensive 
and extensive accumulation of) interest-bearing-capital11.  Thus 
defined, financialization encapsulates the increasing role of 
(globalized) finance in ever more areas of economic and social 
life; in turn, financialization underpins the neoliberal system 

10 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. The New Way of the World: On 
Neoliberal Society. London: Verso, 2013. p. 14.

11 See, for example: ASHMAN, Sam; FINE, Ben. Neo-Liberalism, Varieties 
of Capitalism, and the Shifting Contours of South Africa’s Financial System. 
Transformation, p. 81-82, 2013; FINE, Ben. Financialisation from a Marxist 
perspective. International Journal of Political Economy, v. 42, n. 4, 
2013-2014; FINE, Ben; SAAD-FILHO, Alfredo. Thirteen Things You Need to 
Know About Neoliberalism. Critical Sociology, v. 43, n. 4-5, 2016; FINE, Ben; 
SAAD-FILHO, Alfredo. Marx 200: The Abiding Relevance of the Labour Theory 
of Value. Review of Political Economy, 2018; SAAD-FILHO Alfredo. Crisis in 
Neoliberalism or Crisis of Neoliberalism? Socialist Register, 2011; and SAAD-
FILHO, Alfredo; JOHNSTON, Deborah (ed.). Neoliberalism: A Critical Reader. 
London: Pluto Press, 2005.
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of accumulation, articulated through the power of the state to 
impose, drive, underwrite and manage the internationalization 
of production and finance in each territory, often under the 
ideological veil of promoting non-interventionism12. 

While financialization expresses the control of interest-
-bearing-capital over the main sources of capital, processes of 
resource allocation and levers of economic policy – including 
the exchange rate, the composition of employment, consumption, 
investment and international trade, and the financing of the 
state – the global reach of finance both incorporates and 
reflects the centralization of those levers in US-led financial 
institutions, and their regulation by US-controlled international 
organizations. Further, contemporary financialization derives 
from both the post-war boom and its collapse into the stagflation 
of the 1970s, and it has been one of the main drivers of 
the restructuring of the global economy since then – often 
under the guise of ‘competitiveness’ and ‘inflation control’13.  
These mutually reinforcing processes have allowed financial 

12 ASHMAN, Sam; FINE, Ben. Neo-Liberalism, Varieties of Capitalism, and 
the Shifting Contours of South Africa’s Financial System. Transformation, 
p. 156-157, 2013; see also CHRISTOPHERS, Brett; FINE, Ben. The Value of 
Financialization and the Financialization of Value. In: MADER, P.; MERTENS, 
D.; VAN DER ZWAN, N. (ed.). International Handbook of Financialization. 
London: Routledge, 2019 (forthcoming).

13 For a historical overview see: GOWAN, Peter. The Global Gamble: 
Washington’s Faustian Bid for World Dominance. London: Verso, 1999; 
PANITCH, Leo; GINDIN, Sam, The Making of Global Capitalism: The Political 
Economy of American Empire. London: Verso, 2012; RUDE, Chris. The Role of 
Financial Discipline in Imperial Strategy. Socialist Register, 2005; and SAAD-
FILHO, Alfredo. Monetary Policy in the Neoliberal Transition: A Political 
Economy Review of Keynesianism, Monetarism and Inflation Targeting’. In: 
ALBRITTON, R.; JESSOP, R.; WESTRA, R. (ed.). Political Economy and Global 
Capitalism. London: Anthem Press, 2007.
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institutions to appropriate an expanding share of the value 
produced in most neoliberal economies. For example, in the 
USA, the profits captured by financial companies jumped from 
a little over 10 per cent of total profits in the post-war period, to 
41 per cent in 200214. This share declined immediately after the 
crisis, but returned to over 30 per cent by 200915. These transfers 
from the non-financial sector have contributed to the polarization  
of incomes under neoliberalism: thus, neoliberalism and 
financialization have underpinned both the recovery of profitability 
after the crisis of Keynesianism, and rising inequality.

This approach to neoliberalism as a stage in capitalism 
underpinned by financialization informs a specific pattern 
of transformations in the processes of growth, investment, 
production, employment, finance and consumption. As a 
result, some countries have been able to sustain impressive 
rates of growth, with Northeast and Southeast Asia to the 
fore; more recently, China has become the export assembly 
hub of the world. Yet, far from fostering an unproblematic 
‘global convergence’, neoliberalism has created new patterns 
of uneven and combined development, in which immense 
prosperity within and across countries and regions, and for 
specific social strata (often identified as financial or other elites 
or oligarchs, the top 1% or the top 0.01%) coexists with new 
patterns of poverty, as well as its reproduction in areas where 
it already prevailed.

14 WOLF, Martin. Cutting Back Financial Capitalism Is America’s Big Test. 
Financial Times, April 15th 2009.

15 KLEIN, Matthew C. Crush the Financial Sector, End the Great Stagnation? 
Financial Times, Alphaville, Feb. 16th 2015. Disponible in: https://ftalphaville.
ft.com/2015/02/16/2119138/crush-the-financial-sector-end-the-great-stag-
nation/. Accessed on: June 6th 2018.
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In short, financialization has become the main driver 
of economic and social restructuring both nationally and 
globally, creating a tendency to short-termism and speculation 
as opposed to long-term investment in pursuit of productivity 
increase at ‘microeconomic’, ‘macroeconomic’ and broader 
social levels, albeit unevenly and through varieties of mechanisms. 
Accordingly, accumulation under neoliberalism has generally 
taken the form of finance-driven bubbles, parasitical upon the 
enhanced exploitation of workers (through the restructuring of 
production at the global level and the expansion of precarious 
forms of labour, culminating in the ‘gig economy’), exactions 
from the periphery (via unequal trade, financial extraction, 
rents, and so on), and relentless plunder of nature. These 
bubbles invariably collapse with destructive implications, 
and their containment and subsequent recovery require 
state-sponsored salvaging. Representative cycles include the 
international debt crisis of the early 1980s, the US savings and 
loan crisis of the 1980s, the stock market crashes of the 1980s 
and 1990s, the Japanese crisis and subsequent underperformance 
dragging on since the late 1980s, the crises in several 
middle-income countries at the end of the twentieth century, 
and the dotcom, financial and housing bubbles of the 2000s, 
ultimately leading into the global financial crisis and its 
limited recovery. Thus, financialization has been attached to 
declining levels of investment and increased volatilities within 
and across economic and social sectors, globally and nationally.

The economic contradictions of neoliberalism and 
financialization in the advanced economies have resulted 
in underperformance relative to the Keynesian ‘golden age’, 
despite unprecedentedly favourable conditions for capital 
accumulation wrought by the transition to neoliberalism. They 
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include the West’s victory in the Cold War; the collapse of most 
nationalist movements in the Global South; the liberalization of 
trade, finance and capital movements; unparalleled support to 
accumulation by competing states; the reduction of taxation, 
transfers and welfare provision in most countries; the decline 
of traditional sources of resistance within previous forms of 
capitalism (trade unions, peasant movements, left parties and 
social movements); and the ideological hegemony of a bogus 
but vociferous ‘free market’ capitalism. Finally, the availability 
of new technologies has served as a continuing source of 
productivity increase, to some extent offseting some of the 
effects of financialization, alongside significant increases in 
the global labour force, not least with China’s integration into 
the capitalist world economy. Instead of thriving from these 
favourable conditions, global accumulation in core countries 
has been hampered by continuing instability and, since 2007, 
by the deepest and longest economic calamity and the weakest 
and most distributionally regressive recovery on record16. 

In this light, we specify the economic paradox of neoliberalism, 
as the delivery of extraordinarily favourable conditions for 
accumulation has been associated with a staggering inability 
to capitalize upon them. This paradoxical relationship between 
financialization and neoliberalism has been through three 
periods, loosely divided, first, by the early 1990 and, later, the 
global crisis17. Inevitably, these periods are more logical than 

16 See, for example, TCHERNEVA, Pavlina R. When a Rising Tide Sinks 
Most Boats: Trends in U.S. Income Inequality. Policy Note, Levy Economics 
Institute, 2015.

17 FINE; Ben; SAAD FILHO Alfredo. Politics of Neoliberal Development: 
Washington Consensus and post-Washington Consensus. In: WEBBER, H. 
(ed.). The Politics of Development: a survey. London: Routledge, 2014.
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chronological, as they can be sequenced, delayed, accelerated, 
or even overlain in specific ways depending on country, region 
and economic and political circumstances. The first is the 
transition or shock phase, going against the previous system of 
accumulation, with the aggressive promotion of private capital 
proceeding with limited regard to broader consequences. This 
transition generally requires forceful state intervention to 
contain labour, disorganize the left, promote the transnational 
integration of domestic capital and finance and put in place 
the new institutional framework. This can be illustrated by the 
military coups in Uruguay, Chile and Argentina in the 1970s, 
which preceded global neoliberalism, followed by Thatcherism, 
Reaganism and their offspring in other advanced economies, 
‘structural adjustment’ in Latin America and sub-Saharan 
Africa since the 1980s, and the transitions to capitalism in 
Eastern Europe, in the 1990s. This phase closes historically with 
the East Asian crisis, in the late 1990s18. 

The second (mature, or ‘third wayist’) period was a reaction 
to the dysfunctions and adverse social consequences of the first. 
It focused on the stabilization of the social relations imposed 
previously, the consolidation and expansion of the financial 

18 Drawing upon the experience of Labour Governments from the 1980s in 
Australia (and that in the UK in the 1970s), it can be observed that the first 
phase of neoliberalism does not necessarily involve right-wing assaults; it can 
be promoted by presumably left-of-centre administrations, even incorporating 
the complicity of the labour movement – see: HUMPHRYS, Elizabeth; CAHILL, 
Damien. How Labour Made Neoliberalism. Critical Sociology, v. 43, n. 4-5, 
2017; CAHILL, Damien; KONINGS, Martijn. Neoliberalism. Oxford: Polity 
Press, 2017. For similar analyses of the French Socialist Government in the 
early 1980s, see also: ABDELAL, Rawi. Capital Rules: The Construction of 
Global Finance. Cambridge: Harvard University Press, 2007; and HALIMI, 
Serge. Quand la gauche essayait. Les leçons du pouvoir (1924, 1936, 1944, 
1981). Marseille: Agone, 2018.
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sector’s interventions in economic and social reproduction, 
state management of the new modalities of international 
integration, and the ‘rolling out’ of neoliberal social policies 
both to manage the deprivations and dysfunctions created by 
neoliberalism, and to (re)constitute neoliberal subjectivities. 
In this way, neoliberalism redefined the relationship between 
the economy, the state, society and individuals, constraining 
the latter to give their lives an entrepreneurial form and 
subordinating social intercourse to narrow economic criteria19. 
The ideology of self-responsibility has been especially significant, 
since it is antagonistic with working class culture and agency: it 
deprives citizens of their collective capacities, values consumption 
above all else, places the merit of success and the burden of 
failure on isolated individuals, and suggests that the resolution 
of every social problem requires further individualization 
and financialization of social intercourse20. As cannot be 
emphasized too strongly, none of this implies the retreat of 
the (economic role of the) state, as opposed to the emergence 
of increasingly centralized forms of control and subordination 
to financial imperatives.

After the shock of crisis, a third period emerged, 
characterized by the loss of legitimacy that followed the 
realisation of the stunning (and astronomically costly) flaws of 
financialization, the perception that neoliberalism had driven 
an accelerated concentration of income and wealth and imposed 
unpopular patterns of employment and social reproduction, 

19 MIROWSKI, Philip. Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How 
Neoliberalism Survived the Financial Meltdown. London: Verso, 2013.

20 LITTLER, Jo. Against Meritocracy: Culture, Power and Myths of Mobility. 
London: Routledge, 2017.
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and that, despite entirely favourable conditions, the neoliberal 
restructuring of the relationships between state, finance and 
industry had failed to deliver a renewal of accumulation with 
macroeconomic stability. Yet, the crisis eventually led to the 
reconstitution of the hegemony of finance and the re-imposition of 
radicalized economic, social and political ambitions disguised 
by the neoliberal orthodoxies of ‘free’ markets and permanent 
austerity. These have been part of the emerging forms of 
accommodation between large-scale finance and productive 
capital with, for example, states flirting with the rediscovery 
of industrial policy and large-scale infrastructural provision 
as a means to shower money and contracts so that finance and 
industry will work together21. 

21 By way of illustration, consider the travails of British Rail which, 
following privatization, has failed continually under private hands, only to 
be selectively renationalized and reprivatized like a merry-go-round. The 
two enduring features that underpin this sorry tale, apart from deficiencies in 
passenger service and safety, have been downward pressure on the workforce 
and a grim determination to ensure the profitability of private contractors 
underpinned by dependence on private finance. In short, the role of the state 
is not removed, but it shifts from public to private provision and, simultaneously, 
to public provision of financialized profits. See BOWMAN, Andrew et al. 
The Great Train Robbery: rail privatisation and after. Manchester: CRESC 
Public Interest Report, 2013. Disponible in: http://hummedia.manchester.
ac.uk/institutes/cresc/sites/default/files/GTR%20Report%20final%205%20
June%202013.pdf. Accessed on: June 6th 2018; and HAINES-DORAN, Tom. 
Derailing Neoliberalism. Jacobin, Oct. 19th 2016. Disponible in: https://
www.jacobinmag.com/2016/10/southern-rail-gtr-corbyn-privatization-
-nationalize-railways. Accessed on: June 6th 2018. A little more caution 
has been exercised in relation to British banks nationalized in the wake 
of the GFC; they cannot be allowed to fail as opposed to trains running on 
time. For the other key services, see BAYLISS; Kate; FINE, Ben; ROBERTSON, 
Mary; and SAAD-FILHO, Alfredo. Financialised Neoliberalism and the 
Political Economy of Social Provision in the UK. Aldershot: Edward 
Elgar (forthcoming).
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Such developments have been enforced through increasingly 
repressive forms of rule, and validated – despite large cracks 
in their ideological hegemony – through the discourses and 
practices of (heavily selective forms of) nationalism and (more 
or less disguised) racism. Their political form is authoritarian 
neoliberalism, i.e. a form of neoliberalism which, partially 
breaking out of its previous democratic shell, exacerbates the 
inherent authoritarian tendencies of neoliberalism, in order to 
sustain the system of accumulation despite its evident inability 
to realize some form of shared economic prosperity.

FROM GLOBAL FINANCIAL CRISIS TO THE 
CRISIS OF NEOLIBERAL DEMOCRACY

Each capitalist crisis incorporates specific characteristics, 
whether by virtue of proximate causes, depth, breadth or 
incidence across the economy, ideology or political system, 
or through differential impact within and between economic 
sectors or upon segments of the working class in each country22.  
The global financial crisis was remarkable across a number 
of these dimensions. First, the crisis was not initiated by a 
speculative frenzy based on primary commodities (e.g., oil), 
luxury goods (tulips), or the expectation of profits from entirely 
new fields of investment (South Sea or dotcom). Instead, it was 
a new type of crisis, sparked by the issuing of mortgages to 
the poorest households in the USA, subsequently re-packaged 

22 See SAAD-FILHO, Alfredo; FINE, Ben. Marx’s ‘Capital. 6. ed. London: Pluto 
Press, 2015.
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into new types of financial assets, traded through innovative 
channels that did not exist a few years earlier.

Second, nobody could blame the poor for the speculative 
boom or the crash and its aftermath. Unlike other instances 
of economic malfunction, ‘excessive’ wages and benefits 
have nowhere been targeted as causal, along the lines of 
neoclassical, Keynesian or even radical ‘profit squeeze’ views. 
In the past, these have helped to legitimize the shift of the 
burden of adjustment onto working people and the poor. This 
time, since working class activity was obviously blameless, 
mainstream explanations for the crisis had to be located in 
inter-capitalist relations in general, and financialization in 
particular. However, even if finance and its excesses were 
guilty, finance had to be rescued to prevent an even worse 
impact upon the rest of us, whose hardening times for years 
to come are thereby justified. While this still is presented as 
being essential to stabilize the public balance sheet in the wake 
of the extraordinary expenditures in the previous period, in 
reality, ‘fiscal austerity’ has served to advance the neoliberal 
agenda on a wider front through higher taxes, lower transfers, 
and the expanded commodification of social reproduction. 
These policies might be dubbed socialism for the bankers and 
capitalism for everyone else, justified by ideological acrobatics 
claiming that heavy state intervention is essential to protect 
the free market, but must be paid through austerity policies23. 

23 ‘In the short term defending capitalism means, paradoxically, 
state intervention. There is a justifiable sense of outrage among voters 
and business people (and indeed economic liberals) that $2.5 trillion of 
taxpayers’ money now has to be spent on a highly rewarded industry. But 
the global bail-out is pragmatic, not ideological. When François Mitterrand 
nationalised France’s banks in 1981 he did so because he thought the state 
would run them better. This time governments are buying banks (or shares 
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Third, the sheer size and pervasiveness of the global crisis 
initially overwhelmed even the unprecedented levels and forms of 
(national and international) state intervention seeking to temper 
its worst effects. Those limitations of macroeconomic policy and 
international co-operation reflected the complexity of the asset 
structures and the intermingling of financial institutions built 
under financialization, creating significant difficulties in selecting 
what to target for rescue, by what criteria, to what end, how, 
for how long and at what cost, and what supplementary policies 
would be necessary at the domestic and interstate levels.

Fourth, the locus of the crisis and its reverberations 
shifted over time. At first, the crisis was concentrated on 
advanced economies, with the USA at the forefront, leading 
to home repossessions and rapidly climbing unemployment. 
Then its epicentre shifted to the Eurozone periphery, with 
the Greek drama as its most powerful symbol. Finally, the 
crisis engulfed the middle-income countries, eroding fragile 
governments and economic strategies, with Argentina and 
Brazil as clearest examples.

This interpretation of the crisis contrasts with other 
critical interpretations of neoliberalism focusing on its 
limitations and contradictions, especially the decline of real 
investment because of the comparatively easy returns promised 
by financial speculation, the erosion of effective demand due 
to low wages and the rising burden of household debt, or the 
adverse implications of deindustrialization because of the 
restructuring of global manufacturing capacity and its relocation to 

in them) because they believe, rightly, that public capital is needed to keep 
credit flowing’, ‘Capitalism at Bay’. THE ECONOMIST. Missouri, Oct. 16th 2008. 
Disponible in: https://www.economist.com/node/12429544. Accessed on: 
June 6th 2018.
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East Asia in general and China in particular. While undeniable, 
these processes did not directly cause the crisis and its forms 
of manifestation, nor do they directly imply that neoliberalism 
is weak, exhausted, or already being replaced by another 
system of accumulation. Quite the contrary: the crisis was 
symptomatic of the strengths of neoliberalism, especially the 
centrality of finance for economic and social reproduction, 
while the measures adopted in its wake were symptomatic of 
the hegemony of neoliberalism ideologically and policy-wise.

Even though the policies adopted after the crisis 
achieved the immediate goal of restoring the profitability of 
global finance, the causes of the cataclysm have remained 
unaddressed, and the policies deployed to contain it have 
created new and shifting vulnerabilities. For example, zero 
interest rates, the rescue policies and QE were supposed to help 
reduce systemic (financial) risks. Instead, they are conducive 
to speculative bubbles that have become especially unstable in 
the Global South. Between the start of the crisis and 2015, the 
total debt of financial corporations increased by US$12 trillion; 
public sector debt increased by US$25 trillion (of which more 
than US$20 trillion in eight OECD countries), and the liabilities 
of households rose by US$7 trillion24. Further, virtually all 
the gains achieved in the current recovery were captured by 
the top income strata. In the 2009–13 recovery in the USA, 
all the income growth went to the top 10% of families, while 

24 DOBBS, Richard; LUND, Susan; WOETZEL, Jonathan; MUTAFCHIEVA, Mina. 
Debt and (Not Much) Deleveraging. McKinsey Global Institute Report, 
Feb. 2015. Disponible in: https://www.mckinsey.com/featured-insights/
employment-and-growth/debt-and-not-much-deleveraging. Accessed on: 
June 6th 2018
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the income of the bottom 90% fell25. Neoliberalism embodies 
strong tendencies towards the concentration of income when 
the economy grows, when it contracts, and when it recovers, 
given its tutelage under finance!

By contrast to those who benefit at the top through the 
policies associated with neoliberalism as well as those implemented 
in response to the global crisis, the fate of the majority has 
been subjected to volatile and variegated vulnerabilities26  – as 
employment, wages and economic and social reproduction 
more generally come under the direct and indirect sway of 
financialized neoliberalism. The politics of neoliberalism, and 
its unfolding crisis, are founded upon the processes of, and 
responses to, such vulnerabilities.

In addition to the economic processes outlined above, it 
is clear that, as both cause and effect, there is a wide variety 
of political paths of transition to neoliberalism. They range 
across its rollout by constitutional means (in most advanced 
economies), imposition by terrorist dictatorships (in several 
Latin American and sub-Saharan African countries), to coeval 
transitions to neoliberalism and bourgeois democracy (in Brazil, 
South Africa, South Korea and in Eastern Europe). Nonetheless, 
a ‘typical’ democratic political form of neoliberalism spread 
in the 1990s. Those neoliberal democracies were necessarily 
different from the political forms associated with the ‘core’ 

25 TCHERNEVA, Pavlina R. When a Rising Tide Sinks Most Boats: Trends in 
U.S. Income Inequality. Policy Note, Levy Economics Institute, 2015. p. 3, 
figure 4.

26 FINE, Ben. A Note towards an Approach towards Social Reproduction. 
Disponible in: http://iippe.org/wp-content/uploads/2017/01/sroverviewben.
pdf. Accessed on: June 6th 2018.
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countries in the ‘old’ or ‘classic’ liberal period before World War 
I, or the social-democratic compact in place after World War II.

The limitations and contradictions of neoliberal 
democracy can be located at three levels. First, neoliberal 
democracies are heavily circumscribed, since they include an 
institutional apparatus designed to insulate decisions about 
economic policy from the ‘interference’ of the majority. In these 
regimes, the substantive choices about social provision, the 
composition of output, the structure of employment and the 
distribution of income are transferred to presumably ‘technical’ 
institutions, including Ministries of Finance dominated by 
neoliberal policymakers; so-called ‘independent’ Central Banks 
captured by finance and mandated to deliver legally-binding 
inflation targets (and rescue feckless financial institutions); 
Treasury departments constrained by maximum fiscal deficits 
(except when the provision of unlimited resources to finance 
becomes imperative); floating exchange rates that constrain 
governments to abide by the whims of market traders; privatized 
utility companies owned by transnationalized hedge funds; 
regulatory agencies captured by the conglomerates nominally 
under their authority, as well as business associations, 
international organizations, the European Commission, the 
US Treasury and State Departments, and their local enforcers. 
At a further remove, policy is both imposed and monitored 
by transnational financial institutions, the stock market and 
the media, whose self-interested interventions can shift asset 
values in dramatic ways. Their authority is underpinned by 
a judicial system tasked with enforcing the laws imposed by 
neoliberalism itself. In this way, neoliberalism imposes discipline 
upon key social agents, with the workers at the forefront, but 
these institutional structures also discipline capital, the state, 
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and even finance itself, with a growing intolerance to dissent. 
In reshaping the institutional structure of the economy, 
neoliberalism has also spawned specific forms of corruption 
and corresponding revolving doors between business, politics, 
civil service, the media and unelected advisors27, that dovetail 
with authoritarian structures that, recently, have served 
to facilitate the accession of ‘mavericks’ to power as well as 
maverick power structures that can be exercised with limited 
checks and balances.28 

These structures not only transferred to finance the 
allocative functions previously performed by the Keynesian 
state; they also locked in neoliberalism institutionally. It 
became virtually impossible to shift the system of accumulation 
from within, following the political rules that neoliberalism 
had introduced. The outcome was the shrinkage of the policy 
space available to the institutions of nominally democratic 
states, in tandem with the contraction of space for legitimate 
opposition. Increasingly, the consolidation of neoliberalism 
reduced ‘normal politics’ to the competition between shades 
of orthodoxy in a circumscribed political market: New Labour 
versus moderate Tories in the UK; Clinton Democrats versus 
Establishment Republicans in the USA; centre-left versus 
centre-right in Canada, France, Germany and Italy, and so 

27 WHYTE, David (ed.). How Corrupt is Britain? London: Pluto Press, 2015; 
CROUCH, Colin. The Knowledge Corrupters: Hidden Consequences of the 
Financial Takeover of Public Life. Cambridge: Polity Press, 2016.

28 With the transition from Mbeki to Zuma in South Africa a telling example, 
see VAN NIEKERK, Robert; FINE, Ben. Conclusion: Harold Wolpe, towards the 
Politics of Liberation in a Democratic South Africa’. In: REYNOLDS, J.; VAN 
NIEKERK, R.; FINE, B. (ed.). Race, Class and the Post-Apartheid Democratic 
State. Durban: UKZN Press, 2019.
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on, with the limits of their friendly duel being policed by an 
aggressive and plutocratic right-wing media.

These reforms were not simply imposed by narrow 
(financial) elites aiming to control the state for their own selfish 
interests. The growing impermeability and depoliticization of 
the economic domain, and the simultaneous concentration 
of economic and political power under neoliberalism, spring 
from the material structures of the system of accumulation 
and the imperative to secure international competitiveness 
according to the parameters set by global finance and the 
US-led ‘international community’. The transnational integration 
of production and finance directly constrains policy space; 
globalized production and consumption require international 
legal and policy harmony through continual negotiations, 
policy conditionalities and overlapping treaties, which drastically 
reduce the scope for variety in the modalities of social 
reproduction. And the reconstruction of US-led imperialism 
since the Vietnam War has been associated with a drive to 
impose neoliberal economic transitions alongside political 
transitions to “democracy”, leveraged by means of financial, 
commercial and military pressures.

Neoliberal states, societies and political systems have, 
then, tended to lose the capacity to shape policy within their 
own borders, reducing the scope for the political system to find 
negotiated solutions to problems confronted. The degradation 
of democracy undermines neoliberal claims to defend ‘freedom 
of choice’ and secure space for the ‘realization of individual 
ambitions’, and dents the legitimacy of neoliberal states and 
political systems. Their declining capacity to allow for, let alone 
address, conflicting demands constructively shows that, while 
they remain formally inclusionary, neoliberal democracies are 
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exclusionary at the level of decision-making around neoliberalized 
daily lives – and even the illusion of participation has been eroded.

The second limitation of democracy derives from the 
fact that neoliberalism has been associated with economic 
restructuring, including the internationalization of systems 
of production across labour processes, technologies, inputs and 
outputs, with implications for the modalities of international 
specialization, patterns of employment and consumption, 
and forms of social reproduction and community life. These 
processes have created a large array of economic ‘losers’, 
centred around the working class.

Under neoliberalism, the workers have tended to 
become increasingly divided, disorganized, disempowered 
and deskilled, falling even further behind capital in political 
influence. Millions of skilled jobs have been eliminated, 
especially in the advanced capitalist economies (AEs), as entire 
professions have either vanished or were exported to cheaper 
shores. Employment opportunities in the public sector have 
languished if not worsened because of privatizations and 
‘retrenching’, job stability has retreated, and pay and conditions 
have tended to deteriorate. Severe losses have ensued for the 
informal workers, whose prospects of stable employment have 
shrunk, and for skilled workers who must fear the export of 
their jobs (or reel from it) while, simultaneously, bearing the 
stresses of overwork, as their patterns of employment have 
become increasingly precarious even in formal workplaces. 
Analogous pressures are felt by an indebted, impoverished, 
anxious, endangered and increasingly vulnerable middle class. 
Across the wealthiest countries in the world, the remnants 
of erstwhile privileged social strata bewail their inability to 
bequeath improved material prospects to their offspring.
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While the economic changes imposed by neoliberalism 
have created large numbers of ‘losers’, the transformation 
of social structures, institutions and the law have tended to 
evacuate the political sphere, rendering the losers increasingly 
unable to resist against neoliberalism, and even to conceptualize 
alternatives. These processes help to explain the decline of left 
parties, their supporting organizations, trade unions, and most 
other forms of collective representation. While these outcomes 
can be advantageous for the consolidation of neoliberalism in 
the short term, they have also fostered mass disengagement 
from constitutional politics, created powerful tendencies 
towards apathy and anomie, and undermined the ideological 
hegemony and political legitimacy of neoliberalism29. With 
traditional parties, leaders and organizations distrusted, 
avenues for effective dissent are minimal. 

The third limitation of neoliberalism democracy is that 
the economic, political, ideological and institutional hegemony of 
neoliberalism has been accompanied by a dramatic narrowing 
of political ambition and scope for collective action to change 
society, because of two converging processes. One is the loss 
of sources of inspiration for policy alternatives after the 
collapse of national liberation movements and governments 
in the South, the end of the USSR, the changes in China and 
the collapse of revolutionary left parties in most countries. The 
other is systematic escalation in the policing of dissent, across 
individual privacy, civil liberties and collective action, which 
became especially prominent after 9/11. Consequently, although 
neoliberal ideology ostensibly promotes the values of ‘democracy’ 

29 AYERS, Alison J.; SAAD-FILHO, Alfredo. Democracy against Neoliberalism: 
Paradoxes, Limitations, Transcendence. Critical Sociology, v. 41, 2015.
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and ‘freedom’ against its purported interventionist and repressive 
enemies, neoliberal political systems have enforced the logic of 
TINA (There Is No Alternative to neoliberalism), regardless of its 
severely adverse impact upon the life prospects of the majority, 
whose concerns are thereby devalued.

The evacuation of neoliberal democracy tends to be 
perceived by the ‘losers’ through the lens of ‘corruption’ (of, and 
by, poorly specified ‘elites’) and ‘undue privilege’ (afforded to 
the ‘undeserving poor’, a multiplicity of self-identified minorities, 
aliens, and foreign countries). While these groups are falsely 
taken to be favoured by public policy, state institutions can be 
construed as being hostile to the ‘morally upright’ losers who, 
increasingly, find it hard to make ends meet. Today, everything 
seems to be upside-down, in contrast with the misty olden 
days when people of good character, strong discipline and 
sharing ‘our’ common values – meaning males with the right 
ethnic background – could count on steady employment, rising 
incomes, promotion prospects and secure pensions.

Because of the fragmentation of society and the ideological 
hegemony of neoliberalism, the demands of the ‘losers’ tend 
to be framed in general terms and grounded on simplistic 
discourses drawing upon ‘common sense’ and a universalist 
(classless) ethics founded on identity (i.e., demanding acceptance 
within the system of accumulation), meritocracy, and revulsion 
at corruption (aiming to reform the system, since replacing 
it seems impossible). This approach to politics can lead to 
demands for the restoration of earlier privileges, veiled by a 
classless discourse centred on ‘moral values’, ‘justice’, a ‘level-playing 
field’, the assertion of ‘traditional rights’, demands for ‘respect’, 
and calls for ‘honesty’ in public life. Nationalism – grounded 
on presumably shared values – and racism – embedded in 
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the notion of a shared background – offer readily available 
umbrellas to articulate these narratives.

In contemporary neoliberalism the losers are, then, 
driven to frame their disappointments, resentments, fears 
and hopes through the prism of an ethical conflict between 
insiders and outsiders, in a moral universe of no generalized 
exploitation. Instead, members of ‘our’ group are surrounded 
by predatory non-members and, within the group, ‘honest’ 
individuals are besieged by dishonest characters: ‘our’ values 
of honesty and hard work are being undermined by politicians 
stealing ‘our’ money, immigrants crowding ‘us’ out of ‘our’ 
houses and hospitals, and distant countries stealing ‘our’ jobs 
– without this leading for a moment to the questioning of the 
processes and injuries of imperialism.

These destructive tendencies have been intensified by 
the fiscal austerity imposed in the wake of the great financial 
crisis, the cumulative effects of low economic growth, and 
the growing awareness of the inequities of neoliberalism. The 
inability of neoliberal states to address those concerns has 
contributed to the perception of loss of efficacy and legitimacy 
of policies, practices, parties and leaderships that were, 
previously, unassailable. In the meantime, resentments old and 
new have fuelled mutually incompatible demands for ‘change’, 
destabilising the neoliberal democracies built between the 
early 1980s and the mid-2000s. However, because of the social, 
institutional and political changes imposed by neoliberalism 
itself, the resumption of mass political engagement has fuelled 
a narrative that solutions must lie outside conventional politics, 
they ought to be based on intransigent campaigns (because it is 
necessary to push hard to elicit responses from a rigid system), 
and the projection of agency upon individual ‘leaders’ (as the 
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structures supporting collective action have been disabled). 
Political activity along these lines courts destabilising but not 
transformative implications for the system of accumulation. 
In this sense, the hegemony of neoliberalism and the (closely 
related) economic, social and political degradation of the working 
class have structurally destabilized neoliberal democracy – but 
they have also severely limited the scope for alternatives.

The political paradox of neoliberalism concerns such 
disintegration of neoliberal democracy through the weight 
of its own internal contradictions. The political hegemony 
of neoliberalism is predicated on the discourse of the 
reduction of the economic role of the state while, in reality 
enforcing through the state a heavily financialized modality 
of social reproduction, and imposing an individualistic 
subjectivity. Neoliberal democracy has emptied the state of 
key political capacities, imposed institutional rigidity and 
reduced the spaces for political negotiation and collective 
initiative, so that self-serving agents would be governed by 
(neoliberal) policy rules. The consolidation of this perverse 
political order simultaneously eroded its legitimacy, while 
the stresses of the global crisis undermined the ideological 
hegemony of neoliberalism.

These circumstances have fostered the rise of anti-systemic 
forces dominated by the far right, and polarized by authoritarian 
nationalist leaders vouching to confront the neoliberal state, 
finance, globalization, the elites, foreigners and so on, in order 
to garner the support of the losers – while, simultaneously, 
enforcing policies leading to the intensification of neoliberalism. 
The political crisis of neoliberalism is, then, about much more 
than Donald Trump (who received less votes than Hillary 
Clinton), Brexit (that won at the margin, and even though there 
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was no possibility of an agreement about what the vote was 
for), or the myriad of authoritarian neoliberal leaders emerging 
elsewhere: this is a systemic crisis of great import for the 
system of accumulation.

THE RISE OF AUTHORITARIAN  
NEOLIBERALISM

The disintegration of neoliberal democracy became evident 
when elected governments were excluded from office and 
replaced by so-called non-party technocrats (in reality, 
experienced political operators committed to the status quo) 
in the Eurozone periphery (Greece, Italy).30 Subsequently, an 
administration elected for its advocacy of unconventional 
strategies was forced to abandon them (Greece). The malaise 
eventually reached the ‘core’ NATO countries when Brexit 
won in the UK and Donald Trump was elected in the USA. 
In France, Marine Le Pen reached the second round of the 
Presidential elections, which were won by Emmanuel Macron, 
an unconventional politician leading a new party firmly aligned 
with neoliberalism. Nativist populism thrives in Austria, 
Switzerland and Scandinavia. Across the Eastern periphery of 
the EU, far-right politicians thrive on the basis of startingly 

30 NEDERGAARD, Peter; SNAITH, Holly. As I Drifted on a River I Could Not 
Control: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. 
Journal of Common Market Studies, v. 53, n. 5, 2015; RYNER, Magnus. 
Europe’s ordoliberal iron cage: critical political economy, the euro area 
crisis and its management. Journal of European Public Policy, v. 22, n. 2, 
2015; BONEFELD, Werner. The Strong State and the Free Economy. London: 
Rowman & Littlefield International, 2017.
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exclusionary and xenophobic programmes. Meanwhile, across 
the global periphery, authoritarian leaders and movements 
have won elections by fair means or foul (Argentina, Hungary, 
India, Russia, Turkey), while dissenting governments were more 
or less forcefully discarded (Brazil, Egypt, Honduras, Paraguay 
and Thailand, with escalating pressures on Nicaragua and 
Venezuela). The policies pursued by those administrations have 
converged around more or less overtly repressive and racist 
forms of neoliberalism, justified by unwieldy combinations of 
‘national’ values and the imperatives of austerity.

In Europe, many traditional parties, especially the social 
democratic, have split, shrunk or even imploded – as exemplified 
by PASOK in Greece and the entry of ‘Pasokification’ into political 
discourse. Mainstream conservative parties have shown greater 
resilience, partly because they are more closely identified with 
the dominant ideology, and partly because the right is used 
to deploying misleading programmes and nationalist slogans 
to remain in power. However, even these parties have been 
compelled to triangulate towards increasingly strident nationalist 
and exclusionary programmes, while a new generation of nationalist 
parties and neo-fascist movements threatens their core vote from 
the right. Given the collapse of the far left in previous decades, 
the outcome has been an unambiguous dislocation of the political 
spectrum towards the right.

The rise of a specifically authoritarian form of neoliberalism 
(that is, authoritarian rule committed to neoliberal capitalism) 
is neither a transitory blip which, after inevitable failure, will 
lead to the restoration of ‘normal’ (centrist, ‘third-wayist’, 
evacuated) neoliberal politics, or a marker of the ‘end of 
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neoliberalism’31. Instead, the rise and behaviour of authoritarian 
neoliberal leaders is a symptom of the decomposition of 
neoliberal democracy, an indirect outcome of the crisis of 
‘restructured’ economies, political systems and institutions of 
representation under neoliberalism, and proof of the hijacking 
of mass discontent by the far right. Their prominence is a sign 
of the emergence and potential consolidation of new hegemonic 
blocs in global neoliberalism.

This emerging bloc is grounded on the vulnerability of 
the ‘losers’ to capture by the far right, because of the erosion of 
their sense of collectivity and (potential) agency based on shared 
material circumstances, and the closely related degradation of 
class cultures and political capacities32. Consequently, while 
they can recognize the damage inflicted by neoliberalism and 
distrust its political dysfunctionality, the losers are led by 
politicians, right-wing forces and the media to blame groups at 
the very bottom of society for the disasters inflicted. With crises 
of provision of health, education or housing, it must be the fault 
of people even poorer than us, who are ‘taking’ what rightly is 
‘ours’. Larger crises of deindustrialization, unemployment or 
deskilling, must be the fault of countries even poorer than ‘us’.

These political views are intrinsically destructive of 
progressive forms of collective identity. They are partly, and 
perversely, tempered by the convergence of interests around 

31 See, for example, WEST, Cornel. Goodbye, American Neoliberalism. A 
New Era Is Here’. The Guardian, Nov. 17th 2016. Disponible in: https://www.
theguardian.com/commentisfree/2016/nov/17/american-neoliberalism-cor-
nel-west-2016-election. Accessed on: June 6th 2018.

32 A parallel process is described by MARX, Karl. Eighteenth Brumaire of 
Louis Bonaparte. 1852. Disponible in: https://www.marxists.org/archive/
marx/works/1852/18th-brumaire/. Accessed on: June 6th 2018.
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the rejection of corruption (that offers the only legitimate form 
of political opposition within neoliberalism), and in support of 
nationalism (the only permissible form of collective identity 
under neoliberalism, although it all too easily slides into racism).

While corruption is perceived to undermine the economic 
system from above, the feckless poor and immigrants corrode 
it from below, and foreign countries attack it from outside. As 
neoliberalism’s systemic shortcomings are dislocated towards 
(individual and country-level) dishonesty, ‘cheating’ and the 
like, the failings of the system of accumulation are effectively 
concealed. Nationalism offers ‘the people’ a way to respond to 
these injuries, reaffirming their ‘innate’ virtues and spirit of 
cohesion. These binaries are being used to support reactionary 
programmes justified by appeals to common sense, and fronted 
by supposedly ‘strong’ leaders who can talk ‘honestly’, represent 
‘the people’, and ‘get things done’ by force of will, often allegedly 
demonstrated by recourse to claims of business acumen, with 
seamless ideological shifts between machismo and new man, 
or even woman. Personal strength of character is perceived 
to be essential to bulldoze the entrenched interests, corrupt 
politicians, selfish civil servants and captured institutions that 
undermine ‘our’ nation and harm ‘our’ people.

The relative autonomy enjoyed by authoritarian neoliberal 
leaders has only superficial similarity with earlier political 
phenomena: their actions are not championing transformative 
economic, social and political agendas aiming to break with the 
ancient order and stabilize a more advanced form of capitalism, 
nor do they derive their power from the uneasy convergence of 
interests of antagonistic classes. Instead, they have made their 
way into political power by clever ploys, expensive advertising, 
planned agitation and brute force, invariably aiming to enforce 



NEOLIBERAL CAPITALISM THE AUTHORITARIAN TURN 

Ben Fine Alfredo Saad-FilhoMarco Boffo • • 

92

a radical neoliberal programme grounded on conservative politics, 
while using the state to steamroll opposition. This is not populism 
or Bonapartism under neoliberal conditions. It is, rather, the politics 
of demagogues, conmen and illusionists who have risen through 
the opportunistic exploitation of country-specific fractures in the 
neoliberal order. To their right, stand even more dangerous 
movements claiming to represent the ‘losers’ in more aggressive 
ways. The transformation of authoritarian neoliberalism into a 
material force is the reflex of the increasingly desperate search 
by the losers for ways to short-circuit a political system that 
is unquestionably jammed, and to secure gains for people who 
have grown tired of feeling unfairly disadvantaged and losing 
out to undeserving ‘others’. 

The paradox of authoritarian neoliberalism is that it fosters 
the personalization of politics through the emergence of (more 
or less fleeting) ‘spectacular’ leaders untethered by ‘stabilizing’ 
intermediary institutions (such as party structures, trade unions, 
social movements and the law), who are strongly committed to 
both neoliberalism and the expansion of their own self-referential 
power, not least through the promotion of socio-economic 
agendas that harm their own political base. In government, these 
leaders invariably promote a radical version of neoliberalism 
while attacking all forms of opposition, promoting greater, and 
unchecked, globalization and financialization, even if indirectly, 
and rendering even more power to the fractions of the neoliberal 
elite who already support them. Society is further divided, wages 
decline, taxes become more regressive, social protections are 
eroded, economies become more unbalanced, and poverty 
grows. Mass frustration intensifies, feeding further – unfocused 
– discontent. It follows that authoritarian neoliberalism is 
intrinsically unstable and offers greater prominence and scope 
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to the far right. In doing so, and as the economics and politics 
of neoliberalism are corroded from within, modern forms of 
fascism are likely to prosper.33

CONCLUSION

Neoliberalism is currently trapped by three paradoxes. The 
economic paradox is that the creation of favourable conditions 
for accumulation has been associated with a striking inability 
to capitalize on them. The political paradox is that the consolidation 
of neoliberal democracy undermined the hegemonic political 
order and the ideology that legitimated it, leading to the rise 
of anti-systemic forces dominated by ‘spectacular’ leaders, 
the rightward shift of the entire political spectrum and the 
emboldening of the far right. The paradox of authoritarian neoliberalism 
is that the emerging political leaders are equally – if uneasily 
– committed both to an extreme form of neoliberalism and 
the consolidation of their own power. Their governments 
promote a radical version of neoliberalism while attacking the 
opposition, and destroy democracy as they enforce an economic 
programme that harms their own mass base of support.

33 ‘Neoliberalism… has helped create the conditions for the re-emergence of the 
far-right whilst, at the same time, the far-right has focused on attacking what 
it sees as the symptoms of neoliberalism through racializing its social, political 
and economic effects… It is not then that neoliberalism causes racism… in the 
sense that racism is an organic dimension of it, but rather that neoliberalism is 
grounded on a collective socio-economic insecurity that helps facilitate a revival 
of pre-existing racialized imaginaries of solidarity’. DAVIDSON, Neil; SAULL, 
Richard. Neoliberalism and the Far-Right: A Contradictory Embrace. Critical 
Sociology, v. 43, n. 4-5, 2017, p.715-716.
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Given the inability of neoliberalism to translate 
the economic conditions that it has created into shared 
prosperity, and the instabilities unleashed by its drift into 
authoritarianism, the emerging political forms cannot deliver 
stability. Instead, they are likely to provide a conduit to the 
consolidation of new forms of fascism, which are bound to 
prosper as neoliberal economies face continuing volatility and 
mounting political instability. In the absence of a strong political 
left, neoliberalism is likely to enter a prolonged period of crisis 
politics: increasingly anti-trade in the epoch of globalization; 
pro-finance when the damages wrought by financialization are 
widely recognized; anti-immigrant in an age of unprecedented 
human movement; nationalist when international policy 
co-ordination is centrally important for capital accumulation, 
and so on. Yet, none of these conflicts and contradictions will 
spontaneously lead neoliberalism to be supplanted by a more 
progressive system of accumulation.

Authoritarian neoliberalism is, then, an original 
phenomenon. It has not emerged to shield capitalism against 
the insurgency of the left, or in a period of much lower 
international integration of production, as fascism did in the 
1930s. The new form of authoritarianism is typically neoliberal; 
it expresses the (co-option of the) disorganized fury of the 
‘losers’ under neoliberalism, in circumstances of an evacuated 
democracy, and is posited against a state apparatus that has 
lost legitimacy as the potential bearer of economic improvements 
and social cohesion. In the short term, the rise of authoritarian 
neoliberalism is due to the destabilization of economies, 
societies and political systems – first by the global financial 
crisis and then by its strategy of containment through the 
intensification of financialization. In the longer term, it derives 
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from the contradictions in the restructuring of production, 
social reproduction and structures of representation under 
neoliberalism. Instead of confronting strong systemic rivals 
both at home and abroad, neoliberal authoritarianism focuses 
on attacking the weak: immigrants, refugees, the ‘undeserving 
poor’, women, and so on, under the guise of addressing corruption 
or undue privilege.

In these circumstances, how best to address the 
regressive features, instabilities and limitations of neoliberalism? 
There remains among sectors of the left the illusion that 
a return to Keynesianism can restore more favourable 
economic and social conditions today. Even though higher 
taxes, controls on trade, domestic finance and capital f lows, 
expanded social provision and the fine-tuning of aggregate 
demand can help to address competing macroeconomic 
goals and promote short-term improvements in economic 
performance and social welfare, these policies would have 
only limited bearing on the long-term performance and 
underlying dynamics of the global economy. They would 
also bypass completely the political limitations of neoliberalism. 
Consequently, even if those social-democratic policy aspirations 
were achievable today, they would remain hostages to 
neoliberal imperatives.

Any alternative programme must draw upon, first, 
traditional left concerns with equality, improved distributional 
outcomes and the promotion of collectivity in the workplace 
and in society more generally. Second, recognition that 
neoliberalism has repeatedly demonstrated its resilience both 
in practice and in the realm of ideas, and that overcoming 
it is an ambitious task, that includes, but also transcends, 
conventional electoral strategies and even changes in 
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social, industrial, financial or monetary policies. Third 
and most important, in order to transcend neoliberalism 
it is necessary to recompose the working class politically.  
These imperatives can be integrated, and widely different 
struggles can converge, around the expansion and radicalization of 
political and economic democracy. This can be rendered operational 
through an immediate programme of decommodification and 
definancialization of social reproduction (focusing on health, 
transport, housing, and so on). Compelling economic, political 
and ideological imperatives apply to the environment 
and industrial and energy policies and beyond. This will 
necessarily come within the compass of interventionist 
neoliberal policymaking. The point is to open it up both 
to alternative policies and forms of mobilization and 
policymaking that challenge the power of finance and for 
whom it is exercised.

The scope for such a programme to ground a systemic 
challenge to neoliberalism has been demonstrated by the 
traction gained by the Sanders campaign in the USA and 
the Corbyn movement in the UK, and by the achievement 
of political office by the (more or less moderate) left in 
several countries recently, with Greece and Brazil at the 
forefront. However, the administrations led by Syriza 
and the Workers’ Party have led to stunning defeats, one 
arguably primarily from ‘external’ EU power and the other 
mainly from ‘internal’ forces (albeit closely articulated with 
US agencies and interests).

The economic and political crises in neoliberalism 
are, then, historically unique circumstances with grave 
implications for the left – but, also, offering singular 
opportunities for renewal, inf luence and progress. It is 
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also noticeable that the mainstream economics that used 
to inspire neoliberal policymakers has been in turmoil 
for a decade, as it failed to anticipate the global financial 
crisis and deal with its long-term implications. Mainstream 
economists and policymakers are also wholly unequipped 
to address the political crisis of democracy. Neoliberalism 
has never been so unstable, and its hegemony has never 
been so brittle. It is up to the left to mount an ambitious 
challenge on the basis of a profound critique of it and an 
expansive socio-political agenda.
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CHINA X EUA:  
“GUERRA COMERCIAL” É DISPUTA 
PELA HEGEMONIA TECNOLÓGICA 

Luis Leiria

O mais recente episódio da guerra comercial entre China e 
Estados Unidos ocorreu nos meses de maio e junho de 2019 e teve 
como centro a Huawei, empresa chinesa de telecomunicações. 
Acusada por Washington de usar os seus equipamentos para 
espionar a favor do governo chinês, a Huawei foi inscrita pelo 
Departamento de Comércio dos EUA numa lista de entidades 
às quais as empresas norte-americanas só podem fornecer 
produtos com autorização especial. A empresa negou veemen-
temente a acusação, e Washington não forneceu qualquer prova 
que confirmasse a existência de “portas de traseiras” para 
facilitar atividades de espionagem nos equipamentos produ-
zidos pela Huawei.

Apesar de a empresa chinesa ser a segunda maior 
vendedora de celulares do mundo, atrás apenas da Samsung 
e à frente da Apple1, não é esse o motivo de preocupação dos 

1 SLAVOV, Vlad. Huawei’s phone sales are ballooning while Apple and 
Samsung’s slump. The Verge, May 1st 2019. Disponível em: https://www.
theverge.com/circuitbreaker/2019/5/1/18525034/huawei-apple-samsung-
-smartphone-market-share-idc-2019. Acesso em: 6 fev. 2019.
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Estados Unidos. O que provoca consternação na Casa Branca é 
o facto de a Huawei ser líder no que se refere à implantação das 
redes móveis de quinta geração, a 5G, sem que haja qualquer 
empresa dos EUA em condições de competir com ela.

Sobre isso, escreveu recentemente o The Washington Post:

A ausência de uma alternativa dos EUA aos fornecedores de 

equipamento para redes 5G sublinha o crescente domínio 

da Huawei, que se tornou a maior fornecedora mundial de 

equipamentos de telecomunicações, provocando temores 

dentro da administração Trump de que uma rede 5G equipada 

com componentes sem fios da Huawei possa pôr em perigo 

a segurança nacional. E põe em relevo a retirada, que dura 

anos, das empresas norte-americanas desse mercado2.

“A 5G não é a bomba atómica, a 5G é apenas uma ferra-
menta para transmitir informação”, afirmou o presidente da 
Huawei, Ren Zhengfei, numa recente entrevista3. “O conteúdo 
transmitido nada tem a ver com a ferramenta de transmissão. 
É como um microfone – não se pode dizer que um microfone 
é uma ferramenta perigosa porque pode transmitir vozes.”. 
Sobre o ataque sofrido por parte dos Estados Unidos, Zhengfei 
comparou a sua empresa a um avião-bombardeiro americano 

2 FUNG, Brian. How China’s Huawei took the lead over U.S. companies in 5G 
technology. The Washington Post, Apr. 10th 2019. Disponível em: https://
www.washingtonpost.com/technology/2019/04/10/us-spat-with-huawei-ex-
plained/?utm_term=.10d358bb19ad. Acesso em: 6 fev. 2019.

3 ZHENGFEI, Huawei’s Ren. Bloomberg News: Excerpts. Bloomberg 
News, June 1st 2019. Disponível em: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019-06-01/huawei-s-ren-zhengfei-interviewed-by-bloomberg-
-news-excerpts. Acesso em: 6 fev. 2019.
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na Segunda Guerra Mundial que, apesar de muito atingido e 
esburacado pelo inimigo, conseguiu voltar à base e pousar em 
segurança: “Queremos consertar os buracos e ajustar a rota 
enquanto voamos. Sem dúvida que vamos conseguir sobreviver, 
e liderar em áreas como a tecnologia 5G”, assegurou.

No entanto, há uma década, lembra Henny Sender, 
correspondente-chefe de finanças internacionais do Financial 
Times em Hong Kong,

[…] a Huawei, maior fabricante chinesa de equipamentos de 

telecomunicações, era uma pouco conhecida fornecedora de 

serviços, principalmente no sudeste asiático e na Europa do 

leste e central, distante de rivalizar com os americanos em 

mercados mais desenvolvidos. Os seus resultados chegavam a 

cerca de 28 bilhões de dólares em 2009. No ano passado, foram 

107 bilhões de dólares.4

A Huawei é apenas um exemplo dos resultados do 
gigantesco salto tecnológico conseguido pela China nas três 
últimas décadas. Quando começou a implantar a sua indústria 
de informática, nos anos 1980, a China parecia voltada a repetir 
o que já estava a fazer noutras áreas: cópias baratas e de má 
qualidade dos produtos de países mais desenvolvidos. Mas a 
história foi outra: hoje, Pequim disputa a liderança em diversas 
áreas da tecnologia.

4 SENDER, Henny. US-China contest centres on race for 5G domination. 
Financial Times, June 18th 2019. Disponível em:  https://www.ft.com/
content/d3072b76-90e9-11e9-aea1-2b1d33ac3271. Acesso em: 6 fev. 2019.
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UMA POTÊNCIA EM ASCENSÃO

A edição de janeiro deste ano da revista de tecnologia do 
Massachusetts Institute of Technology, o lendário MIT, é total-
mente dedicada à China5. Esse facto já de si seria significativo, 
mas ganha uma dimensão ainda maior por ser a edição que 
comemora o 120º aniversário da publicação.

China Rules (A China domina) é o título principal, e o subtí-
tulo completa: Genes, chips, qubits, rockets, reactors, surveillance, 
and sand – the tools of a raising superpower (Genes, chips, qubits6, 
foguetes, reatores, vigilância e areia – as ferramentas de uma 
superpotência em ascensão). O título é, evidentemente, uma 
provocação. A China (ainda) não “domina” a tecnologia mundial. 
Mas é impressionante o crescimento do seu poder tecnológico 
em pouco mais de 30 anos, contando desde os anos 1980. Foi 
nesse período que começou a formar-se, num canto do noroeste 
de Pequim, perto das universidades de Pequim e de Tsinghua, 
a Rua das Eletrônicas, como ficou conhecida a zona em que se 
instalaram as primeiras empresas de informática chinesas7.

Hoje, a Zhongguancun, o nome pelo qual passou a ser 
conhecida essa área, já nada tem a ver com aqueles tempos 
heroicos em que cartazes empoeirados pendiam sobre as 
cabeças dos transeuntes, pilhas de caixas de papel bloque-
avam o caminho, homens vestindo ternos baratos vendiam em 

5 MIT TECHNOLOGY REVIEW. USA, 120th Anniversary Issue, v. 122, n. 1, 
Jan./Feb. 2019.

6 WIKIPEDIA. Qubits: bits quânticos. Disponível em: https://pt.wikipedia.
org/wiki/Bit_qu%C3%A2ntico. Acesso em: 6 fev. 2019.

7 HVISTENDAHL, Mara. In Land of Giants. MIT Technology Review, 120th 
Anniversary Issue, v. 122, n. 1, p. 8-13, Jan./Feb. 2019.
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quiosques cabos de força e tinteiros de impressora, e o software 
pirata era tão abundante que havia quem preferisse chamá-la 
de Rua dos Aldrabões, relata a revista.

Posteriormente, o governo criou muitos outros parques 
tecnológicos, noutros locais, para albergar empresas dessa área. 
Mas na Rua das Eletrônicas emergiu, por exemplo, a Lenovo, 
fabricante do computador portátil em que está sendo escrito 
este texto. E em Zhongguancun, estão situadas as sede das 
gigantes tecnológicas Baidu, Didi Chuxing e Meituan-Dianping, 
além dos centros de investigação da Microsoft, Google e IBM.

Pelas contas da MIT Technology Review, a China tem hoje 
nove das 20 maiores empresas tecnológicas, sendo que três estão 
no top 108. É chinês o maior radiotelescópio do mundo, assim 
como são chineses vários dos mais rápidos supercomputadores. 
Em 2016, a China lançou o primeiro satélite de comunicações 
quântico. E está a construir o maior acelerador de partículas 
do mundo, que será duas vezes maior e sete vezes mais potente 
que o LHC (Large Hadron Collider – Grande Colisor de Hádrons) 
do CERN, o Centro Europeu para a Investigação Nuclear. As 
ambições do governo de Pequim, registradas em planos recentes, 
são de destacar-se em áreas como a tecnologia móvel da quinta 
geração (5G), a criação de sementes e a robótica em 2020, além de 
tornar-se líder mundial em Inteligência Artificial (IA) em 2030.

8 HVISTENDAHL, Mara. In Land of Giants. MIT Technology Review, 120th 
Anniversary Issue, v. 122, n. 1, Jan./Feb. 2019. p. 11.



CHINA X EUA: “GUERRA COMERCIAL” É DISPUTA PELA HEGEMONIA TECNOLÓGICA  

Luis Leiria

105

FINANCIAMENTO EM I&D

O salto quase inacreditável de um país que ainda há pouco 
tempo era apenas conhecido por suas cópias de quinquilharias 
produzidas a preço baixo e com má qualidade, é explicado pelo 
investimento em investigação e desenvolvimento (I&D). 

Entre 1991 e 2016, o financiamento governamental para I&D 

cresceu no fator de 30. O país ultrapassou o Japão em gastos 

de I&D em 2009. A Organização para a Cooperação Económica 

e o Desenvolvimento prevê que vai ultrapassar os Estados 

Unidos por volta de 2019.

Regista a revista9.
Isso não quer dizer que tudo seja sucesso. Mesmo as 

universidades de elite chinesas subindo nos rankings mundiais, 
o país teve apenas um prêmio Nobel na área de ciências, cuja 
investigação foi feita na China. O incentivo aos cientistas 
chineses para publicarem em revistas indexadas internacio-
nalmente obteve muito sucesso, guindando a China ao 2º lugar 
de publicação de papers em língua inglesa, só atrás dos EUA, mas 
seu impacto na comunidade científica é muito menor: enquanto 
os papers dos EUA são citados, em média, 11,8 vezes, a média de 
citações dos papers chineses é de 9,410.

9 HVISTENDAHL, Mara. In Land of Giants. MIT Technology Review, 120th 
Anniversary Issue, v. 122, n. 1, Jan./Feb. 2019. p. 8.

10 HVISTENDAHL, Mara. In Land of Giants. MIT Technology Review, 120th 
Anniversary Issue, v. 122, n. 1, Jan./Feb. 2019. p. 11.
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PRODUÇÃO DE CHIPS, O 
CALCANHAR DE AQUILES

O crescimento tecnológico chinês tem, porém, como mostra a 
revista do MIT, um enorme ponto fraco que é o da produção de 
microprocessadores. Apesar de a China ser o maior mercado 
e de mais rápido crescimento para semicondutores, nenhuma 
fabricante chinesa faz parte da lista das 15 maiores fabricantes 
de chips do mundo11. Os mais avançados microprocessadores 
são feitos por empresas dos Estados Unidos, Taiwan, Japão e 
Europa Ocidental. Os EUA produzem metade dos chips impor-
tados anualmente pela China.

Também, nesse caso, a China criou, em 2014, um fundo 
formado por governos locais e empresas do ramo no valor de 
180 mil milhões de dólares, para atualizar toda a indústria de 
chips chinesa. A sua ambição é que a indústria chinesa produza 
80% dos chips de que precisa em 203012.

Não é um objetivo fácil, apesar de todo o investimento 
envolvido. “Fabricar chips envolve centenas, mesmo milhares 
de desafios técnicos”, diz o diretor de um centro de investigação 
ligado à Academia de Ciências chinesa. Calcula-se que os mais 
avançados produtores têm pelo menos cinco anos de atraso em 
relação às mais avançadas empresas do mundo no ramo.

Em contrapartida, há a possibilidade de que a própria 
investigação sobre a Inteligência Artificial venha a mudar 
esse panorama. Isso porque está em curso uma mudança de 

11 KNIGHT, Will. The chip leap forward. MIT Technology Review, 120th 
Anniversary Issue, v. 122, n. 1, Jan./Feb. 2019. p. 31.

12 KNIGHT, Will. The chip leap forward. MIT Technology Review, 120th 
Anniversary Issue, v. 122, n. 1, Jan./Feb. 2019. p. 31.
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paradigma no desenho dos próprios chips, uma transição entre 
a lógica da programação e o chamado aprendizado profundo 
da IA. Como a China não tem atraso em relação à já chamada 
revolução da aprendizagem profunda, é possível que possa 
recuperar o atraso quanto ao fabrico de chips devido a essa 
mudança de paradigma. Um chip desenhado pela Huawei – mas 
produzido pela empresa TSMC, de Taiwan –, já tem uma unidade 
de “processamento neural” virada para tarefas de aprendi-
zagem profunda, como o reconhecimento de imagem e de voz.

A INTERNET MÓVEL CHEGA À  
QUINTA GERAÇÃO

A implantação da rede móvel de quinta geração é um aconteci-
mento de grande importância na internet porque vai permitir 
dar um salto para aplicações e usos que possivelmente ainda 
não tenham sido inventados. A 5G vai permitir aceder à net a 
partir do celular com velocidades de download e upload expo-
nencialmente superiores ao 4G (20 vezes mais) e uma latência 
reduzida a 1 milissegundo e não aos 40 milissegundos do 4G. 
Comparando: o 3G permitiu-nos navegar na net e ler textos e ver 
imagens nos smartphones; o 4G permitiu-nos ver filmes on-line 
pelo sistema de streaming; o 5G vai-nos permitir entrar num 
mundo de realidade virtual, ou andar em carros sem condutor 
que se comunicam entre si para evitar acidentes, controlar a 
distância todos os equipamentos de nossa casa, ou… bem, um 
futuro de aplicações que ainda não foram inventadas.

Para o 5G funcionar, será necessário substituir as antenas 
e os equipamentos base da enorme rede celular que cobre as 
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cidades. Ora, quem detém essa tecnologia para o 5G são apenas 
quatro empresas no mundo: as chinesas Huawei e ZTE, a finlan-
desa Nokia e a sueca Ericsson. Nenhuma norte-americana. Para 
a potência hegemônica mundial, ficar de fora dessa tecnologia 
é um desastre e um sinal de decadência.

Mas foi isso que aconteceu. Alguns gigantes tecnológicos 
dos EUA, como a Cisco, vendem switches e routers, componentes 
fundamentais de qualquer rede, mas não competem no mercado 
pelo “acesso rádio”, a infraestrutura sem fios que permite às 
células contactarem com os smartphones e outros aparelhos. 
“Não existe fabricante de equipamento de acesso sem-fios 
norte-americano que produza estas soluções” reconhece a 
vice-presidente sénior da Intel, que ajuda a elaborar a estratégia 
dos fabricantes de chips 5G13.

Hoje, a Nokia e a Ericsson são as principais fornecedoras 
de equipamentos de redes de telecomunicações nos Estados 
Unidos e ocupam o 2º e o 3º lugares no mundo, com respec-
tivamente 17% e 13% do mercado global de equipamentos de 
telecomunicações. A Huawei tem 29%, quase o mesmo que as 
duas empresas juntas14.

13 FUNG, Brian. How China’s Huawei took the lead over U.S. companies in 5G 
technology. The Washington Post, Apr. 10th 2019. Disponível em: https://
www.washingtonpost.com/technology/2019/04/10/us-spat-with-huawei-ex-
plained/?utm_term=.10d358bb19ad. Acesso em: 12 jun. 2019.

14 FUNG, Brian. How China’s Huawei took the lead over U.S. companies in 5G 
technology. The Washington Post, Apr. 10th 2019. Disponível em: https://
www.washingtonpost.com/technology/2019/04/10/us-spat-with-huawei-ex-
plained/?utm_term=.10d358bb19ad. Acesso em: 12 jun. 2019.
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DISPUTA COMPARÁVEL À CORRIDA 
ESPACIAL EUA X URSS

A revista Time escreveu recentemente que a corrida ao 5G é a 
mais importante luta pela supremacia tecnológica global desde 
a famosa corrida espacial em que os Estados Unidos venceram 
a União Soviética e puseram na Lua o primeiro astronauta15. “O 
vencedor levará para casa bilhões, ou até trilhões em lucros e 
ganhará um poderoso lugar à mesa dos criadores da infraes-
trutura para o próximo bilhão de utilizadores da Internet”, diz 
a reportagem, referindo que, no dia 3 de abril, quando a quinta 
geração de rede de dados por celular começou a funcionar em 
Chicago e Minneapolis, os cidadãos de Hangzhou, Xanghai 
e Wuhan já usavam redes 5G há meses. E a experiência com 
veículos autônomos já decorria em Fangshan16.

A Huawei gastou 2 bilhões de dólares nos últimos dez 
anos para garantir a melhor posição entre os arquitetos da nova 
rede. Já assinou 50 contratos com empresas multinacionais de 
telecomunicações e despachou para os seus clientes 150 mil 
estações base de 5G17.

A Casa Branca argumenta que a Huawei implantou 
cavalos de troia ou “portas de traseiras” nos equipamentos 5G 

15 CAMPBELL, Charlie. Inside the Controversial Company Helping China 
Control the Future of the Internet. Time, May 23th 2019. Disponível em: 
https://time.com/5594366/5g-internet-race-huawei/. Acesso em: 12 jun. 2019,

16 CAMPBELL, Charlie. Inside the Controversial Company Helping China 
Control the Future of the Internet. Time, May 23th 2019. Disponível em: 
https://time.com/5594366/5g-internet-race-huawei/. Acesso em: 12 jun. 2019.

17 ZHENGFEI, Ren. Ren Zhengfei’s Interview with the Financial Times. 
Huawei, June 24th 2019. Disponível em: https://www.huawei.com/en/facts/
voices-of-huawei/ren-zhengfeis-interview-with-the-financial-times. Acesso 
em: 12 jun. 2019.
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para abrir o caminho à espionagem chinesa. Num mundo em 
que a guerra e a espionagem cibernética assumiram já propor-
ções gigantescas, o argumento parece ter algum sentido. Na 
verdade, os chineses não estariam a fazer mais do que seguir 
os ensinamentos dos próprios norte-americanos, que puseram 
de pé desde 2007 um sistema de vigilância mundial, composto 
por um conjunto de programas, como o PRISM18, que contava 
com a colaboração de empresas gigantes, como a Google, 
Facebook e Apple, e permitia à NSA, a Agência de Segurança 
Nacional dos EUA, espiolhar os mails, os ficheiros, as fotos e 
os vídeos de qualquer cidadão comum? Não foi nos Estados 
Unidos e no Reino Unido que funcionou mais recentemente 
a Cambridge Analytica19, empresa privada que aproveitou 
o acesso ao Facebook para recolher um manancial de dados 
que lhe permitiu personalizar as campanhas eleitorais do seu 
clientes Donald Trump e a campanha do Brexit?

ACUSAÇÃO SEM PROVAS

O problema é que até agora os acusadores não deram a mínima 
prova do que afirmam. O que causa estranheza, tendo em conta 
toda a expertise em cyber espionagem que têm no currículo. A 
Huawei nega e negou sempre as acusações, e propôs mesmo 
à rival Ericsson que ambas tornassem público o código-fonte 

18 Ver: PRISM (programa de vigilância). Wikipédia. Disponível em: https://
pt.wikipedia.org/wiki/PRISM_(programa_de_vigil%C3%A2ncia). Acesso em: 
12 jun. 2019.

19 Ver Cambridge Analytica. Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.
org/wiki/Cambridge_Analytica. Acesso em: 12 jun. 2019.
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do software vinculado aos equipamentos 5G, para aumentar 
a transparência e o escrutínio público e demonstrar assim a 
inexistência de portas ocultas. Mas Borje Erkhlom, CEO da 
empresa sueca, rejeitou o desafio, argumentando: “Acreditamos 
que os testes pós-desenvolvimento e a disponibilização do códi-
go-fonte têm o risco de criar um falso sentimento de segurança 
[aos operadores]20”. Mas que melhor forma existiria de verificar 
a existência ou não de buracos na segurança senão por meio da 
abertura dos códigos-fonte?

Para Ren Zhengfei, presidente da Huawei, o problema não 
é a segurança e sim o avanço da sua empresa sobre a concor-
rência nessa área: 

Nossas estações base de 5G podem ser instaladas à mão. 

Não são precisas torres nem gruas nem é necessário cortar 

estradas para construí-las, já que têm o tamanho de uma 

maleta. Essa é a explicação de ter sido precisamente o depar-

tamento de 5G o objeto dos ataques dos EUA.

Disse21.

20 SOO, Zen. Ericsson chief executive dismisses Huawei challenge to 
disclose source code, saying it creates ‘false sense of security’. South China 
Morning Post, May 18th 2019. Disponível em: https://www.scmp.com/tech/
article/3010767/ericsson-chief-executive-dismisses-huawei-challenge-dis-
miss-source-code-saying. Acesso em: 12 jun. 2019.

21 CARNEVALI, Ricardo. Es la guerra, tecnológica disfrazada de comercial y 
el problema se llama 5G y la supremacía china. Estrategia.la, 29 maio 2019; 
CARTA MAIOR. Disponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/
Poder-e-ContraPoder/Es-la-guerra-tecnologica-disfrazada-de-comercial-y-
el-problema-se-llama-5G-y-la-supremacia-china/55/44206. Acesso em: 23 
mar. 2019.
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PRESSÕES DA CASA BRANCA  
NA EUROPA

Até agora, os países mais fortes da União Europeia têm rejeitado 
os apelos dos Estados Unidos para expulsarem a Huawei das 
redes 5G em instalação atualmente. Mas as pressões não param. 
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, ameaçou que a 
“decisão soberana” dos países em relação à tecnologia e aos 
equipamentos que vão usar nas redes 5G terá consequências22. 
“Há o risco de termos de mudar o nosso comportamento à luz do 
fato de que dados de cidadãos privados ou dados de segurança 
nacional circulem através de redes nas quais não confiamos”, 
advertiu. Recorde-se que, em 2013, se descobriu que a própria 
Angela Merkel tinha o seu celular sob escuta23. Quem ouvia era 
a NSA dos Estados Unidos. Na época, o presidente Barak Obama 
pediu oficialmente desculpas.

Agora, Merkel rejeita a ideia de banir a Huawei apenas 
por esta ser chinesa: “Há duas coisas em que não acredito”, 
disse numa conferência em Berlim. “A primeira é discutir 
estas questões muito sensíveis sobre segurança em público, e a 
segunda é excluir uma empresa simplesmente por ela ser de um 

22 CHING, Nike. Pompeo Renews Warning to European Allies to Not Use 
Huawei for 5G. VOANews, 3 jun. 2019. Disponível em: https://www.voanews.
com/usa/pompeo-renews-warning-european-allies-not-use-huawei-5g. 
Acesso em: 23 mar. 2019.

23 MERKEL calls Obama about ‘US spying on her phone’. BBC News, Sept. 23th 
2019. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-24647268. 
Acesso em: 23 maio 2019.
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certo país24”. A primeira-ministra da Alemanha defendeu que 
uma decisão europeia conjunta sobre a Huawei “seria desejável”.

Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, acompanhou 
a posição de Merkel e disse que o seu país não excluirá 
antecipadamente empresas de nenhum leilão de redes de 
5G25. Já o presidente francês Emmanuel Macron considerou 
não ser apropriado começar uma disputa comercial em 
torno de tecnologia. “O objetivo não é excluir a Huawei ou 
outras companhias da expansão das redes, mas oferecer a 
segurança necessária”.

O governo português foi alvo das mesmas pressões. No dia 
28 de fevereiro deste ano, houve um encontro entre representantes 
do governo e uma comitiva norte-americana liderada pelo 
presidente da Comissão Federal das Comunicações dos EUA 
(FCC), Ajit Pai, e o embaixador norte-americano em Portugal, 
George E. Glass. Depois dessa reunião, Pai e Glass falaram com 
alguns média portugueses26 e reafirmaram que a participação 
chinesa, nomeadamente da Huawei, na infraestrutura das 
redes 5G “constitui um risco” que Portugal não deve correr, 
sob pena de criar desconforto em Washington. A empresa 

24 “MERKEL Takes a Stand Against U.S. Pressure to Bar Huawei From 5G. 
Bloomberg, Mar. 19th 2019. Disponível em: https://www.bloomberg.com/
news/articles/2019-03-19/merkel-takes-a-stand-against-u-s-pressure-to-
-bar-huawei-from-5g. Acesso em: 23 maio 2019.
  EU leaders: We won’t follow.

25 EU leaders: We won’t follow Trump’s Huawei ban. DW. 2019. Disponível 
em: https://www.dw.com/en/eu-leaders-we-wont-follow-trumps-huawei-
-ban/a-48768000-0. Acesso em: 23 maio 2019.

26 FERREIRA, Victor. EUA não querem Huawei na rede 5G em Portugal. 
Público, 28 fev. 2019. Disponível em: https://www.publico.pt/2019/02/28/
economia/noticia/eua-nao-querem-redes-5g-portugal-participacao-chi-
nesa-1863763. Acesso em: 23 mar. 2019.
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Altice, porém, confirmou que mantém o acordo já firmado 
com a empresa chinesa e que irá usar os equipamentos da 
Huawei na sua rede 5G.

MAIS EMPRESAS CHINESAS 
ENTRAM NA “LISTA NEGRA”

Em meio à polêmica e às sucessivas tomadas de posição dos 
governos europeus, uma notícia importante passou quase 
despercebida no noticiário internacional: no dia 21 de junho, 
o Departamento de Comércio dos EUA anunciou a entrada 
de quatro empresas e um instituto de computação chineses 
na “lista de entidades” impedidas de comprar qualquer 
produto de um fabricante norte-americano sem autorização 
da Casa Branca. Trata-se da Sugon, a principal fabricante de 
supercomputadores chinesa; três empresas suas afiliadas, a 
Higon, a Chengdu Haiguang Integrated Circuit e a Chengdu 
Haiguang Microeletronics Technology; e ainda o Wuxi 
Jiangnan Institute of Computing Technology27.

Dessa vez, Washington nem se preocupou em disfarçar 
suas intenções com alegações de espionagem, até porque 
a Sugon e suas empresas afiliadas, bem como o instituto de 
Jiangnan, estão localizados na China e é na China que ficarão 
situados. O Departamento de Comércio norte-americano 

27 THUBRON, Roy. US adds five Chinese companies involved in supercom-
puter industry to trade blacklist. Techspot, June 25th 2019. Disponível em: 
https://www.techspot.com/news/80654-us-adds-five-chinese-companies-
-involved-supercomputer-industry.html. Acesso em: 23 mar. 2019.
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limitou-se a invocar a possibilidade de os supercomputadores 
chineses serem usados para fins militares e nucleares.

Ora, os supercomputadores, com a sua altíssima capa-
cidade, servem para executar tarefas que precisam de grande 
poder computacional, como mapear o genoma humano, obter 
previsões meteorológicas mais precisas, simular reações 
químicas na busca de novos medicamentos e também simular 
explosões nucleares. Outra das suas aplicações mais visadas é a 
Inteligência Artificial, área em que os Estados Unidos e a China 
competem pela supremacia. É verdade, como dizem os EUA, que 
os supercomputadores feitos pelas empresas visadas podem 
ser usados para fins militares. Mas isso aplica-se a qualquer 
supercomputador. A decisão tornou evidente que a intenção dos 
Estados Unidos é impedir a China de liderar a corrida ao mais 
rápido supercomputador do mundo, que vem sendo travada nos 
últimos nove anos, desde que a China, pela primeira vez, fabricou 
o computador de maior capacidade de processamento do mundo.

A lista dos 500 supercomputadores com maior capaci-
dade de processamento (TOP 500)28 é liderada, desde 2018, por 
dois supercomputadores dos EUA (antes, o líder era chinês), 
um com a capacidade de processamento de 148,6 petaflops e 
o outro de 96,6 petaflops. Em seguida, vem o primeiro super-
computador chinês, com a capacidade de processamento de 
93 petaflops. A China tem 219 supercomputadores na lista dos 
500, seguida pelos EUA com 116. Bastante atrás, vem o Japão, 
com 29; a França, com 19; o Reino Unido, com 18; e a Alemanha 
com 14. Os EUA, porém, lideram em poder de computação, 
com 38,4% do total da capacidade de processamento dos 500 

28 TOP 500 The List. Disponível em: https://www.top500.org/lists/2019/06/. 
Acesso em: 18 jun. 2019.
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supercomputadores, seguidos da China, com 29,9%. Um petaflop 
corresponde a 1.000.000.000.000.000 (1 seguido de 15 zeros), isto 
é, um quatrilhão de operações por segundo29.

ASCENSÃO DA CHINA NOS TOP 
500 SUPERCOMPUTADORES

Um olhar para trás nas sucessivas listas dos TOP 500, que é 
publicada duas vezes por ano, permite ter uma ideia mais 
precisa do crescimento da China nessa área tecnológica. Em 
junho de 1993, quando foi publicada a primeira lista, não havia 
qualquer menção à China. O Brasil entrava com dois supercom-
putadores (fabricados nos EUA), um no Instituto Nacional de 
Pesquisa Espacial (INPE) e outro na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos eram donos de 232 dos 
supercomputadores listados. Portugal nunca teve um super-
computador na lista.

É preciso esperar por junho de 1995 para a China aparecer 
nos TOP 500 com um supercomputador operado pela adminis-
tração Meteorológica da China e fabricado pela IBM. O Brasil 
caíra para 1 (o do INPE) e os Estados Unidos tinham dado um 
salto para 274 supercomputadores entre os 500 mais poderosos.

Em novembro de 2003, a situação começara a mudar: a 
China já tinha 12 máquinas na lista, das quais quatro fabricadas 
pela empresa chinesa Lenovo. A mais poderosa dessas máquinas 
ocupava a 14ª posição. O Brasil mantinha um supercomputador 

29 Ver Techopedia. Disponível em: https://www.techopedia.com/defini-
tion/2883/petaflop. Acesso em: 18 jun. 2019.
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na lista, operando para a Petrobras, fabricado pela HPE (EUA). 
Os Estados Unidos continuavam na liderança, com 246.

Até que, em novembro de 2010, pela primeira vez, um 
supercomputador chinês, o Tianhe-1 (Via Láctea), desenvolvido 
na China pela Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa 
(mas com chips da Intel e da AMD), atingiu os 2,5 petaflops e 
deixou atrás o Jaguar, o supercomputador Cray do Laboratório 
Nacional de Oak Ridge (EUA), que processava 1,7 petaflops. A 
China já inscrevia 41 máquinas nos TOP 500, que continuavam 
sendo liderados pelos EUA, com 276 supercomputadores. O 
Brasil voltara a ter duas máquinas, do INPE e da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Na lista seguinte, de junho de 2011, o Tianhe-1 perdeu a 
liderança para o K computer, fabricado pela Fujitsu, no Instituto 
Avançado de Ciência Computacional, no Japão, um supercom-
putador capaz de processar 10,5 petaflops, que por sua vez foi 
superado em junho de 2012 pelo Sequoia BlueGene/Q, da IBM, 
com 17,1 petaflops, trazendo a liderança de volta para os EUA.

O Titan, um supercomputador Cray, também dos EUA, 
passou a encabeçar os TOP 500 em novembro de 2012, com 
a capacidade de processamento de 17,5 petaflops. Mas, em 
junho de 2013, a China voltou à liderança com o Tianhe-2, com 
33,8 petaflops, liderança que se manteve até junho de 2016, 
quando foi superada por outra máquina chinesa: o Sunway 
TaihuLight, desenhado pelo Centro de Investigação Nacional 
de Engenharia e Tecnologia de Computação Paralela, capaz 
de processar 93 petaflops. Sunway TaihuLight significa algo 
como “poder divino, luz do Lago Taihu”30. Essa mesma data 

30 WIKIPEDIA. Sunway TaihuLight. Disponível em: https://en.wikipedia.
org/wiki/Sunway_TaihuLight. Acesso em: 22 abr. 2019.
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marca uma outra significativa mudança: pela primeira vez, a 
China colocou 168 supercomputadores na lista dos TOP 500, 
ultrapassando os EUA, com 165.

Os Estados Unidos só conseguiriam voltar a encabeçar 
a lista em junho de 2018, com o Summit, da IBM, operado pelo 
Laboratório Nacional de Oak Ridge, capaz de processar 148 
petaflops, mas o número de supercomputadores da China na 
lista continuou a crescer e a consolidar a maioria daquele 
país asiático, em número de máquinas, nos TOP 500: 206 
versus 124. Hoje é de 219 versus 116 dos EUA. O Brasil tem 
três supercomputadores na lista. Um é o Fénix, fabricado 
pela Bull (França) e operado pela Petrobras. Os outros dois 
são fabricados pela chinesa Lenovo.

É possível, porém, que a China volte a recuperar a lide-
rança. Segundo o South China Morning Star, a China decidiu não 
inscrever na lista de junho deste ano o seu novo supercom-
putador, o Shuguang, para não acirrar os ânimos na disputa 
comercial e tecnológica em curso com os EUA. Ainda segundo o 
jornal, o Shuguang, localizado na Academia Chinesa de Ciências 
em Pequim, tem uma capacidade superior a 200 petaflops31. 

31 CHEN, Celia. US blacklisting of China’s supercomputing giants ‘will only 
accelerate self-reliance drive’. South China Morning Post, June 28th 2019. 
Disponível em: https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3016401/
us-blacklisting-chinas-supercomputing-giants-will-only-accelerate. Acesso 
em: 22 abr. 2019.
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“U-TURN”

“Viragem de 180 graus? Donald Trump sugere que irá permitir 
que a Huawei volte a comprar tecnologia dos EUA!” (U-turn? 
Donald Trump suggests he would allow #Huawei to once again 
purchase U.S. technology! #HuaweiFacts)32. A mensagem, na conta 
oficial do twitter da Huawei no dia 29 de junho, reflete o espanto 
de alguém que ainda não acreditava na informação. Mas logo 
foi confirmado: “Nós concordamos que as empresas norte-a-
mericanas podem vender produtos para a Huawei”, anunciou 
Trump, no final da reunião bilateral com o presidente da China, 
Xi Jiping, durante a reunião de cúpula do G-2033. E explicou: 
“As nossas empresas estavam muito chateadas. Essas empresas 
são grandes empresas que você conhece [...]. Mas estamos 
permitindo isso. Porque isso não era segurança nacional”. O 
presidente dos EUA anunciou também que não serão impostas 
novas tarifas às exportações chinesas para os Estados Unidos, 
nem serão removidas, por enquanto, as que já foram impostas, 
e que as negociações voltarão a ocorrer.

Como contrapartida, Trump sublinhou que a China 
prometeu comprar uma “enorme” quantidade de bens agrícolas 
aos EUA: “Vamos dar-lhes uma lista de coisas que gostávamos 
que eles comprassem”, disse, sem detalhar. A flexibilização 

32 HUAWEI FACTS. Disponível em: https://twitter.com/HuaweiFacts/
status/1144882620804689921. Acesso em: 22 abr. 2019.

33 PHELAN, David. Trump Surprises G20 With Huawei Concession: U.S. 
Companies Can Sell To Huawei. Forbes, June 29th 2019. Disponível em: https://
www.forbes.com/sites/davidphelan/2019/06/29/trump-surprises-g20-wi-
th-huawei-concession-u-s-companies-can-sell-to-huawei/#33a2e5f01e21. 
Acesso em: 22 abr. 2019.
 RAPOZA, Kenneth. Trade War Update: China Throwing More Lifelines, Apple 
In Trouble
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das limitações impostas à Huawei significa, em princípio, que 
a empresa tecnológica chinesa pode voltar a comprar produtos 
de fabricantes americanas, nomeadamente os processadores 
da Qualcomm, Intel, AMD, Nvidia e outras, e manter o sistema 
operativo Android, da Google, nos seus smartphones. A ressalva 
de Trump foi sobre vendas que os EUA considerem ameaçar 
a sua segurança nacional – leia-se de produtos relacionados 
a equipamentos de 5G – que continuarão banidas. Em nota 
emitida pela diplomacia chinesa, o presidente Xi Jinping 
afirmou: “A China é sincera sobre continuar a negociar com 
os Estados Unidos, mas as negociações precisam ser em pé de 
igualdade e mostrar respeito mútuo”.

AUMENTO DE TARIFAS  
VIRA-SE CONTRA OS EUA

A viragem de 180 graus de Trump tem a sua explicação mais 
profunda nas pressões que o presidente dos Estados Unidos 
vinha sofrendo por parte de grande parte das mais impor-
tantes empresas americanas. Trump não escondeu: “as nossas 
empresas estavam chateadas”, fez questão de dizer. O motivo 
do mau humor dessas empresas é que se fossem aplicadas as 
tarifas sobre os produtos que ainda não tinham visto o seu 
custo de importação agravado, os perdedores não seriam só os 
chineses, mas também os próprios americanos. E isso por um 
motivo muito simples: todos os produtos de empresas dos EUA 
fabricados na China contam como importações da China. Um 
exemplo flagrante é o iPhone, cuja montagem final é totalmente 
feita naquele país asiático.
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O caso da Apple é paradigmático. A China exportou para 
os Estados Unidos, em 2018, 35 bilhões de dólares em celulares. 
Quase todo esse valor provém dos iPhones: 31 bilhões de dólares. 
Para se ter uma ideia da importância desse valor, ele representa 
6,5% do total de exportações chinesas para os EUA34.

A imposição de tarifas de 25% sobre o custo de impor-
tação dos iPhones e de outros produtos da Apple fabricados na 
China seria um desastre para a empresa. Um estudo da Morgan 
Stanley mostrou que a imposição de tarifas elevaria em 160 
dólares o preço final de um iPhone de 999 dólares35.

Numa nota divulgada recentemente, a empresa afirmou 
que caso as tarifas fossem aplicadas, ficaria prejudicado o seu 
compromisso de contribuir com 350 mil milhões de dólares 
para a economia dos EUA nos próximos cinco anos. As tarifas, 
observou a empresa, prejudicariam a competitividade dos 
produtos Apple nos mercados internacionais, porque muitos 
dos seus competidores seriam, ao contrário da Apple, pouco 
afetados pela imposição de tarifas36.

34 RAPOZA, Kenneth. Trade War Update: China Throwing More Lifelines, 
Apple In Trouble. Forbes, May 22th 2019. Disponível em: https://www.forbes.
com/sites/kenrapoza/2019/05/22/trade-war-update-china-throws-more-li-
felines-apple-in-trouble/#70660230b877. Acesso em: 22 abr. 2019.

35 NO EASY answer for Apple if tariffs hit iPhones, Morgan Stanley finds. 
Marketwatch, Nov. 30th 2019. Disponível em: https://www.marketwatch.
com/story/no-easy-answer-for-apple-if-tariffs-hit-iphones-morgan-stan-
ley-finds-2018-11-30. Acesso em: 22 abr. 2019.

36 GURMAN, Mike; NIQUETE, Mark. Apple Warns of iPhone Tariff Risks as 
China Supply Chain Exposed. Bloomberg, June 20th 2019. Disponível em: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-20/apple-says-tarif-
fs-would-reduce-its-contribution-to-u-s-economy. Acesso em: 22 abr. 2019.
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PERDA DE DOIS MILHÕES DE 
EMPREGOS NOS EUA

Mas não seria só a Apple a prejudicada: mais de 600 empresas, 
entre elas a Walmart, a Target, a Ikea e a J. Crew tinham 
mandado uma carta a Donald Trump afirmando que “a 
imposição de tarifas às importações da China seriam impostos 
pagos diretamente pelas companhias dos EUA, não pela 
China”37. A carta citou um estudo mostrando que a imposição 
de tarifas às importações da China resultaria na perda de dois 
milhões de empregos nos Estados Unidos, aumentaria em mais 
de 2.000 dólares anuais os custos de uma família média de 
quatro pessoas e reduziria o valor do Produto Nacional Bruto 
(PNB) dos EUA em 1%.

Outras empresas a pressionar Trump contra as tarifas 
foram as produtoras de PC e portáteis, incluindo Dell, HP, Intel 
e Microsoft, que calcularam o aumento do preço dos portáteis 
em 120 dólares em média, chegando a preços que colocariam 
esses produtos fora do alcance de muitos consumidores38. Com 
a retomada das negociações, a guerra comercial EUA-China 
entra em fase de trégua. Mas a guerra tecnológica continuará 
acesa nas mais variadas áreas, porque a China vai continuar a 
batalhar por ser hegemônica em áreas como a 5G, Inteligência 

37 GREEN, Dennis. More than 600 companies including Walmart and Costco 
sent a letter to Trump begging him not to increase China tariffs. Business 
Insider, June 13th 2019. Disponível em: https://www.businessinsider.com/
walmart-costco-hundreds-of-companies-send-trump-tariff-letter-2019-6. 
Acesso em: 22 abr. 2019.

38 HU, Christina. Dell, HP, Microsoft, Intel oppose proposed tariffs on 
laptops, tablets. Reuters, June 19th 2019. Disponível em: https://www.
reuters.com/article/us-usa-tech-tariffs/dell-hp-microsoft-intel-oppose-pro-
posed-tariffs-on-laptops-tablets-idUSKCN1TK33V. Acesso em: 22 abr. 2019.
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Artificial, supercomputadores, computação quântica e tantas 
outras. Veremos qual será o próximo episódio.

CHINA + ESTADOS UNIDOS X 
POVOS DE AMBOS PAÍSES

A disputa tecnológica China X Estados Unidos é um confronto 
entre superpotências, uma em ascensão e outra envolvida num 
processo de lenta decadência. Ambas procuram ter hegemonia 
das tecnologias que vão definir o futuro. Essa “guerra fria” na 
área tecnológica pode ter efeitos positivos para a humanidade: 
os supercomputadores, por exemplo, têm o potencial de ajudar 
a definir novos medicamentos que salvem milhares de vidas; ou 
de prevenir com mais antecedência a formação de furacões. Mas 
também pode fornecer ferramentas para reforçar os poderes 
de controle sobre os respectivos povos, tornando reais as piores 
distopias já imaginadas. Infelizmente, é isso que já está aconte-
cendo na China e também dá passos nos Estados Unidos.

A introdução acelerada do capitalismo na China e o seu 
crescimento exponencial correram a par da manutenção de 
um regime de partido único e da persistência de uma ditadura 
obcecada pelo controle absoluto da sua população, para que não 
possam repetir-se episódios de contestação ao governo como 
o que ocorreu há 30 anos e foi simbolizado pela ocupação da 
praça Tiananmen por estudantes. Ora, o desenvolvimento da 
tecnologia na China ajusta-se como uma luva a essa obsessão 
do governo chinês. Partindo desses pressupostos, pode-se 
compreender melhor o alcance da decisão de implantar um 
Sistema de Crédito Social no país, anunciada por Pequim em 
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2014 e que, se for cumprido o plano, entrará em vigor dentro de 
um ano. Esse sistema, que ainda está sendo testado por meio de 
diferentes programas piloto, implantados em diversas cidades 
por instâncias estatais ou por empresas privadas, tem tudo para 
tornar realidade um sistema de controle muito superior – e mais 
perverso – que o descrito no famoso livro 1984, de George Orwell.

A decisão de criar esse sistema foi tomada pelo governo 
chinês em 2014. O documento oficial do Conselho de Estado, de 
junho daquele ano, apresenta o Sistema de Crédito Social como 
um componente importante do “sistema de economia socialista de 
mercado”, baseado numa completa “rede de registos dos membros 
da sociedade” e na “aplicação legal da informação de crédito” 
para promover a ideia de uma cultura de sinceridade, usando o 
encorajamento para a manutenção da confiança e a punição para 
a quebra de confiança”. O objetivo é “aumentar a mentalidade 
honesta e os níveis de crédito de toda a sociedade”, indispensáveis 
para “construir uma sociedade socialista harmoniosa”39.

O documento pretende que, em 2020, já tenham sido esta-
belecidas “as leis fundamentais, os regulamentos e os sistemas 
padrão para o crédito social”, tendo-se completado “um sistema 
de investigação de crédito cobrindo toda a sociedade”, uma 
“partilha de informações de crédito”, um “sistema de gestão e de 
supervisão de crédito”, e contando “com um sistema de serviço 
de crédito de mercado”, estando já a funcionar mecanismos 

39 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：现将《
社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》印发给你们，请认真贯彻
执行。http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.
htm; Tradução em inglês do mesmo documento: PLANNING OUTLINE for 
the Construction of a Social Credit System (2014-2020). China Copyright 
and media, 14 jun. 2014. Disponível em: https://chinacopyrightandmedia.
wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-so-
cial-credit-system-2014-2020/. Acesso em: 27 jun. 2019
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para encorajar a manutenção da sinceridade e punir a quebra 
de confiança. Além disso, o governo chinês pretende, no ano 
que vem, ter já avançado “na construção da sinceridade dos 
assuntos de governo, da sinceridade comercial, da sinceridade 
social e da credibilidade judicial, conseguindo um aumento 
substancial dos níveis de satisfação sociais e de mercado”.

Traduzindo em miúdos, o que o governo chinês pretende 
ver implantado em 2020 é um sistema de vigilância em massa 
que ordena todos os cidadãos do país num ranking de credi-
bilidade, em que os mais credíveis têm uma pontuação mais 
alta e os que de alguma forma cometeram atos que levaram a 
uma perda de confiança são punidos com a perda de pontos e a 
descida do ranking. Aqueles que sobem no ranking acumulam 
vantagens, enquanto os que descem são punidos. As empresas 
também terão um ranking, assim como as instituições gover-
namentais e até o sistema judicial.

Esse sistema unificado nacionalmente não existe ainda. 
O que existem são diversas experiências piloto, que envolvem 
empresas privadas e entidades estatais, como administrações 
municipais. Por enquanto, a adesão a esses sistemas locais é 
facultativa, mas, quando o sistema de âmbito nacional entrar 
em vigor, será obrigatória. A acrescentar à centralização de toda 
essa massa de dados traçando um minucioso perfil de vida de 
cada cidadão, seus hábitos de consumo e de lazer, sua situação 
familiar, os seus registros de saúde etc., ainda temos a presença 
onipresente das câmaras de vigilância auxiliadas por um 
sistema de reconhecimento facial e de Inteligência Artificial.

Em 2018, o governo chinês tinha instaladas mais de 200 
milhões de câmaras de vigilância, o que representa 1 câmara 
para 7 cidadãos. Mais de 660 das 676 cidades da China conti-
nental usam sistemas de vigilância. Em 2020, quando já devem 
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estar instaladas 300 milhões de câmaras, o governo chinês 
espera tê-las todas interligadas40.

Em dezembro de 2017, o repórter da BBC News John 
Sudworth, com permissão das autoridades locais da cidade de 
Guiyang, de 3,5 milhões de habitantes, fez um teste para saber 
quanto tempo conseguia passar despercebido, caminhando 
aleatoriamente em qualquer ponto da cidade41. É certo que 
não procurou esconder-se nem usar apenas ruelas ou caminhos 
secundários. Andou de cara descoberta por avenidas largas e 
arejadas. A polícia demorou apenas 7 minutos a encontrá-lo. 
Os novos sistemas de reconhecimento facial são turbinados 
pela tecnologia da Inteligência Artificial, de tal forma que, 
mesmo que a pessoa tenha a cara tapada por uma máscara, 
por exemplo, pode ser reconhecida pela forma de andar.

VIGILÂNCIA EM MASSA E 
RECONHECIMENTO FACIAL NOS EUA

Os Estados Unidos não têm (ainda) um sistema de controle 
comparável ao chinês, mas não resistiram às facilidades 
do reconhecimento facial. O jornal The Washington Post, no 
passado dia 7 de julho de 2019, denunciou que o FBI e o serviço 
de imigração e fronteiras dos Estados Unidos estão a usar 
programas informáticos de reconhecimento facial e as bases 

40 MASS surveillance in China. Wikipedia. Disponível em: https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Mass_surveillance_in_China. Acesso em: 27 jun. 2019.

41 CHINA: “the world’s biggest camera surveillance network”. BBC News, 
Dec. 25th 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pNf4-d-
6fDoY. Acesso em: 27 jun. 2019.
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de dados do Departamento de Veículos Motores (DMV), o qual 
emite as cartas de condução dos cidadãos norte-americanos, 
para pôr de pé um gigantesco programa de vigilância sem que 
os cidadãos tenham disso conhecimento42.

Até agora, a polícia tinha acesso às impressões digitais, 
ao DNA e a outros dados biométricos de pessoas suspeitas de 
crime, o que não é o caso da maioria dos cidadãos que possuem 
uma carta de condução. O acesso às bases de dados do DMV não 
foi autorizado pelo Congresso dos EUA nem pelos legislativos 
estaduais, mas já se tornou rotina, diz o jornal. Desde 2011, o FBI 
realizou mais de 390 mil pesquisas de reconhecimento facial43.

As cidades de San Francisco, do estado da Califórnia, e 
Somerville, do estado do Massachusetts, foram as primeiras a 
proibir o uso do reconhecimento facial pelas autoridades de 
segurança44, temendo a possibilidade de esse sistema ser usado 
para implantar programas de vigilância em massa e também 
de levar à prisão pessoas erradas, devido a falhas do software. 
Mas, segundo o jornal, o seu uso já está entranhado na rotina 

42 HARWELL, Drew. FBI, ICE find state driver’s license photos are a gold 
mine for facial-recognition searches. The Washington Post, Jul. 7th 2019. 
Disponível em: https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/07/
fbi-ice-find-state-drivers-license-photos-are-gold-mine-facial-recognition-
-searches/?utm_term=.20574eaf4191. Acesso em: 27 jun. 2019.

43 HARWELL, Drew. FBI, ICE find state driver’s license photos are a gold 
mine for facial-recognition searches. The Washington Post, Jul. 7th 2019. 
Disponível em: https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/07/
fbi-ice-find-state-drivers-license-photos-are-gold-mine-facial-recognition-
-searches/?utm_term=.20574eaf4191. Acesso em: 27 jun. 2019.

44 HARWELL, Drew. FBI, ICE find state driver’s license photos are a gold 
mine for facial-recognition searches. The Washington Post, Jul. 7th 2019. 
Disponível em: https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/07/
fbi-ice-find-state-drivers-license-photos-are-gold-mine-facial-recognition-
-searches/?utm_term=.20574eaf4191. Acesso em: 27 jun. 2019.
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do FBI, que faz em média 4.000 pesquisas por mês, a sua maioria 
nas bases de dados do DMV.

Nos Estados Unidos, não há um bilhete de identidade 
federal, igual para todos os cidadãos, e por isso a carta de 
condução é um dos documentos mais espalhados entre a popu-
lação residente, já que mesmo imigrantes indocumentados, em 
muitos estados, têm acesso a esse documento. Mas a ninguém, 
nem quando vai tirar a carta nem quando vai renová-la, é 
pedida autorização para que a fotografia do documento seja 
usada em pesquisas de reconhecimento facial.

Não é ainda uma distopia orwelliana, mas para lá caminha. 
Principalmente se recordarmos outras iniciativas anteriores 
de controle em massa da população norte-americana, como o 
programa secreto PRISM, posto a funcionar em 2009, que abre 
à Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) o 
acesso aos dados pessoais de milhões de pessoas por intermédio 
da Microsoft, do Yahoo, Google, Facebook, da Apple e do AOL. 
Além disso, não esqueçamos o Patriot ACT, de 2001, que permite 
que órgãos de segurança e de espionagem dos EUA interceptem 
ligações telefônicas e e-mails de organizações e pessoas supos-
tamente envolvidas com o terrorismo, sem necessidade de 
qualquer autorização da Justiça, sejam elas estrangeiras, sejam 
cidadãs dos EUA.

Em conclusão: a disputa pela hegemonia tecnológica 
está opondo as duas maiores superpotências; mas essas 
mesmas tecnologias são usadas para assegurar a estabilidade 
dos governos, por meio da vigilância e do controle sobre as 
populações, e não da democracia. China e Estados Unidos 
querem dominar a tecnologia para desenhar o futuro. Mas a 
imagem desse futuro que aparece, nos dois casos, ainda que com 
diferenças, é perigosamente autoritária e ditatorial.
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O SISTEMA FINANCEIRO 
MUNDIAL E A CONSTRUÇÃO 

DA HEGEMONIA CHINESA

Érico Fernandez 

O século 21, já entrando na sua terceira década, exibe uma dico-
tomia decisiva. Por um lado, o capital especulativo ditando as 
regras de acumulação e das relações trabalhistas no panorama 
dominado pelo Ocidente, onde o Estado serve prioritaria-
mente aos interesses das casas financeiras e a seu imenso 
poder político-econômico; por outro, a ascensão da China, 
que abriga o maior PIB mundial e tem no Estado o principal 
agente organizador e catalisador dos seus expressivos índices 
de desenvolvimento que perpassam pelo conjunto da sociedade 
chinesa e se fazem sentir em âmbito global. Qual será o desfecho 
entre esses dois modos de gerir a coisa pública e o capital? O 
capital que vive de juros se afirmará soberano no planeta? Ou é 
possível conciliar mercado e os valores de uma sociedade socia-
lista? E, ainda, como foi/é possível os chineses se adaptarem 
às exigências da conjuntura dos últimos 40 anos e, ao mesmo 
tempo, preservarem os ideais de sua autoproclamada sociedade 
socialista? Contudo, um tópico parece claro: dos dois modos em 
disputa, um prevalecerá. Pois, se o capital especulativo é um 
fator crucial na atual crise sistêmica, também se configura num 
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dos aspectos responsáveis pela queda da hegemonia ocidental 
liderada pelos Estados Unidos e pela consequente abertura de 
espaço para ascensão de uma nova força mundial, a China. Os 
sinais dessa convulsão e mudança macroestrutural estão em 
curso e são cada vez mais claros.

Immanuel Wallerstein, em Declínio do Poder Americano 
(2004), destaca que os Estados Unidos sofrem um constante e 
irreversível declínio. O que significa a decadência estrutural de 
um padrão capitalista que deverá ser suprido por outro modelo 
de capital ou, ainda, por uma revolução social. Para tanto, há em 
sua tese dois aspectos essenciais: a redução do nível competitivo 
dos Estados Unidos – explicada também pelo desvio de recursos 
para guerra e a diminuição de seu poder monetário do dólar –, 
coadunado a uma perda de legitimidade (WALLERSTEIN, 2004). 
Quanto ao primeiro fator, a guerra do Iraque em 2003 é um 
exemplo importante. Motivada por questões petrolíferas, ela 
explica-se também pelo fato de que Saddam Hussein já havia 
encaminhado contratos de venda de óleo com moeda russa e 
chinesa. Outra questão: atualmente os Estados Unidos emitem 
dólares de forma descontrolada, procurando melhorar sua 
balança comercial e ameaçando cada vez mais o equilíbrio 
global; em contraposição, China e Rússia compram ouro como 
concorrente ao papel-moeda estadunidense.

“No mercado da dívida pública dos EUA está sendo formada a 

maior bolha na história. O ouro e prata estão muito subvalo-

rizados. Por isso, agora é de apostar contra a dívida pública e 

comprar ativos fortes, como o ouro e a prata. Nenhum político 

ou chefe do Fed [banco central dos EUA] é capaz de mudar 

isso. Nada pode impedir o crescimento explosivo dos preços 
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do ouro que iremos observar no futuro”, explicou o corretor 

Gregory Mannarino [...]. Bill Holter está certo que, na véspera 

do colapso dos mercados da dívida, a Rússia e a China irão 

comprar tanto ouro quanto possível [...]. “O plano ambicioso 

de Moscou e da China visa esgotar as reservas de ouro do 

Ocidente. Quando surgirem problemas com o fornecimento 

desse metal, a Rússia e a China conseguirão derrubar a hege-

monia do Tesouro dos EUA e do dólar como moeda de reserva 

e estabelecerão suas regras na economia global”, concluiu 

Holter (SPUTNIK BRASIL, 2019)1. 

Analisemos a seguir como chegamos a essa etapa histórica.

CAPITALISMO E CRISES

Dois critérios devem ser postos quando se discorre acerca das 
crises do capitalismo: ingovernabilidade e incontrabilidade – e 
esses são derivados de sua orientação irreprimível destinada 
a uma permanente acumulação. Tal como força de lei ou 
componente intrínseco à sua natureza, a “eficiência econômica” 
torna-se a régua de tudo e também da própria humanidade. Na 
verdade, a eficiência econômica significa, em última instância, 
o cálculo que faz girar a roda da acumulação, e uma variável 

1 SPUTNIK BRASIL. Armadilha dourada: como Rússia e China estão dispostas 
a pôr fim à hegemonia do dólar. Disponível em: https://dialogosdosul.
operamundi.uol.com.br/economia/58394/armadilha-dourada-como-rus-
sia-e-china-estao-dispostas-a-por-fim-a-hegemonia-do-dolar?fbclid=IwAR-
3FAStL8vw03-5AStdsv-Zg7t_ZpG4fXsjpCbE6OtRo7YSWZNljVCxQ6kY. Acesso 
em: 23 jun. 2019.
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essencial para obtê-la concerne ao esforço para baixar os custos 
de produção, inclusive o valor pago ao bem mais precioso do 
capital – o trabalho. No cerne das crises capitalistas de produção, 
ou de superprodução, está, para cada unidade capitalista, 
produzir mais, melhor e em menos tempo, alargando, portanto, 
o seu mercado consumidor versus baixar os custos e vencer seus 
concorrentes. Evidentemente, esse quadro agrega uma enorme 
complexidade social para que, no final de cada ciclo de acumu-
lação, surja outro ciclo renovado e assim ininterruptamente. 
Segundo Marx, esse procedimento econômico está contido 
na fórmula básica do capital: D-M-D (Dinheiro-Mercadoria-
-Dinheiro). Isto é, o dinheiro ao ser investido na produção se 
transforma em capital ao produzir mercadoria (gerando valor) 
que, ao ser vendida, reconverte-se em mais dinheiro e novamente 
capital quando produz mais mercadoria (gerando e expandindo 
mais valor em relação ao valor primitivo, ou seja, sendo valor de 
troca). É, enfim, um movimento de circulação incessante em sua 
transformação de dinheiro em capital. Não esquecendo que a 
mais-valia, ou o sobrevalor, é o componente imprescindível para 
que o capital, com a apropriação do trabalho alheio, seja qual 
for a sua personificação histórica, possa acumular. As crises de 
superprodução capitalistas – excesso de oferta de mercadorias 
e reduzida demanda – estão no âmago do ciclo D-M-D, bem 
como as convulsões sociais daí decorrentes. Essas são resultado 
da degradação das condições de vida dos/as trabalhadores/as 
e, quando se tornam uma ameaça real, são reprimidas pelo 
capital por meio de governos de viés mais ou menos autori-
tário. Há ainda a fórmula que traça a sucessão inversa desse 
circuito: M-D-M (Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria), contudo 
ela se expressa fundamentalmente como valor de uso por inter-
médio da troca de mercadorias. O dito capitalismo comercial/
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mercantilismo (vender para comprar) é o exemplo histórico 
mais conhecido de atividade econômica que reproduz a fórmula 
básica do capital, mas com sinais invertidos.

Em contrapartida, Atílio Boron (2003) demonstra que um 
dos motivos alegados quanto ao surgimento da crise ora vivenciada 
(trataremos mais adiante sobre o tema) – e exaustivamente divul-
gado pelas vozes do liberalismo2 preponderante contra os Anos 
Dourados do capitalismo (em linhas gerais, do final da 2ª Guerra 
até a primeira metade da década de 1970) – não seria relativo ao 
déficit fiscal estatal decorrente do peso de tantos encargos sociais. 
No que se refere à racionalidade do capital, essa tese possui graus 
de coerência. Entretanto, Boron esclarece que na verdade a questão 
crucial é outra: o padrão keynesiano/welfarestate “excessivamente 
democratizou” o corpo societal, colocando em risco o nervo central 
do sistema, isto é, a rígida hierarquia a favor de sua dinâmica 
acumulativa. Essa, sim, peça intocável e incongruente com uma 
democracia substancial, haja vista que, no final dos anos de 1960, 
uma série de movimentos sociais pôs em xeque a divisão hierár-
quica de submissão do trabalho ao capital.

2 Ao se pensar em liberalismo, é conveniente refletir sobre o tipo de capi-
talismo em voga, que concomitantemente exige um corpo doutrinário que 
o coordene e justifique. Assim, o liberalismo é aqui compreendido como o 
estatuto teórico e estratégico que demarca e ajusta os caminhos a serem 
trilhados pelo capitalismo na sua busca permanente de renovação. Desde 
que estejam vigorando determinados padrões de liberdade individual, econô-
mica, política, religiosa, associativa e intelectual calcados na propriedade 
privada dos meios de produção e que, fundamentalmente, não interfiram 
− ou melhor, sejam favoráveis à acumulação capitalista. Uma sociedade 
arbitrada sob os moldes fascistas preserva os dois itens grifados, todavia 
suprime ou inibe, em graus variados, os demais. É capitalista, portanto. 
Porém, não é liberal.
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De fato, as classes dominantes contemplam com tristeza o 

modo como esse democratismo – que em um momento se 

limitou à “esfera pública” – se expande vigorosamente e 

penetra até o próprio santuário da burguesia: a fábrica. O 

irresistível avanço da democracia agora desborda os amplos 

limites do Estado para invadir as áreas “privadas”, outrora 

a salvo da irrupção do elemento democrático, e isso é o que 

galvaniza um forte bloco burguês que satanizou o Estado 

keynesiano como a causa da crise política e da “ingoverna-

bilidade” das democracias (BORON, 2003, p. 79, grifo do autor).

A frase “A longo prazo, todos estaremos mortos”, dita 
ou, ao menos, atribuída a John Maynard Keynes, em linguagem 
econômica pode ser lida do seguinte modo: de acordo com o 
esquema acima, depreende-se que a lucratividade deve ser 
alcançada, em regra, em prazos não dilatados e os meios para 
obtê-la também devem oferecer presteza temporal. Se houver 
titubeio, atrasos ou incapacidade de qualquer ordem, na tenta-
tiva de sobrepujar uma outra unidade capitalista, a concorrente 
mais forte e hábil conquistará o nicho de mercado em disputa. 
Essa dinâmica era conhecida por Keynes e guardava em si, 
segundo a visão clássica liberal de raiz smithiana, uma ideia 
de moralidade insuspeita e implícita.

Nesse sentido, o regime liberal de Adam Smith empu-
nhava a bandeira da generosa empatia iluminista tão cara ao 
escocês, inclusive, colocada acima do lucro3 e do patrão4 – e 
muito acima das interpretações equivocadas e de má-fé “da mão 
invisível do mercado”. Porém, com o domínio do capitalismo 

3 SMITH, 2003b, p. 1160-1161.

4 SMITH, 2003a, p. 183-184
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em âmbito planetário sustentado por gigantescos oligopólios 
e cartéis, naturalmente esse regramento ético cai por terra. 
Aliás, é justamente pela não possibilidade de observância desse 
regramento ético que se levantaram as poucas e gigantescas 
organizações empresariais que hoje comandam e concentram 
a maioria absoluta do mercado mundial. E se tal configuração 
econômica – que se assenta nos parâmetros da lógica concor-
rencial do capitalismo –, ainda era uma tendência no século 18, 
época de Smith, hoje está efetivamente comprovada, instalada 
e guiada para muito além dos rebates de consciência quanto 
à preservação do meio ambiente, por exemplo. Ou seja, ações 
individualistas pautadas em veleidades humanísticas não 
podem dar o tom – e de maneira alguma conseguiriam –, à 
necessidade de expansão do capital e são, portanto, descartadas 
por sua dinâmica autorreprodutiva.

Nesse processo, organizações privadas de caráter 
moralista, abarcando entidades religiosas, Organizações Não 
Governamentais, como Greenpeace, Lions Clubs, maçonaria, 
entre tantas outras, servem basicamente como propaganda 
pró-sistêmica no sentido de estabelecer, consolidar e espalhar 
uma dada doutrinação política ao mesmo tempo que esvaziam 
o olhar crítico a respeito do seu verdadeiro funcionamento. 
Em suma, existe uma estrutura de poder e de autorregulação 
inerente ao capital que não admite que se coloque em xeque o 
nexo de sua reprodução constante e irrefreável. O movimento 
em prol de acumulação do capital é, então, o campo sobre o qual 
atuam o jogo político-econômico e as contendas classistas em 
suas mais variadas formas.

As modificações, reformistas ou revolucionárias, no que 
tangem à operacionalidade sistêmica orientada pela acumu-
lação, são sensíveis em dois quesitos e ocorrem principalmente 
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em contextos de surto econômico (de taxas de acumulação 
reduzidas) e social: primeiro, as pressões da sociedade civil 
organizada em luta contra o rebaixamento dos gastos de 
produção está numa relação direta com aumento dos níveis de 
exploração do trabalho (diminuição de salários e retirada de 
direitos); segundo, as intervenções estatais com a finalidade de 
regular os vínculos entre trabalho e capital, não permitindo 
ou desfazendo grandes conglomerados econômicos, taxando 
lucros, abrindo postos de trabalho, socorrendo empresas 
privadas etc., como aconteceu na crise de 1929 e em diversos 
outros instantes. É a partir da objetividade dessa conformação 
fundamental – por um lado, as ações estatais buscando 
recompor o capital em crise acumulativa e, por outro, as lutas 
trabalhistas – que surge a necessidade sistêmica de vencer 
uma dada crise conjuntural até o inevitável aparecimento da 
próxima. Item basilar: o imperativo de reprodução sempre 
ampliada do capital está inseparavelmente ligado ao Estado – a 
sua instituição maior – regulador e impulsionador dessa busca

O CAPITAL NOS  
ÚLTIMOS 50 ANOS

CAPITAL ESPECULATIVO

Dois elementos interligados imprimiram uma nova marca ao 
regime global, são resultantes de uma jornada que iniciou 
há cerca de 50 anos e que orienta a atual etapa capitalista: o 
primeiro, coloca o capital financeiro numa posição de comando 
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na busca de acumulação; o segundo, promove a China como 
novo centro de poder econômico. O deslocamento para o Oriente 
pertence à história imediata, portanto os seus desdobramentos 
se estenderão ainda por décadas e acarretarão uma série de 
flutuações antes de realmente se firmarem. Nesse ínterim, 
como toda e qualquer grande alteração sistêmica, a passagem 
de uma cúpula de poder global para outra apresentará resistên-
cias e traumatismo sociais. Em contrapartida, quanto ao fato 
de a economia do século 21 estar hegemonizada por operações 
financeiras em larga escala, o denominado capital improdutivo, 
seus efeitos já são translúcidos, enraizados e sentidos.

O capital que sobrevive de juros, conforme Marx, abrevia 
o itinerário D-M-D manifestando-se em D-D, “dinheiro é igual a 
mais dinheiro, valor que ultrapassa a si mesmo” (MARX, 2002, 
p. 186). Para os padrões capitalistas que pautaram o século 
19 e mais de 2/3 do século 20, o sistema de juros era um dos 
braços do capital, sem dúvida importante, contudo estava numa 
relação de inferioridade quanto às decisões tomadas pelo poder 
central e efetivo: o grande corpo capitalista dirigente unido, 
mas também em luta concorrencial (inclusive bélica) para fazer 
avançar o modelo de acumulação mais eficaz em uma determi-
nada quadra histórica. Assim, a competitividade ininterrupta 
entre cada unidade de capital acabava por encontrar qual o tipo 
de acumulação mais dinâmica e qual fração da classe dominante 
a comandaria. Depuração essa que seria depois chancelada pelo 
Estado e sua estrutura jurídica. Dito de outro modo, o dono da 
indústria e sua seara de poder administrativo, além da repre-
sentação estatal executiva/parlamentar, ditavam as normas 
do padrão capitalista em voga a ser divulgado pela mídia e por 
seus intelectuais orgânicos para ser, em seguida, absorvido pelo 
senso comum. Esse é o resumo do clássico formato fordista de 
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produção e de divisão de poder no capitalismo que vigorou por 
tanto tempo. As casas financeiras distribuíam consideráveis 
recursos por meio de ações e empréstimos, todavia, mesmo 
assim, ocupavam um degrau abaixo na escala de decisões 
a respeito do real gerenciamento e mobilidade do capital. A 
despeito de sua inferioridade na hierarquia do arcabouço 
sistêmico, o capital improdutivo tinha um papel destacado no 
desencadeamento das históricas crises econômicas.

No entanto, com a mais recente e profunda crise econô-
mica, coadunada com as convulsões políticas promovidas por 
diversificados movimentos contestatários, especialmente a 
partir do final da década de 1960, ocorre uma guinada sistêmica 
global. O modelo acumulativo dos Anos Dourados é gradual-
mente substituído pelo que ficou conhecido por neoliberalismo, 
por uns, e globalização, por outros.

Nos anos de 1960, a tendência à concentração de capital 
(mais uma vez confirmada) como método para vencer as 
disputas comerciais, bem como as medidas estatais que a 
respaldem, representou passo importante na configuração 
do panorama social do século 21. A ideologia legitimadora no 
período de ascensão capitalista e exaustivamente propalada 
pela corrente liberal hegemônica, que tinha em John Keynes 
e John Galbraith dois de seus baluartes, era a de que a curva 
ascendente de prosperidade social se tornará inexorável e, 
consequentemente, o acesso cada vez maior a bens materiais e 
culturais. Afinal, nenhuma geração anterior tinha sequer expe-
rimentado algo parecido. A riqueza criada pelo trabalho estava 
sendo melhor distribuída – via políticas estatais reguladoras 
e incluidoras –, e os níveis de democracia burguesa tocaram 
patamares mais altos. Entretanto, apesar da onda de otimismo 
sentida igualmente na periferia global, esta, em significativa 
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medida, ainda sofria misérias de todo o tipo em seu dia a dia, 
incluindo guerras e ditaduras diretamente financiadas pelo 
capitalismo central e suas grandes corporações transnacionais 
com a colaboração das burguesias e elites locais. Então, por 
que o encanto se quebrou? O que foi que deu errado? Convém 
detalhar os pontos-chave desse processo e as alterações em 
âmbito planetário daí advindas.

Naquele período, a hegemonia econômica estadunidense, 
pautada no American way of life e no fordismo, já estava sendo 
rivalizada por nações como Alemanha, França e Japão. O 
último, inova e dinamiza a sua matriz produtiva e tecnológica 
ao encontrar no toyotismo formas de flexibilizar as conquistas 
dos/as trabalhadores/as e economizar custos. Sob essa mesma 
lógica, acontece um deslocamento e a fragmentação da linha 
produtiva das grandes empresas capitalistas para a periferia 
em busca de mão de obra e matérias-primas mais baratas, além 
de leis ambientais permissivas. Por sua vez, a economia estadu-
nidense tem um peso extra a ser enfrentado: o enorme custo 
com o seu complexo militar-industrial que se, por um lado, é 
um elemento que assegura a sua liderança política mundial, 
por outro, acarreta enormes gastos que posteriormente serão 
um ônus. O fenômeno da militarização demonstra que o Estado 
é a grande alavanca da economia, pois são agências como a 
NASA que durante a Guerra Fria dinamizam a economia a 
partir das necessidades da máquina de guerra. Inovações que 
abarcam desde alimentação, incluindo roupas, equipamentos 
de telecomunicação, transporte, até remédios e cosméticos 
atestam que o capital público estadunidense foi/é crucial para 
a sua economia. Mas com um aspecto relevante: após o enorme 
investimento humano e material exigidos por tais inovações e 
conquistas científicas, as mesmas foram/são apropriadas por 
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empresas privadas. Ou, como diz Noam Chomsky acerca desse 
fenômeno histórico presente nas origens do capital industrial: 
“Gastos públicos e lucros privados”5.

Tal operacionalidade bélica/industrial ligada ao “guar-
-da-chuva nuclear” – e o repasse tecnológico do público para 
o privado – deixou a economia norte-americana dependente 
da lógica militar que, num efeito cascata, movimentava (e 
ainda movimenta), direta ou indiretamente, o grande conjunto 
das relações comerciais do país, além de catalisar o discurso 
patriótico que justifica e legitima, perante a opinião pública, 
a presença de suas transnacionais ao redor do mundo. No 
entanto, se a parafernália militar foi e é um sustentáculo impor-
tante da economia estadunidense, também a comprometeu em 
dívidas. Tanto é que, em 1971, como sintoma do declínio de sua 
competividade internacional no setor de eletrodomésticos e 
automóveis, por exemplo (e igualmente afetada com o aumento 
do petróleo em 1973), o governo de R. Nixon termina com a 
paridade fixa dólar/ouro e estabelece a livre conversão do dólar 
em relação ao ouro e às outras moedas.

Com o final do sistema Breton Woods, os Estados Unidos 
intencionavam recuperar a sua economia estabelecendo taxas 
de câmbio flutuantes. Porém, essa medida gerou a especulação 
massiva que hoje hegemoniza o capitalismo, colocando num 
segundo plano o capital produtivo. Assim, numa economia sem 
controle estatal, o valor do câmbio fixo perde espaço para o 
capital improdutivo orientado por juros e que se movimenta 
sem freios por todo o planeta. Não é coincidência, portanto, 
que, desde o final da 2ª Guerra até 1971, a economia global 

5 Capitalismo seguirá igual, diz Chomsky. Entrevista de Noam Chomsky 
à Folha de São Paulo https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/
fi1410200830.htm. Acesso em 13 de agosto.
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manteve-se sem grandes sobressaltos, uma exceção notável foi 
a baixa de 14,1% em 1957. Na conjuntura em que a especulação 
se tornou regra, as crises são frequentes. Cabe lembrar: são 
esses, em essência, os mesmos sinais indicados por John Keynes 
em sua obra mais conhecida, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 
Moeda, ao se referir ao colapso de 1929.

Converter o empresário em especulador é golpear o capi-

talismo, porque isso destrói o equilíbrio psicológico que 

permite a perpetuação de recompensas desiguais. A doutrina 

econômica dos lucros normais, vagamente apreendida por 

cada um, é uma condição necessária para a justificação do 

capitalismo (KEYNES, 1985, p. 297).

Em linhas gerais, esse percurso se dá dialeticamente em 
três etapas: a) a tendência à concentração de capital se explica 
como uma forma de vencer concorrências acirradas; b) essa alta 
concentração de capital acarreta taxas de lucro baixas; c) como 
alternativa, na busca de rentabilidade menos arriscada e mais 
rápida, ocorre a aplicação de somas consideráveis de capital 
no sistema financeiro. Uma das consequências graves dessa 
formação econômica é que, no século 21, o setor de juros adquiriu 
um caráter hegemônico na estrutura do capital, ocupando o seu 
patamar deliberativo. Este é um desdobramento potencialmente 
perigoso descrito por Keynes: a ascensão do capital improdutivo 
como condutor da racionalidade de acumulação capitalista.

Isto posto, os padrões organizacionais aparecidos na 
passagem de 1960/1970 abrem caminho a outra dinâmica produ-
tiva, expansiva e coercitiva. Se, na fase precedente, o regime 
operava sob o arbítrio do Estado interventor de inspiração 
keynesiana, agora, surge um crescente descomprometimento 
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das tarefas governamentais atinentes às disputas entre capital 
e trabalho. Ou seja, a força do Estado se mostra agora pujante às 
necessidades da classe dominante ao se abster, cada vez mais, 
das negociações capital/trabalho quando desregulamenta 
e rebaixa o valor do segundo em favor do primeiro. O atual 
modelo de Estado não é mínimo. Na verdade, é bem ao contrário 
do que propaga a ideologia liberal predominante. O Estado hoje 
é ainda mais claramente um comitê dos negócios da burguesia 
ao estreitar, senão cerrar, os espaços de negociação entre capital 
e trabalho em prol da redução dos gastos produtivos. Keynes, o 
economista que antipatizava com o socialismo, alertava:

Ao admitir que o trabalhador esteja sempre em condições de 

fixar o seu próprio salário real, esta crença continuou a ser 

sustentada pela confusão com o princípio segundo o qual a 

mão-de-obra se acha sempre em condições de determinar 

o salário real correspondente ao pleno emprego, isto é, ao 

volume máximo de emprego compatível com determinado 

salário real (KEYNES, 1985, p. 2).

A deterioração salarial e as dificuldades sociais sentidas 
pelos/as trabalhadores/as do século 21 se alargam e se apro-
fundam. Sublinha-se: o enfraquecimento das organizações 
sindicais é um dos objetivos fundadores do liberalismo domi-
nante e já angariou um estimável índice de sucesso. Guiado pela 
lógica acumulativa do capital especulativo, o Estado, ao mesmo 
tempo que se encarrega de resguardá-la e promovê-la, perde 
autonomia administrativa e diminui seu poder de barganha 
com os/as trabalhadores/as. Essa função estatal é determinante 
para a estabilidade sistêmica. Compõe-se, assim, um contexto 
de retirada de direitos e sucateamento do patrimônio público 
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no qual a corrente hegemônica liberal faz o seu poder de mando 
prevalecer. Sob essa ótica, a crítica “quanto mais liberal, mais 
autoritário” se consolida com a gradativa supressão dos direitos 
universais do trabalho.

Em outras palavras, o capital de nossos dias amplificou a lei 

do valor, deu-lhe maior vigência, extraindo sobretrabalho 

de todas as esferas das quais se pode extraí-lo: nas fábricas, 

nos bancos, nas escolas, nos serviços mercadorizados, nas 

casas etc., etc. a nova polissemia do trabalho é, também, 

exatamente isso: há trabalho produtivo hoje onde não existia 

ontem. E os capitais globais utilizam-se magistralmente da 

simbiose que ocorre entre exploração seletiva e absoluta do 

sobretrabalho. Portanto, parece ser falaciosa a afirmação 

de que o trabalho deixou de ser a principal força produtiva. 

Aliás, o estudo do toyotismo, em seu apogeu, mostrou-nos 

que o segredo do assim chamado “modelo japonês”: o envol-

vimento e a exploração intensificada da força de trabalho 

em forte simbiose com o desenvolvimento tecnocientífico 

(ANTUNES, 2005, p. 97.)

Tais problemas relacionam-se com o circuito do capital 
que, para ser completado, clama por áreas em que possa ser 
investido sem receber a chancela da produção. Ainda mais 
quando a fração do capital especulativo exige uma rotação 
mais rápida a fim de compensar perdas. Essa é a grande ilusão 
do capital volátil que hoje manda na economia: viver de juros, 
alheio ao sistema produtivo. Ocorre, então, uma divisão nefasta 
no corpo do capital: o lucro aparece como independente das 
relações de produção. Mais grave, hoje se alimenta do circuito 
vicioso de aplicações financeiras. Em contrapartida, a venda 
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para obter mais-valor adquire novo fôlego no sistema de crédito, 
no entanto, é uma medida que com o tempo se esgota em si 
mesma. Já que, quando há um descompasso entre produção 
e consumo, a primeira continua a gerar mercadorias sem que 
as anteriormente produzidas tenham sido absorvidas pelo 
consumo, isto é, são mercadorias paralisadas sem que o mercado 
as assimile. E se o capitalismo, na acirrada competividade atual, 
reclama custos menores, empregos precarizados e achatamento 
dos salários (aumento dos índices de intensificação e/ou 
extensão da duração do trabalho), o poder de consumo baixa.

Nesse sentido, o sistema de créditos funciona tempo-
rariamente como uma forma de escoar a produção, aliado à 
publicidade, à alta perecibilidade dos produtos, à intervenção 
estatal na relação trabalho/capital, na promoção de isenções 
fiscais para o capital etc. Contudo, a primeira leva de créditos 
se torna, ao mesmo tempo, ilusória e num item a mais apro-
fundador da crise, isto é, dá vazão às mercadorias, mas, em 
seguida, paralisa a rotação do capital em virtude dos créditos 
insolventes numa conjuntura como a descrita anteriormente. 
Aumenta, por consequência, o volume de capital imobilizado 
– de dinheiro que não se converte em capital e de mercadorias 
sem concluir a sua etapa de vendas.

Esses são os pontos-chave deflagradores das convulsões 
sociais hoje vividas. Entretanto, elas, stricto sensu, não são um 
problema devido à falta de recursos, pois 

se arredondarmos o PIB mundial para 80 trilhões de dólares, 

chegamos a um produto per capita médio de 11 mil dólares. 

Isto representa 3.600 dólares por mês por família de quatro 

pessoas, cerca de 11 mil reais por mês (DOWBOR, 2017, p. 22). 
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A questão é, portanto, estruturante, na medida em que 
a produção está calcada nas vendas e não nas necessidades 
humanas. Sendo assim, o amplo arco de misérias que atinge a 
humanidade apenas importa quando afeta a acumulação e/ou 
redunda em lutas sociais.

O que temos hoje é um grande paradoxo: as imensas 
empresas financeiras que vivem do/pelo/para o mercado e 
propagandeiam os seus benefícios, estão, na verdade, acima 
desse mesmo mercado, já que, pelo seu gigantismo econômico, 
maior que o PIB de muitos países, têm acesso a fontes privi-
legiadas de informação, bem como o poder de criar, por meio 
das corporações midiáticas, a legitimação de seus interesses 
e, assim, eleger e depor governos. São corporações com um 
capital médio muito maior do que as Nações Unidas dispõem 
(DOWBOR, 2017, p. 58). Nem o controle estatal possui força para 
controlá-las, mesmo porque já está comprometido política e 
economicamente com elas. E aqui aparece uma medida que se, 
sob a ótica do capital, intenciona contornar a crise; por outro, 
a agrava. Diz respeito ao financiamento de políticos em prol 
da obtenção de isenções fiscais para as grandes empresas que 
bancaram suas eleições, o que redunda também na dívida 
pública. O exemplo brasileiro é trágico, já que o Estado, além das 
isenções fiscais, não onera as vultosas fortunas e o lucro dessas 
empresas, mas sim o consumidor por intermédio de impostos 
sobre o consumo direto, acarretando concentração de renda e 
riqueza. A derivação dessa prática é o endividamento do Estado, 
pois tais medidas acabam por desequilibrar a receita e o obrigam 
a recorrer a entidades como o Banco Mundial, como fizeram, 
entre outros, o governador Ivo Sartori do Rio Grande do Sul.

A venda e o sucateamento do patrimônio público, além 
da estagnação dos salários da maioria dos servidores públicos 
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(entre as exceções está evidentemente o judiciário), visam 
pagar a dívida pública. Em síntese, isso significa apropriação 
do trabalho por meio da agiotagem, se configurando em mais 
um braço de extração da mais-valia e de passagem dos bens e 
recursos públicos para os financistas. Privatizar, outra face não 
democrática dessa lógica, exclui grande parte da população da 
riqueza social produzida por todos/as e, ao se apropriar do que 
é público, objetiva-se desafogar o capital estagnado. O que foi 
privatizado, enfim, se torna mais um item da mercantilização de 
todas as esferas da vida. A venda de títulos do governo é o outro 
ramo da dívida pública. Vale reproduzir um trecho da entrevista 
de Maria Lucia Fattorelli, auditora aposentada da Receita Federal 
e fundadora do movimento “Auditoria Cidadã da Dívida”.

O Tesouro Nacional lança os títulos da dívida pública e o 

Banco Central vende. Como o Banco Central vende? Ele 

anuncia um leilão e só podem participar desse leilão 12 insti-

tuições credenciadas [...], são os maiores bancos do mundo. 

De seis em seis meses, às vezes, essa lista muda. Mas sempre 

os maiores estão lá: Citibank, Itaú, HSBC…é por isso que a 

gente fala que, hoje em dia, falar em dívida externa e interna 

não faz nem mais sentido. Os bancos estrangeiros estão aí 

comprando diretamente da boca do caixa. Nós sabemos quem 

compra e, muito provavelmente, eles são os credores porque 

não tem nenhuma aplicação do mundo que pague mais do 

que os títulos da dívida brasileira. É a aplicação mais rentável 

do mundo [...]. O mercado sabe que os juros vão virar novo 

título e ele vai ter um volume cada vez maior de dívidas para 

receber. Segundo: dívida elevada tem justificado um contínuo 

processo de privatização. Como tem sido esse processo? 

Entrega de patrimônio cada vez mais estratégico, cada vez 
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mais lucrativo. Nós vimos há pouco tempo a privatização 

de aeroportos. Não é pouca coisa os aeroportos de Brasília, 

de São Paulo e do Rio de Janeiro estarem em mãos privadas. 

O que no fundo esse poder econômico mundial deseja é 

patrimônio e controle. A estratégia do sistema da dívida é 

a seguinte: você cria uma dívida e essa dívida torna o país 

submisso. O país vai entregar patrimônio atrás de patrimônio. 

Assim nós já perdemos as telefônicas, as empresas de energia 

elétrica, as hidrelétricas, as siderúrgicas. Tudo isso passou 

para propriedade desse grande poder econômico mundial. 

[...]. Os casos aqui da Grécia são alarmantes. Em termos de 

desemprego, mais de 100 mil jovens formados deixaram o 

país nos últimos anos porque não têm emprego [...]. A queda 

salarial, em média, é de 50%. E quem está trabalhando está 

feliz porque normalmente não tem emprego. [...]. Tem até um 

jornalista que está colaborando com a nossa comissão e disse 

que só não está passando fome por conta da ajuda da família. 

A maioria dos empregos foram flexibilizados, as pessoas não 

têm direitos. Serviços de saúde fechados, escolas fechadas, 

não tem vacina em posto de saúde. Uma calamidade terrível. 

Trabalhadores virando mendigos de um dia para o outro. 

Tem ruas aqui em que todas as lojas estão fechadas. Todos 

esses pequenos comerciantes ou se tornaram dependentes da 

família ou foram para a rua ou, pior, se suicidaram. O número 

de suicídios aqui, reconhecidamente por esse problema 

econômico, passa de 5 mil. Tem vários casos de suicídio em 

praça pública para denunciar. Nesses dias em que estou aqui, 

houve uma homenagem em frente ao Parlamento para um 

homem que se suicidou e deixou uma carta na qual dizia que 
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estava entregando a vida para que esse plano de austeridade 

fosse denunciado6.

O que se entende por democracia hoje está nas mãos de 
16 grupos que controlam quase a totalidade de commodities do 
planeta, de oito famílias que abocanham um patrimônio igual 
ao da metade mais pobre da população mundial, do 1% mais 
rico que domina mais da metade da riqueza mundial, ou seja, 
possuem mais patrimônio que os 99% restantes. São conglome-
rados que no conjunto lidam com aproximadamente 50 trilhões 
de dólares, o que soma todas as dívidas públicas e 3/4 do PIB 
mundial (DOWBOR, 2017, p. 59).

Desse modo, o capital enreda-se em suas próprias tenta-
tivas de acumulação ao não taxar grandes fortunas, lucros e 
transações especulativas e direcionar os custos da crise para o 
Estado, retirando-lhe, todavia, a efetiva autonomia para geri-la. 
Leia-se, direciona os custos para as costas do mundo do trabalho 
e, assim, piora os efeitos deletérios da crise ao atravancar a 
rotação da economia. Em outras palavras, o enfraquecimento 
estatal como mediador de conflitos sob a égide de políticas 
inclusivas e de guardião da coisa pública faz com o que a opera-
cionalidade burguesa para a resolução dos problemas atuais fique 
imobilizada – ou permanentemente descartada se a atual crise 
for realmente estrutural, como afirma István Mészáros (2004).

Presenciamos a cristalização de um poder financista 
planetário, em confronto direto com o princípio de concorrência 

6 CARTA CAPITAL. Entrevista com Maria Lucia Fattorelli. São 
Paulo, 9 jun. 2015. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/
economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-insti-
tucionalizado201d-9552/?fbclid=IwAR1tLe64hpKiy2mQEaFniyeSkl6ypDe7jm-
ZijT-JParrqBoBqJg28kosrGA. Acesso em: 23 maio 2019.
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natural idealizado pelo liberalismo, mas historicamente nunca 
colocado em prática. De qualquer maneira, no século 21, o 
capital que se alimenta de juros domina gigantescos fluxos de 
dinheiro que, num apertar de botões, migram de uma região 
para outra onde são livres de regulação e embaraços jurídicos. 
Esse movimento, em regra, não gera valor no sentido compre-
endido pela economia clássica, mas adiciona valor fictício, fora 
da esfera de produção e, para que assim seja, corrupções e 
fraudes são a tônica do capital improdutivo. Dowbor (2017, p. 
108) menciona o caso de um navio que mudará de mãos dezenas 
de vezes durante um dia, negociado por grupos que não têm 
o interesse mínimo no petróleo, e sim no jogo sobre variações 
de preços. Salta aos olhos a profunda disparidade entre uma 
economia que seja propulsora do desenvolvimento societário 
de outra baseada na rentabilidade dos juros. Esta nada produz 
e transforma-se num imenso peso social desconectado das 
relações produtivas e afastada do mundo real das misérias, 
desigualdades e violências. E mais, concentrando poder e 
riqueza numa escala assustadora.

Há que igualmente se apontar que o capital especulativo, 
em sua maioria corporações estadunidenses e europeias, cria 
e se ampara em fundações de apoio à pesquisa e transita nos 
meios acadêmicos que lhe conferem a áurea de cientificidade. 
Estratégia essa usada por agências governamentais estaduni-
denses e por capitalistas de monta ainda na primeira metade 
do século anterior. Henry Ford, por exemplo, por meio de sua 
publicação, O Judeu Internacional, tecia elogios ao nazifascismo.

Vivemos hoje num contexto mais profundo e dramático em 
relação ao que, no século 19, Marx denominava de bancocracia.
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A dívida pública criou uma classe de capitalistas ociosos, 

enriqueceu, de improviso, os agentes financeiros que servem 

de intermediários entre os governos e a nação. As parcelas 

de sua emissão adquiridas pelos arrematantes de impostos, 

comerciantes e fabricantes particulares lhes proporcionam 

o serviço de um capital caído do céu. Mas, além de tudo 

isso, a dívida pública fez prosperar as sociedades anônimas, 

o comércio com os títulos negociáveis de toda a espécie, a 

agiotagem, em suma, o jogo de bolsa e a moderna bancocracia 

(MARX, 2003, p. 868).

E quanto ao desmonte econômico pautado no sistema 
financeiro global, prossegue Marx: 

Nos países secundários deles dependentes [dos países líderes 

do capitalismo mundial], extirparam violentamente cada 

indústria, como foi o caso, por exemplo, da manufatura de lã 

irlandesa eliminada pela Inglaterra (MARX, 2003, p. 870). 

Nada mais atual, se lembrarmos, por exemplo, o golpe 
parlamentar articulado com o apoio decisivo de poderosas casas 
bancárias que, em 2016, depôs Dilma Rousseff e que têm quebrado 
o parque industrial nacional.
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CHINA, A OUTRA EXPRESSÃO 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E SUAS CONTRADIÇÕES

A troca, em andamento, do centro de poder mundial levanta um 
critério relevante: mesmo em relação aos marcos do capital, a 
República Popular da China estipula outro modo de acumulação 
em divergência direta com as linhas políticas responsáveis pela 
corrosão do Estado de bem-estar social e que estão intrinse-
camente relacionadas com o capital especulativo. O fenômeno 
chinês se explica por suas raízes estarem cravadas nos princí-
pios da revolução de 1949, na qual o Estado, sendo o principal 
agente de inclusão social, se constituiu em luta contra três 
imperialismos: japonês, europeu e estadunidense. Uma revo-
lução, ao mesmo tempo antifeudal, anticolonial e socialista, que 
inspirou movimentos sociais ao redor do planeta e imprimiu 
outro direcionamento quanto ao trato da coisa pública. E esse 
padrão de organização societária e acumulativa chega ao 
século 21 como potência político-econômica mundialmente 
reconhecida. Portanto, existe aqui um mote a ser enfatizado: o 
Estado, como gerenciador do patrimônio público, é, sim, hábil 
e eficiente. Longe da ameaça civilizacional propalada pelo 
Ocidente hegemonizado pela corrente liberal mais bárbara, a 
China configura-se num vigoroso centro tecnológico e indus-
trial. A integração econômica chinesa, das zonas costeiras mais 
prósperas às regiões interioranas mais distantes e atrasadas, é 
um dos fatores que estimula a hostilidade Ocidental contra um 
Estado integrador que cumpre a função de fomentar políticas 
públicas e, assim, debelar possíveis fragmentações imperialistas 
em seu território, como já foi tentado no Tibet.
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Para tanto, a China revolucionária teve que se erguer e se 
manter sob o seguinte dilema preocupante para Mao Tsé-Tung: 
um país pobre que soubesse impulsionar a sua economia conco-
mitantemente às balizas sociais traçadas pelos comunistas que 
assumiram o poder.

Domenico Losurdo lembra que:

Embora tendo sensivelmente melhorado a partir de 1949, a 

situação alimentar da China continuou por algum tempo a ser 

bastante precária. No final dos anos 1950, em consequência do 

desapiedado embargo imposto pelo imperialismo, bem como 

de alguns erros de direção política, uma carestia provocada 

por condições meteorológicas adversas se transformou numa 

catástrofe: a morte por inanição tornou a golpear em larga 

escala a população chinesa. É verdade que a distribuição dos 

escassos recursos era fortemente igualitária. E, no entanto, 

ainda que bem reduzida em termos quantitativos, a diferença 

que subsistia entre aqueles que tinham e aqueles que não 

tinham à disposição o pedaço de pão capaz de assegurar a 

sobrevivência constituía uma diferença e uma desigualdade 

absoluta. E esta desigualdade absoluta só foi eliminada graças 

ao desenvolvimento das forças produtivas7.

O que significava promover um plano eficaz e rápido de 
incremento industrial que se desdobraria em quatro aspectos 
interligados: a integração nacional e sua defesa (o território 
chinês foi ameaçado em pelo menos duas ocasiões, 1954 e 
1958, por armas atômicas); a superação do atraso econômico; 

7 https://www.marxists.org/portugues/losurdo/2017/08/03.htm. Acesso 
em 10/11/2019.
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o enfrentamento do imperialismo; e, finalmente, a criação de 
um Estado de bem-estar social. Essa trajetória se conecta com 
a ideia leninista de que a emancipação nacional caminha com a 
emancipação social – e foi essa a base que consolidou a revolução 
e alçou o país oriental ao lugar de destaque em que se encontra, 
mesmo que, atacando esses pontos, esteja a crítica ocidental 
contra a sociedade chinesa e, sob outro enfoque, de setores à 
esquerda. David Harvey, por exemplo, em seu Neoliberalismo, 
história e implicações (2008), aponta Deng Xiaoping como 
promotor de reformas de conteúdo neoliberal (HARVEY, 2008) 
e o relaciona a A. Pinochet, R. Thatcher e M. Reagan (HARVEY, 
2008, p. 5). Basta, para rebater Harvey, argumentar que o 
chinês promoveu as reformas em relação aos marcos de um 
Estado keynesiano – como, de modo ambivalente, reconheceu 
o geógrafo inglês –, o qual os demais governantes se esforçaram 
para desmontar. Mais: ao contrário do que afirmava Harvey, em 
2005, de que o seu “keynesianismo está ameaçado” (HARVEY, 
2008, p. 76) – referindo-se a sua preocupação quanto à China 
conseguir manter o controle do capital e das taxas de câmbio, 
fatos que não estavam ocorrendo em outros países –, passados 
quase quinze anos da publicação de seu livro, as reformas de 
Deng Xiaoping não só dinamizaram a economia como também 
continuaram levando a nação oriental ao patamar de integração 
e nível social hoje conhecido.

A questão de a China ter incrementado as suas forças 
produtivas por meio de relações com o mundo capitalista não é 
uma contradição, mas, sim, uma exigência histórica ao utilizar 
a tecnologia de ponta para solucionar os seus problemas de 
produção, distribuição e consumo, ponderando, nesse sentido, 
a importância chinesa em termos populacionais e no quadro 
histórico das relações internacionais de poder. Para a China, 
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ademais, o empenho no aperfeiçoamento da tecnologia militar 
lhe possibilitou, além de sua defesa, evitar a sua fragmentação 
territorial intencionada e disseminada pelos grandes círculos 
da imprensa mundial, entre outros. Losurdo (2016) cita o caso do 
“dissidente” chinês Liao Yiwu que, ao receber o prêmio pela paz 
dos livreiros alemães, afirmou “Que este Império deve terminar 
em pedaços”. Sobre o que concluiu Losurdo ironicamente: 

Como se vê, o desdobramento da China, seja lá como for 

obtido, é considerado uma contribuição à causa da paz! Resta 

o fato de que está verdadeiramente sob ameaça o país cujo 

desmembramento se planeja, se sonha e se clama (LOSURDO, 

2016, p. 305). 

Enfim, não aceitar o desenvolvimento econômico/
tecnológico desigual, historicamente usufruído e imposto pelo 
Ocidente a regiões por ele dominadas, se tornou para a China 
um fator-chave na conquista de sua posição atual.

Sobre a questão militar, há aspectos a serem assinalados. 
Em primeiro lugar,

[...] as mudanças nas forças armadas chinesas já estão em 

andamento há alguns anos. Mas agora o país asiático atingiu 

– ou está muito próximo de atingir – o ponto no qual se 

torna um rival sério para os Estados Unidos. Os americanos 

continuam sendo a maior potência bélica do mundo8.

8 https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-world-military-
expenditure-2016.pdf. Acesso em 12 de junho de 2019.
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Ou seja, segundo relatório publicado em 2016 pela Agência 
Sipri Trends in World Military, a evolução dos gastos militares 
chineses entre 2007 e 2016 é a maior do mundo, ainda que seja 
cerca da metade das despesas estadunidenses, tendo como refe-
rência apenas o ano 2016. E mais, a China se tornou uma grande 
vendedora de armas para muitos países, o que significa que 

um país da Europa Ocidental pode nunca enfrentar um 

conflito com a China, mas pode um dia ter de lidar com 

armas chinesas nas mãos de outros países. [...] A percepção 

de que os riscos serão baixos ao intervir num território 

estrangeiro agora precisa ser revista9. 

Assim, o que parece estar em jogo para a China é a trans-
formação do país numa potência militar de primeira linha, 
como afirma um artigo publicado pela BBC NEWS. Sob essa pers-
pectiva, o texto analisa os expressivos investimentos chineses 
em alta tecnologia militar, incluindo artefatos hipersônicos.

O desenvolvimento das armas hipersônicas da China supera 

o nosso. Estamos ficando para trás, reconheceu o almirante 

Harry Harris em fevereiro do ano passado’, quando dirigia o 

Comando do Pacífico dos EUA. ‘Precisamos manter estes esforços 

e intensificá-los para garantir que teremos a capacidade tanto 

de nos defender frente às armas hipersônicas da China quanto 

9 JONATHAN, Marcus. Como a China se tornou uma potência militar global. 
BBC News, 18 fev. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-43101604. Acesso em: 13 jun. 2019.
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para desenvolver nossas próprias armas hipersônicas ofensivas’, 

disse ele a congressistas, segundo a agência AFP10.

O não ataque à Venezuela em virtude do apoio russo e 
chinês ao país de Maduro é um dos desdobramentos dessas 
despesas militares e, pelo seu ineditismo, abre um novo ângulo 
nas relações internacionais. Como consequência, China e Rússia 
terão prioridade de acesso à maior bacia petrolífera do planeta, 
ou seja, um item adicional na projeção oriental.

As convulsões mundiais, como propõe o título deste livro, 
e o correspondente declínio do poder estadunidense possuem 
uma conexão contraditória com a China. Isso ocorre porque, 
ao mesmo tempo que o Ocidente precisa do país asiático para 
desafogar a sua produção e recuperar as taxas de lucratividade, 
acaba por fortalecer a economia e a concorrência oriental. A 
estrutura político-econômica chinesa, ao conservar o cerne das 
suas características históricas, aliada às relações que estabelece 
com o capital estrangeiro lhe proporcionam ficar relativamente 
imune às convulsões globais e, de certa forma, aproveitar-se 
delas em prol de sua projeção no cenário mundial. No que tange 
à regulação e às reformas que remontam à segunda metade da 
década de 1970, “até hoje ambas continuam a manter o controle 
do capital, de modo que o dinheiro especulativo não pode 
entrar e sair livremente”. Galbraith – um liberal de inclinação 
keynesiana – agrega um tópico crucial: “E a China continua a 
ser dirigida pelo Partido Comunista que não é a instituição mais 

10 BBC NEWS. China avança em corrida armamentista: As armas de alta 
tecnologia com as quais o país desafia poderio dos EUA e da Rússia. Brasil, 3 
fev. 2019. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46974553. Acesso 
em: 13 jun. 2019.
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reconhecida na história pela devoção ao livre mercado”11. Outro 
liberal, Ted Fishman, mesmo com um discurso antiesquerda, 
reconhece a autonomia do trabalhador chinês que necessita 
de bem menos inspetores de produção que o controlem em 
comparação com os seus pares ocidentais. Porém, teria razão 
Fisman ao dizer que isso, na verdade, representaria docilidade 
e não consciência social dos trabalhadores chineses?12.

De qualquer modo, o governo chinês recebe o inves-
timento de fora apenas se este serve aos seus interesses, 
incluindo a exigência de repasse do conhecimento de como 
fabricar o produto da empresa que se instala no país. O papel 
estatal desde as reformas de Deng Xiaoping não cessou, é 
sentido tanto em grandes projetos estruturais quanto na 
ampliação e modernização de seu ensino universitário, na 
valorização da educação fundamental, na criação de um 
mercado interno pujante e no incremento da agricultura 
como esteio da produção industrial. As Empresas de Aldeias 
e Munícipios (EAMS) de propriedade coletiva e, em sua 
maioria, autônomas financeiramente deram um novo alento 
e dinamismo à produção rural e empregam duas vezes mais 
trabalhadores que todas as empresas estrangeiras e privadas 
juntas, evitando, ou diminuindo, a saída do campo para a 
cidade (ARRIGHI, 2008, p. 367-368). As EAMS, enfim, geraram 
um fluxo econômico positivo entre agricultura e indústria que 
se espalhou por toda a sociedade. O sistema EAMS de trabalho 

11 GALBRAITH, James. Debunking the Economist – again. Salon, 23 mar. 
2004. Disponível em: https://www.salon.com/2004/03/22/economist/. Acesso 
em: 13 jun. 2019.

12 FISHMAN, Ted. The Chinese century. The New York Times, 4 jul. 2004. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2004/07/04/magazine/the-chi-
nese-century.html. Acesso em: 13 jun. 2019.
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em pequenos lotes valoriza o legado revolucionário quanto 
à distribuição de terras e tem papel decisivo na economia 
chinesa hodierna. E atinente ao movimento de capitais,

Ao se considerar as contribuições das entidades controladas 

indiretamente, coletivos urbanos e empresas municipais 

públicas, a proporção do PIB de propriedade e controle do 

Estado é de aproximadamente 50%. Os grandes bancos são 

de propriedade do Estado e suas políticas de crédito e de 

depósito são dirigidas pelo governo (para desgosto do Banco 

Central de China e outros elementos pró-capitalistas). Não há 

fluxo livre de capitais estrangeiros dentro e fora de China. 

Os controles de capital são impostos e aplicados e o valor 

da moeda se manipula segundo os objetivos económicos 

(para grande desgosto de Congresso de Estados Unidos e dos 

fundos de cobertura ocidentais). Michael Robert, ‘Xi assume 

o controle total do futuro da China13.

Assim, o desenvolvimento chinês inclui o maior PIB 
mundial (considerando a Paridade do Poder de Compra/PPC), 
mesmo que, segundo o Fundo Monetário Internacional, em 
2018, os Estados Unidos ainda seja a primeira economia do 
mundo, seguida pela China14.

13 XI ASSUME o controle total do futuro da China. Michael Roberts 
blog, out. 2017. Disponível em: https://thenextrecession.wordpress.
com/2017/10/25/xi-takes-full-control-of-chinas-future/. Acesso em: 12 jun. 
2019.

14 AS MAIORES economias do mundo. Forte Forças Terrestres, 1 maio 2018. 
Disponível em: https://www.forte.jor.br/2018/05/01/as-maiores-economias-
-do-mundo-em-2018/. Acesso em: 12 jun. 2019.
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Em 2018, Xi Jinping, falando sobre os 40 anos das 
reformas, destacou que a abertura da sua economia 

seguirá inquebrantável no caminho do socialismo com 

características chinesas, [sendo que] o país se despediu dos 

problemas que castigaram a sua gente durante milhares de 

anos, incluindo a fome, a escassez e a pobreza. 

Assegurou, ademais, que o desenvolvimento da China 
não representa uma ameaça para nenhum outro país15, mesmo 
que isso signifique que o patrimônio público de outros países 
seja comprado pelas estatais chinesas. Um paradoxo, segundo 
o credo neoliberal, e um problema para as nações que priva-
tizaram as suas empresas. De qualquer modo, no ano de 2015, 
a China comprou ao redor do mundo 60 bilhões de dólares, 
o Brasil corresponde a 15% desse total16. O país oriental nos 
últimos anos obteve um crescimento médio de 7%, a taxa 
mundial é de 3,9%; sua renda per capita saltou de 3.550 para 
8.800 dólares em 2017; desde 1978, a China retirou da pobreza 
800 milhões de pessoas e, nos últimos 5 anos, a pobreza extrema 
foi reduzida de 100 para 30 milhões de pessoas; a produtivi-
dade laboral aumentou cerca de 9,6% desde 2003; a geração 
de energia elétrica persiste crescendo anualmente em média 
10% desde 2008; 95% de sua população usufrui de serviço 
sanitário básico; o crescimento chinês é responsável de entre 

15 EN EL 40 aniversario de las reformas, Xi avisa de que China no aceptará 
dictados de otras naciones. Rebelión, 20 dez. 2018. Disponível em: https://
www.rebelion.org/noticia.php?id=250430. Acesso em: 12 jun. 2019.

16 NEPOMUCENO, Eric. ‘Um negócio da China’. Rebelión, 19 ago. 2017. 
Disponível em: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=230438. Acesso 
em: 12 jun. 2019.
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30% a 50% do crescimento global; as indústrias chinesas têm 
investido na tecnologia de vanguarda e em inovações nessa 
área (bio e nanotecnologia, robótica, informática quântica, 
impressão em 3D, chips eletrônicos avançados etc.), entre outros 
índices17. Essa larga e diversificada produção traz à tona um 
assunto inquietante, a saber, a relação da China com o meio 
ambiente. Um estudo publicado com o título “A inversão em 
energias renováveis voltou a crescer em 2017, graças à China”18  
assinala que o país tem realizado consideráveis investimentos 
em energias renováveis (sobretudo solar e eólica) e, igualmente, 
lidera um novo tempo na utilização de energias limpas, o que 
fez aumentar tais aplicações em escala global.

Entretanto, há aspectos a serem relativizados ou que 
podem gerar dúvidas quanto à cristalização de um cenário 
dominado pelos chineses no futuro. A questão cultural, por 
exemplo, é um fenômeno de reciclagem e incorporação social 
mais lenta e imprevisível. Historicamente, todo o novo centro 
de poder soube, em grande medida, incluir e redimensionar 
o legado cultural do polo hegemônico anterior. A herança 
artística e científica grega (fundamentalmente preser-
vada pelos árabes) foi basilar para o Renascimento, para o 
Iluminismo europeu e depois para a libertação das colônias 
americanas, inclusive para aquelas que se tornaram a sede 
do poder mundial no século 20. Não se sabe, por exemplo, 
exatamente como o extenso e, para nós, ocidentais, intrincado 

17 CLEGG, Jenny. El decenio del ascenso de China. Rebelión, 26 set. 2018. 
Disponível em: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=246964. Acesso em: 
12 ago. 2019.

18 AFP. La inversión en energías renovables volvió a crecer en 2017 gracias 
a China. Rebelión, 22 jan. 2018. Disponível em: https://www.rebelion.org/
noticia.php?id=236897. Acesso em: 12 ago. 2019.
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alfabeto chinês será operacionalizado com o ocidente, bem 
como a cultura popular ocidental será assimilada pela China. 
Problemas pertinentes, mas que não serão pontos de atravan-
camento da hegemonia chinesa que possivelmente incorporará 
a cultura ocidental ao seu modus operandi assim como faz na 
economia, isto é, assimilando-a, contudo, conservando suas 
características (e não poderia ser de outra forma, ainda mais 
em tempos de comunicação instantânea).

Os atuais aliados estadunidenses, por força das novas 
configurações político-econômicas, tenderão a reavaliar 
pragmaticamente a que área de influência pertencerão; fato, 
aliás, fartamente ilustrado historicamente. Cuba, depois de 
sua revolução, saiu da esfera norte-americana passando à da 
União Soviética. Processo semelhante ocorreu com a Coreia, 
dividida na década de 1950, e com a Alemanha, na década de 
1940. Ambas se reestruturam internamente ante as pressões 
da Guerra Fria. O Japão é outro exemplo apropriado. No século 
19, a Revolução Meiji retirou o Japão das relações medievais 
e o modernizou; em seguida, o imperialismo japonês, da 
primeira metade do século 20, se contrapôs ao padrão liberal 
britânico hegemônico em decadência e se alinhou ao capi-
talismo fascista e, com o final da Segunda Guerra, o Japão 
se tornou, na Ásia, um parceiro importante do novo líder 
mundial, os Estados Unidos.

Ou será, como pondera Raul Zibechi, que a disputa 
entre chineses e norte-americanos é, antes de tudo, uma 
guerra comercial, “uma guerra pela dominação do planeta, 
não pela liberação dos povos?”. E, sob essa ótica, estaríamos 
escolhendo o menos pior – o que é, em suma, aparentemente 
menos nocivo. Em suas palavras: “Vemos que uma parte dos 
profissionais da esquerda sustentam que devemos eleger entre 
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Estados Unidos e a aliança China-Rússia, porque é necessário 
derrotar a primeira e caminhar de mãos com segunda”19.

Ao que acrescenta Adián Foncillas

O exemplo do sistema 9-9-6 (jornadas de nove da manhã a 

nove da noite, seis dias por semana) em vários setores do 

comércio e indústria, reforça essa dúvida. “A lei chinesa 

estabelece um limite de 40 horas semanais e 36 extras. ‘Na 

prática é tecnicamente ilegal, porém muito presente na 

indústria. As trocas dos horários ou das condições laborais 

estão permitidas se há acordo por ambas partes, mas em 

todo o setor tecnológico os trabalhadores carecem de voz e 

elas são impostas de forma arbitrária caso não os aceitem. 

A única alternativa é ir embora’, explica Geoffrey Crothall, 

da organização China Labour Bulletin20.

Assim, as lutas em sindicatos e mobilizações gerais dos/
as trabalhadores/as chineses contra tais condições, conforme 
Elaine Hiu e Eli Friedman, não têm o aval do governo chinês, 
pior: sofrem repressão. Um episódio ocorrido no ano passado 
merece ser recordado:

Em maio de 2018, um grupo de trabalhadores de Shenzhen 

Jasic Technology Co (Jasic) começou a responder aos diversos 

esforços da companhia para enganá-los sobre sua devida 

19 ZIBECHI, Raúl. La guerra EU-China y los movimientos de abajo. 
Rebelión, 25 maio 2019. Disponível em: https://www.rebelion.org/noticia.
php?id=256382. Acesso em: 13 set. 2019.

20 FONCILLAS, Adián. Esclavos del 996 en China. Rebelión, 30 abr. 2019. 
Disponível em: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=255383. Acesso em: 
13 set. 2019..
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compensação, mediante ao estabelecimento de um sindicato 

de empresa, um direito garantido na lei chinesa. Porém, 

no lugar de receber apoio do governo, os trabalhadores e 

seus aliados encontraram o desprezo oficial (..) [Houve] 

repressão violenta, detenções policiais [...]. Os sindicatos 

independentes têm sido suprimidos[...]. Seguindo o conselho 

da federação sindical, os trabalhadores decidiram estabe-

lecer um sindicato em seu lugar de trabalho e recolheram 

as assinaturas de 89 trabalhadores para apoiar este esforço. 

Estas ações foram coerentes com a lei sindical de China. 

O artigo 10 da lei estabelece que os sindicatos no lugar de 

trabalho devem estabelecer-se nas empresas. No entanto, o 

artículo 11 estipula que o estabelecimento de sindicatos no 

lugar de trabalho ‘será apresentado à organização sindical 

em seguinte nível superior para sua aprovação’21.

Em última análise, o par de temas tratados aqui, 
especulação e ascenso mundial da China, de um modo ou 
de outro, darão os rumos para o futuro da humanidade. Há 
dois projetos em disputa. De um lado, as casas financeiras 
ditando as regras de acumulação e subjugando o Estado 
às suas exigências cada vez mais rápidas de liquidez; por 
outro, um modelo que preserva elementos socialistas ou, 
ao menos, tem no Estado o grande administrador da coisa 
pública e ferramenta essencial nas refregas capitalistas. O 
segundo está vencendo, se compararmos os níveis de cres-
cimento econômico e de melhora das condições gerais de 
vida nas áreas onde ambos se inserem e são efetivos, ainda 

21 HIU, Elaine; FRIEDMAN, Eli. El Partido Comunista Chino contra las leyes 
laborales chinas. Rebelión, 4 dez. 2019. Disponível em: https://www.rebelion.
org/noticia.php?id=249808. Acesso em: 13 set. 2019.
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que se ressalvem aspectos da relação do Estado chinês com 
sua força de trabalho. Contudo, sim, o Estado com raízes 
revolucionárias comunistas é mais competente do que o 
livre mercado sem freios.

A Argentina, na qual 1/3 de sua população entrou 
no limiar da pobreza desde que Ricardo Macri assumiu 
a Casa Rosada, é o exemplo mais trágico da mais recente 
face liberal. Contudo, a recomposição e o êxito da economia 
chinesa desde as reformas de Deng Xiaoping são justamente 
o que o capitalismo prevalecente no Ocidente não quer 
enxergar e parece que já não tem condições de se desem-
baraçar de sua teia de negócios que se tornou também uma 
armadilha mortal. Se o capitalismo ocidental, em termos 
de acumulação produtiva, está morrendo à míngua, nesse 
processo continuarão a surgir fortes convulsões sociais. 
Inevitáveis, pois nenhum poder historicamente conhecido 
aceitou sua derrocada sem reações violentas – proporcio-
nadas pelo seu próprio mecanismo de sobrevivência e pelo 
do conjunto social que o integra – antes de sua lenta agonia 
e morte. Isto é, o modelo chinês que, sob alguns aspectos 
importantes, se alia com a Rússia enfrentará mais do que 
disputas comerciais com o seu opositor estadunidense. 
Aprendemos com a História que as grandes e complexas 
transições sociais não têm fórmulas já definidas, mas, no 
âmbito das lutas classistas, apresentam lógicas peculiares 
que inovam e criam mecanismos dialéticos de rechaço e 
absorção do antigo modelo para a construção de outro 
aparato político-econômico.

No entanto, uma grande questão fica ainda no ar: 
confirmada a liderança mundial chinesa ( Jenny Clegg 
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estima para antes de 2030)22, qual caminho virá depois? 
Ao superar o padrão anterior, o viés chinês de acumulação 
manterá vigente o capital no sentido de sua expansão 
irrefreável e as consequências desastrosas daí advindas, 
além da apropriação do trabalho alheio? Ou, na condição 
político-econômica hegemônica, a China espalhará, apro-
fundará e qualificará o seu modelo de sociedade? E, aliás, 
se poderia chamá-lo de socialismo?

22 CLEGG, Jenny. El decenio del ascenso de China. Rebelión, 26 set. 2018. 
Disponível em: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=246964. Acesso em: 
12 ago. 2019.



O SISTEMA FINANCEIRO MUNDIAL E A CONSTRUÇÃO DA HEGEMONIA CHINESA

Érico Fernandez 

168

REFERÊNCIAS

AFP. La inversión en energías renovables volvió a crecer en 
2017 gracias a China. Rebelión, 22 jan. 2018. https://www.
rebelion.org/noticia.php?id=236897. Acesso em: 12 ago. 2019.

ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha: Ensaios sobre a 
nova morfologia do Trabalho. São Paulo: Boitempo, 2005.

ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim. 
Origens e fundamentos do século XXI. Tradução de 
Beatriz Medina. São Paulo: Boitempo, 2008.

AS MAIORES economias do mundo. Forte Forças 
Terrestres, 1 maio 2018. Disponível em: https://
www.forte.jor.br/2018/05/01/as-maiores-economias-
do-mundo-em-2018/. Acesso em: 12 jun. 2019.

BBC NEWS. China avança em corrida armamentista: As armas 
de alta tecnologia com as quais o país desafia poderio dos 
EUA e da Rússia. Brasil, 3 fev. 2019. https://www.bbc.com/
portuguese/internacional-46974553. Acesso em: 13 jun. 2019.

BORON, Atílio. Estado, democracia y capitalismo en 
América Latina. Buenos Ayres: Clacso, 2003.



O SISTEMA FINANCEIRO MUNDIAL E A CONSTRUÇÃO DA HEGEMONIA CHINESA

Érico Fernandez 

169

CARTA CAPITAL. Entrevista com Maria Lucia Fattorelli. São 
Paulo, 9 jun. 2015. Disponível em: https://www.cartacapital.
com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-
esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552/?fbcl
id=IwAR1tLe64hpKiy2mQEaFniyeSkl6ypDe7jmZijT-
JParrqBoBqJg28kosrGA. Acesso em: 23 maio 2019.

CLEGG, Jenny. El decenio del ascenso de China. Rebelión, 
26 set. 2018. Disponível em: https://www.rebelion.org/
noticia.php?id=246964. Acesso em: 12 ago. 2019.

DOWBOR, Ladislau. A era do capital improdutivo. Por que 
oito famílias tem mais riqueza que metade da população 
do mundo? São Paulo. Autonomia Literária, 2017.

EN EL 40 aniversario de las reformas, Xi avisa de que 
China no aceptará dictados de otras naciones. Rebelión, 
20 dez. 2018. Disponível em: https://www.rebelion.org/
noticia.php?id=250430. Acesso em: 12 jun. 2019.

FISHMAN, Ted. The Chinese century. The New York Times, 4 
jul. 2004. Disponível em: https://www.nytimes.com/2004/07/04/
magazine/the-chinese-century.html. Acesso em: 13 jun. 2019.

FONCILLAS, Adián. Esclavos del 996 en China. Rebelión, 
30 abr. 2019. Disponível em: https://www.rebelion.org/
noticia.php?id=255383. Acesso em: 13 set. 2019.

GALBRAITH, James. Debunking the Economist – again. 
Salon, 23 mar. 2004. Disponível em: https://www.salon.
com/2004/03/22/economist/. Acesso em: 13 jun. 2019.



O SISTEMA FINANCEIRO MUNDIAL E A CONSTRUÇÃO DA HEGEMONIA CHINESA

Érico Fernandez 

170

HARVEY, David. O neoliberalismo: história e 
implicações. São Paulo: Loyola, 2008.

HIU, Elaine; FRIEDMAN, Eli. El Partido Comunista Chino contra las 
leyes laborales chinas. Rebelión, 4 dez. 2019. Disponível em: https://
www.rebelion.org/noticia.php?id=249808. Acesso em: 13 set. 2019.

JONATHAN, Marcus. Como a China se tornou uma potência militar 
global. BBC News, 18 fev. 2018. Disponível em: https://www.bbc.
com/portuguese/internacional-43101604. Acesso em: 13 jun. 2019.

KEYNES, John M. A teoria geral do emprego, do 
juro e da moeda; inflação e deflação. Tradução de 
Mário R. da Cruz. São Paulo: Nova Cultural, 1985.

LOSURDO, Domenico. A esquerda ausente: crise, sociedade 
do espetáculo e guerra. Tradução de Maria L. Ruy. São Paulo: 
Fundação Maurício Grabois e Editora Anita Garibaldi, 2016.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: 
livro 1. v. 1. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 10. 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: 
livro 1. v. 2. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 19. 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

MÉSZÁROS, István. Para além do capital – rumo a 
uma teoria de transição. Tradução de Paulo César 
Castanheira; Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo, 2004.



O SISTEMA FINANCEIRO MUNDIAL E A CONSTRUÇÃO DA HEGEMONIA CHINESA

Érico Fernandez 

171

NEPOMUCENO, Eric. ‘Um negócio da China’. Rebelión, 
19 ago. 2017. Disponível em: https://www.rebelion.org/
noticia.php?id=230438. Acesso em: 12 jun. 2019.

SMITH, Adam. Riqueza das Nações. v. 1. Tradução 
de Alexandre Amaral Rodrigues, Eunice Ostrensky. 
Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2003a.

SMITH, Adam. Riqueza das Nações. v. 2. Tradução 
de Alexandre Amaral Rodrigues, Eunice Ostrensky. 
Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2003b.

SPUTNIK BRASIL. Armadilha dourada: como Rússia e China estão 
dispostas a pôr fim à hegemonia do dólar. Disponível em: https://
dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/economia/58394/armadilha-
dourada-como-russia-e-china-estao-dispostas-a-por-fim-a-
hegemonia-do-dolar?fbclid=IwAR3FAStL8vw03-5AStdsv-Zg7t_
ZpG4fXsjpCbE6OtRo7YSWZNljVCxQ6kY. Acesso em: 23 jun. 2019.

XI ASSUME o controle total do futuro da China. 
Michael Roberts blog, out. 2017. Disponível em: https://
thenextrecession.wordpress.com/2017/10/25/xi-takes-
full-control-of-chinas-future/. Acesso em: 12 jun. 2019.

ZIBECHI, Raúl. La guerra EU-China y los movimientos de 
abajo. Rebelión, 25 maio 2019. Disponível em: https://www.
rebelion.org/noticia.php?id=256382. Acesso em: 13 set. 2019.

WALLESTEIN. Immanuel. O declínio do poder americano: 
os Estados Unidos em um mundo caótico. Tradução 
Elsa T. Vieira. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004.



O MUNDO NA SEGUNDA 
ONDA NEOLIBERAL

Gilberto Maringoni

Após um interregno de 15 anos, as 
correntes regressivas e de direita voltam 
a se colocar com peso na cena inter-
nacional. Em sua base está o aprofun-
damento das políticas de supremacia 
dos mercados e a revolução 4.0 na 
indústria, que impõem à periferia 
uma competição predatória pela 
depreciação da força de trabalho. É 
sob tais prismas que se deve analisar 
o enfrentamento entre os EUA e a 
China (MARINGONI, Gilberto)

A partir do rescaldo da crise mundial de 2008 – e mais acen-
tuadamente após a recidiva das turbulências três anos depois 
–, o cenário internacional tem sido marcado por uma segunda 
onda neoliberal. Ela é mais agressiva em seu caráter excludente, 
concentrador de renda e privatizante do que a primeira vaga, 
nos anos 1980-90, e com consequências políticas fortemente 
regressivas. Tendo essa situação como pano de fundo, pode-se 
perceber dois grandes focos de tensão que pautam a conjuntura 
global na virada da segunda para a terceira década do milênio.
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O primeiro é a disputa comercial e financeira entre 
Estados Unidos e China por fontes de matérias primas, energia 
e mercados. Outro ator também tenta se colocar no proscênio, 
a União Europeia, por meio de acordos de livre comércio com 
países da periferia.

O segundo foco é a competição entre países da periferia 
e da semiperiferia por investimentos provenientes do centro. 
Nessa esfera, a busca por capitais externos enseja uma verdadeira 
guerra pela redução dos preços da força de trabalho em cada país. 

A intersecção dos dois grandes feixes de pressões se 
expressa, em muitos casos, no avanço de forças políticas conser-
vadoras ao redor do mundo

QUEBRAR A ALIANÇA  
RÚSSIA-CHINA

Do governo Barack Obama (2009-2017) para a administração 
Donald Trump houve uma mudança significativa na política 
externa estadunidense. Trata-se de uma alteração brusca, raras 
vezes feita pela Casa Branca. Para o democrata, o inimigo a ser 
vencido era a Rússia. Vladimir Putin tornou-se um problema polí-
tico para Washington ao empreender, a partir de 2000, quando 
assume a presidência, um projeto nacional-desenvolvimentista 
de recuperação econômica, o que lhe possibilitou atuar na 
seara internacional – em especial no Conselho de Segurança 
da ONU – de forma articulada com a China. Inverteu-se ali 
um rumo histórico de afastamento entre esses dois países, 
que durava quatro décadas. A convergência entre a expertise 
diplomática e os estoques de armamento nuclear rossos com 
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pujança econômica chinesa criou um novo polo de poder global, 
após uma década de unilateralismo estadunidense, no imediato 
pós-Guerra Fria (1991).

A aliança mostrou seu acerto estratégico em ações mili-
tares na Crimeia em 2014; na Síria em 2015; e no apoio político 
e econômico dispensado à Venezuela, desde 2014. No primeiro 
caso, a aliança ocidental com um governo de extrema-direita 
e antirrusso deixou o Kremlin sob alerta. No segundo caso, a 
Rússia interveio em favor de um aliado histórico, o governo 
Bashar Al-Assad, acossado por crescente guerra civil, a qual 
foi apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. 
Como primeira ação espetacular, a aviação russa praticamente 
dizimou o Estado Islâmico, jogando por terra o fracasso esta-
dunidense em conter a ação do grupo terrorista. A ofensiva 
russa na Síria – apoiada pela China – levou as forças armadas 
do país a pontos ainda mais distantes do que sua mais famosa 
intervenção no século XX, a tomada de Berlim, em maio de 1945.

No terceiro caso, a Venezuela também se tornou palco dessa 
aliança tácita. A partir de 2014, os chineses passaram a comprar 
quase à vista um estoque de petróleo a ser entregue pelos 35 
anos seguintes. Pagaram adiantado por um produto que ainda 
se encontra no subsolo. Diante da ofensiva de Donaald Trump 
sobre o país, Pequim receia que um governo pró-Washington 
rompa o acordo e coloque em risco a segurança energética do 
país asiático. A Rússia, por sua vez, tem na Venezuela um mercado 
exclusivo para sua eficiente indústria de armamentos. Os russos 
vendem a Maduro aviões, blindados e armamento leve, mercado 
tradicionalmente suprido e cobiçado pelos Estados Unidos. Assim, 
agindo quase como um único país nessas iniciativas, Rússia e 
China colocaram em xeque a hegemonia norte-americana nos 
terrenos militar, comercial, político e econômico.
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Seguidamente acusado de pouco enérgico em relação 
às novas forças do Leste, Barack Obama ocupou-se mais do 
Oriente Médio e da guerra ao terror do que com o novo eixo 
de disputas mundiais, quando o Departamento de Estado foi 
comandado por Hillary Clinton (2009-2013). A partir da gestão 
de John Kerry, os EUA mudam o alvo e a tática. Dividir a aliança 
oriental passou a ser a tarefa primordial da política externa 
de Washington, além da expansão das ações da Otan. Desse 
modo, Obama radicalizou suas investidas contra Moscou no 
final de seu mandato, ao impor sanções comerciais ao país, o 
que resultou na expulsão de 35 diplomatas dos EUA por parte 
da Rússia, em dezembro de 2016.

Já a gestão de Donald Trump mudou esse objetivo. Em 
vez de enfrentamentos estritamente políticos, o presidente 
republicano tem como meta manter a primazia econômica 
dos EUA no mundo e derrotar a China na disputa de mercados 
mundiais de manufaturados. 

Mas há um ponto de convergência em enfrentamentos 
aparentemente excludentes. Tanto Obama quanto Trump 
almejam quebrar o elo Moscou-Pequim, o que, em tese, facili-
taria a resolução de problemas tanto diplomáticos e militares 
quanto comerciais. Assim, os polos da política externa dos EUA 
se invertem, apesar do objetivo comum permanecer: quebrar a 
grande articulação euroasiática. Seria em tese mais plausível 
buscar tática inspirada vagamente na utilizada por Richard 
Nixon, em 1972, quando os EUA buscaram atrair Pequim para 
sua órbita, isolando Moscou. O que ocorre é que Obama buscou 
aproximação com a China e Trump tenta com a Rússsia.

No caso de Donald Trump, há outra constatação a ser levada 
em conta. A revista Economist, em outubro de 2018, assinalou:
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Há uma métrica econômica na qual a China já ocupa o 

primeiro lugar [na economia mundial]. Medido a taxas de 

câmbio do mercado, o PIB da China ainda é 40% menor do que 

o dos Estados Unidos. No entanto, com base na paridade de 

poder de compra, que ajusta as moedas para que uma cesta de 

bens e serviços valha a mesma quantia em diferentes países, 

a economia chinesa se tornou a maior do mundo em 20131.

Em certo sentido, o país asiático pode ser visto como a 
maior potência econômica do mundo. Assim, a atuação esta-
dunidense vale-se de jogo pesado de sanções e chantagens 
sobre Pequim, buscando atacar até mesmo seus mercados 
consumidores. John Ross, articulista do site chinês Guancha.cn., 
escreveu o seguinte, em julho de 2019, acerca do acirramento 
da competição no terreno da alta tecnologia: 

O objetivo imediato das sanções dos EUA contra a [companhia 

chinesa] Huawei não foi de simplesmente parar o suprimento 

de chips e softwares, mas de também destruir o mercado 

consumidor dos produtos da empresa chinesa no Ocidente, 

onde os clientes querem acesso garantido ao sistema opera-

cional do Google. A decisão do Google, nesta semana, de 

parar de vender seu sistema operacional Android à Huawei, 

para novos aparelhos, faz pouca diferença na China, onde a 

Huawei deve conseguir convencer os compradores a mudar 

para seu sistema operacional, agora em desenvolvimento. Mas 

os clientes no mercado internacional estão mais ligados ao 

1 THE ECONOMIST. The Chinese century is well under way. EUA, 27 out. 2018. 
Disponível em: https://www.economist.com/graphic-detail/2018/10/27/
the-chinese-century-is-well-under-way?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/thechinese-
centuryiswellunderwayanewhegemon.Acesso em: 13 maio 2019
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sistema Android. O analista independente Richard Windsor 

estima que a Huawei perderá todas essas vendas2.

Ross avalia que 

Se Trump quiser frear a ascensão da China como uma super-

-potência, uma guerra comercial pode ser uma maneira eficaz 

de fazer isso. Se os danos aos EUA forem modestos e os custos 

para a China forem severos e duradouros, Trump poderá 

concluir que os primeiros são perdas aceitáveis3. 

Nesse quadro de disputa EUA-China se dá a redefinição 
da divisão internacional do trabalho e a nova localização dos 
países da periferia e da semiperiferia nesse ordenamento.

O terceiro vértice da equação, a União Europeia, enfrenta 
vários problemas internos, dos quais o Brexit pode ser apontado 
como o principal, e não possui o mesmo dinamismo, no terreno 
econômico-comercial, do que EUA e China. 

2 O artigo foi publicado no Brasil na revista Ópera: ROSS, John. China se 
prepara para a “guerra econômica prolongada” com Trump. Ópera, 1 jul. 
2019. Disponível em: https://revistaopera.com.br/2019/07/01/china-se-pre-
para-para-a-guerra-economica-prolongada-com-trump/?fbclid=IwAR1h-
t2xmxeXPgAzncvp8oSerajoinL2w4GbL_-PO_7FwttMxLCzskjBQxQ0. Acesso 
em: 12 jun. 2018.

3 O artigo foi publicado no Brasil na revista Ópera: ROSS, John. China se 
prepara para a “guerra econômica prolongada” com Trump. Ópera, 1 jul. 
2019. Disponível em: https://revistaopera.com.br/2019/07/01/china-se-pre-
para-para-a-guerra-economica-prolongada-com-trump/?fbclid=IwAR1h-
t2xmxeXPgAzncvp8oSerajoinL2w4GbL_-PO_7FwttMxLCzskjBQxQ0. Acesso 
em: 12 jun. 2018.
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A TENTATIVA DE INSERÇÃO  
DA PERIFERIA

Como entra a periferia e a semiperiferia nesse tabuleiro? 
Façamos um brevíssimo painel histórico. Como se sabe, os 
países do Sul global protagonizaram um acelerado processo de 
busca de soberania, independência política, posse integral de 
suas riquezas naturais e – em alguns casos – industrialização 
no segundo pós-Guerra (1945). Buscou-se sair da armadilha 
da reprodução do subdesenvolvimento – conforme atilada 
percepção de Celso Furtado – dando novas funções aos Estados 
nacionais. Estes passaram a ter os papéis de indutores, finan-
ciadores e planejadores do desenvolvimento.

Quando a economia dos Estados Unidos entra em desacele-
ração, no início dos anos 1970, o país se vale de sua proeminência 
como emissor da moeda universal – o dólar – para externalizar 
a crise doméstica e buscar a recuperação por meio de uma série 
de medidas financeiras. Entre elas estava a desvinculação entre 
o dólar e seu lastro em ouro e o aumento da taxa de juros. Com 
um modelo de desenvolvimento lastreado em financiamento 
estatal e empréstimos internacionais, a elevação dos juros nos 
EUA entre 1974-79 tornou os compromissos externos impagáveis 
para países altamente endividados. A crise da dívida alastrou-se 
por praticamente todo o chamado terceiro mundo.

No mesmo período, teve início a revolução produtiva 
que tornaria segmentos da indústria e até cadeias produtivas 
inteiras obsoletas. Uma série de progressos tecnológicos alterou 
o padrão de desenvolvimento nos países centrais. Ao longo dos 
anos 1990 e 2000, com a difusão da automação, bem como com 
a revolução digital e os avanços da robotização, a produtivi-
dade da indústria aumentou significativamente, reduzindo o 
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contingente de trabalhadores em atividades repetitivas. Dessa 
forma, várias funções foram substituídas por máquinas e a 
proporção de trabalho humano nas manufaturas começou a 
se reduzir paulatinamente. Os salários passaram, assim, a ter 
peso menor na composição final dos preços dos produtos.

O diferencial do preço da força de trabalho havia sido o 
fator determinante para a instalação de atividades produtivas 
na periferia mundial até então. Ou seja, durante a maior parte 
do século XX, o processo de exportação de capitais do Norte 
para o Sul foi realizado em busca de redução de custos. Isso 
envolvia subsídios estatais em energia, terra, saneamento, 
impostos e – em especial – contração salarial. Essa era parece 
ter chegado ao fim.

No início do século XXI, o progresso da automação, 
combinado com novas formas de gestão, impacta fortemente 
o nível de emprego e faz avançar a chamada Revolução 4.0 na 
indústria. Essas características mudam substancialmente a 
geopolítica produtiva em termos planetários. Isto porque as 
manufaturas com intenso uso de tecnologia tendem a sair da 
periferia e se concentrarem nos países centrais, pois o preço 
da mão de obra deixa de ser diferencial relevante. O impacto 
de tal dinâmica tem sido fulminante.

O CICLO PROGRESSISTA  
DOS ANOS 2000

Após a crise de 2008, houve uma derrota das diretrizes que 
poderiam ser classificadas como desenvolvimentistas nos países 
fora do centro, em especial na América Latina. É, na verdade, 
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impreciso falar em desenvolvimentismo, pois nenhum país 
alterou substancialmente sua inserção na divisão internacional 
do trabalho, entre 2000-10. O grande impulso de crescimento 
para tais regiões, o boom das commodities (2004-12), apresentou 
a característica de mascarar os reais processos políticos em 
curso nesses países. 

Esse movimento contrasta com eventos do período 
imediatamente anterior. Na primeira década do novo século,  
assistiu-se a um soluço renovador em alguns países latinoame-
ricanos. Como reação às crises provocadas pela implantação dos 
ajustes neoliberais, vários países elegeram governos de centro 
e centroesquerda reformistas. Entretanto, não se tratava de 
governos claramente desenvolvimentistas – pois a quase tota-
lidade manteve intactas as principais ferramentas econômicas 
utilizadas por administrações da década anterior. Havia, em 
alguns deles,  pelo menos retoricamente, uma reação ao status 
quo e a adoção de políticas focadas de redução da pobreza.

Os governos dessa safra tiveram o mérito de incluir 
demandas sociais no centro da agenda nacional. Na Venezuela, 
Bolívia e Equador, a chegada de novos governos foi marcada 
por transformações institucionais que mudaram o panorama 
político. Na Argentina, o processo se iniciou com a negociação 
forçada de parte dos títulos de sua dívida pública com credores 
externos e terminou com importantes reestatizações. No Chile, 
Brasil e Paraguai, as mudanças foram de menor monta, mas 
geraram expectativas importantes.

A popularidade das novas administrações foi impulsio-
nada por um período de inédita valorização das commodities no 
mercado internacional, especialmente entre 2004 e 2012. A alta 
foi motivada, como se sabe, pela entrada da China – e, em menor 
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grau, da Índia – como forte compradora desses produtos, desde 
o final do século passado.

Assim,  os países da América do Sul passaram a ter 
balanças comerciais superavitárias naquele período. A 
Argentina viu crescerem fortemente suas vendas de trigo e 
carne. A soja, o milho, a carne e minérios in natura tiveram 
papel decisivo para o crescimento econômico do Brasil. No caso 
boliviano, exportações de gás e minérios apresentaram efeito 
semelhante. O petróleo venezuelano – que alcançou seu preço 
mais alto em meados de 2007 – possibilitou ao país não apenas 
dispor de um ingresso de moeda forte que impulsionou uma 
série de obras de infraestrutura e programas sociais, como 
deu curso a uma ousada ação diplomática. A expansão econô-
mica permitiu uma ofensiva política por parte dos distintos 
governos e um enfraquecimento relativo das oposições, em 
geral compostas por correntes de direita.

Tal aquecimento alavancou mercados internos e deu 
margem a elevações generalizadas de salários, à queda nos 
índices de desemprego, ao acesso à educação e à expansão dos 
serviços públicos. Além disso, os novos governos articularam um 
processo democrático de integração regional, norteado por argu-
mentos que envolvem soberania, desenvolvimento, distribuição 
de riquezas e tentativas de reconfiguração do papel do Estado. 
Nesses anos não apenas o Mercosul ganhou dimensão política, 
para além de sua marca inicial de união aduaneira, como veio 
à luz a União de Nações Sul Americanas (Unasul), entre outras 
iniciativas. Em um âmbito ampliado, em 2011 veio à luz a Celac 
– Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos – , 
organismo intergovernamental, composto por 33 países.

Esse surto de prosperidade apresentou, no entanto, sérios 
limites, que não foram transpostos. 
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Ele não mudou a posição tradicional dos países na 
divisão internacional do trabalho. A América do Sul reafirmou 
suas características de exportadora de produtos primários e 
importadora de manufaturas. Embora Brasil e Argentina, em 
especial, tenham vivido processos de industrialização acele-
rada no período 1930-80, a partir dos anos 1990, a tendência 
se inverteu. E os governos dos anos 2000-10 não lograram 
concretizar processos industrializantes, o que reforçou o papel 
periférico das economias.

A REVERSÃO DO PROGRESSISMO

A reação conservadora na América do Sul tem suas marcas 
definidas a partir dos golpes parlamentares em Honduras (2009) 
e Paraguai (2012). No Brasil, a partir de 2015,  políticas franca-
mente antidesenvolvimentistas lançadas por Dilma Rousseff 
minaram sua base social e contribuíram para sua derrubada, 
também por meio de um golpe parlamentar (2016). As vitórias 
de Maurício Macri na Argentina (2015), Sebastian Piñera no 
Chile (2017), Ivan Duque na Colômbia (2018) e Jair Bolsonaro no 
Brasil (2018) mudaram o panorama latino-americano. A reação 
observada c0om a derrota de Maurício Macri para Alberto 
Fernandez, em 2019, ainda não pode ser classificada como parte 
de uma onda em sentido contrário.

Em todas essas nações, reformas que visam à redução 
do custo do trabalho tornaram-se vitais para se aumentar a 
competitividade de exportáveis num mundo de concorrências 
predatórias e acirradas. A atração de investimentos produtivos 
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em cada local se dá pela “vantagem comparativa” de se ofere-
cerem salários mais baixos do que em países concorrentes4.

Não é outro o sentido da reforma trabalhista brasileira, 
aprovada em 2017 – que implodiu a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), criada em 1943. A reforma retirou fontes 
de financiamentos de sindicatos e aumentou a vulnerabili-
dade dos trabalhadores. No mesmo caminho vão a reforma 
da Previdência, a reforma do ensino médio e a Emenda 
Constitucional 95, que congela o orçamento federal por 20 anos. 
Os serviços públicos representam custos indiretos do trabalho. 
Consubstancia-se o maior ataque feito à Constituição de 1988 
e seu forte viés progressista, e praticamente inviabilizam-se 
investimentos em educação, saúde, segurança, infraestrutura 
e demais áreas sociais. Cortam-se gastos destinados ao setor da 
população que mais precisa do Estado: os trabalhadores pobres. 

A atração de capitais para essas regiões – para além dos 
investimentos financeiros - vem se dando preferencialmente 
em setores extrativos – madeira e minérios –, empresas maqui-
ladoras e de baixa produtividade e uso intensivo de força de 
trabalho, como têxteis, calçados, material esportivo e bens de 
baixo valor agregado. Completa o quadro o agronegócio, além 
do setor de serviços. O resultado acaba sendo a exportação de 
petróleo cru e minério em estado bruto.

Assim, a força de trabalho deve ser remunerada pelo 
menor preço possível e possuir mínimos direitos e gastos 

4 Em fevereiro de 2017, o jornal Valor citava reportagem do Financial Times 
mostrando que a média dos salários no setor industrial brasileiro já era 
menor que a da China, que historicamente remunerava mal seus trabalha-
dores VALOR. Salário médio da indústria da China supera o do Brasil e do 
México. São Paulo, 26 fev. 2017. Disponível em: https://www.valor.com.br/
internacional/4881644/salario-medio-da-industria-da-china-supera-o-do-
-brasil-e-do-mexico. Acesso em: 21 maio 2019.
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exíguos por parte do Estado em assistência e seguridade social. 
O enorme contingente de trabalhadores no Sul – marcado por 
imensos exércitos industriais de reserva – força um nivelamento 
por baixo de salários. 

Essa modalidade agressiva de dumping social não é 
exclusividade brasileira. Os pesquisadores Dragos Adascalieti 
e Clemente Pignatti Morano relatam que, entre 2008 e 2014, 
foram realizadas reformas trabalhistas em 110 países. O obje-
tivo comum a todas é – repetindo – reduzir o custo do trabalho. 
A argumentação está no artigo Drivers and effects of labour market 
reforms: evidence from a novel policy compendium5. Como tal modelo 
não é aceito sem reação a partir de baixo, intensifica-se a 
repressão aos setores populares. 

Esse conjunto de mudanças rumo à direita tem como 
cenário mais geral a crise global de 2008-09. Atingindo primei-
ramente os Estados Unidos e, em seguida, a Europa Ocidental, a 
crise teve a característica de encolher mercados consumidores 
de produtos industriais chineses – em especial bens duráveis – e 
de atingir a própria economia do país asiático. Seu PIB, que 
chegou a alcançar um crescimento anual de 14,2% em 2007 – em 
uma média ao redor de 10% ao longo dos anos 2000-10 – passou a 
crescer 7,7% em 2012 e 2013, baixando ainda para 7,4% em 2014, 
segundo dados do FMI.

A retração chinesa e de países centrais correspondeu 
também a uma menor demanda por produtos primários, o que 
derrubou seus preços. As turbulências afetaram a competição entre 

5 ADASCALIETI, Dragos; MORANO, Clemente Pignatti. Drivers and effects 
of labour market reforms: evidence from a novel policy compendium. IZA 
Journal of Labor Policy, ago. 2016. Disponível em: https://izajolp.sprin-
geropen.com/articles/10.1186/s40173-016-0071-z. Acesso em: 25 set. 2019. 
Indicação de Clemente Ganz Lúcio.
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países em busca de capitais, fontes de energia e mercados. Com os 
novos padrões produtivos, a fase de exportação de empresas para 
o Sul do mundo entra em declínio, como já mencionado. 

O FATOR TRABALHO E  
A MUDANÇA DO MUNDO

O caráter profundamente desestruturante de normas e pactos 
sociais, o impulso para se considerar a desigualdade social 
como valor a ser conquistado – naturalizando a existência de 
ganhadores e perdedores – e a dinâmica concentradora de 
renda marcam esse neoliberalismo de segunda geração. Para 
que a dinâmica dos mercados – ou organização da dominação 
social – se imponha sobre a desorganização do mundo do 
trabalho, tornada necessária pela concorrência pela queda de 
seu preço, não valem mais políticas que buscavam conceder 
direitos sociais e restringir prerrogativas políticas, manejados 
com habilidade nos tempos do fordismo e dos 30 primeiros anos 
do pós II Guerra Mundial.

A institucionalização de sindicatos como forma de orga-
nização e controle estatal perante a massa de trabalhadores 
é dinâmica superada. Isso era possível nos tempos em que a 
fábrica era, além de centro produtivo, local de convivência e 
sociabilização. A linha de montagem e o ramo de atividade 
tinham sua extensão lógica na organização social do sindicato. 
As disputas no âmbito das entidades não se davam apenas entre 
facções dos movimentos trabalhistas, mas eram fundamen-
talmente enfrentamentos entre o patronato – via Estado – e 
trabalhadores. Limites e possibilidades da ação sindical, direito 
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de greve e luta pela venda da força de trabalho por preço mais 
caro eram ações coletivas e organizadas por uma massa que agia 
de forma solidária e coletiva. Suas bases estavam nos galpões de 
grandes plantas industriais, tanto nos países centrais quanto 
naqueles da periferia ou semiperiferia que se industrializavam 
no período compreendido entre a crise de 1929 e a crise da 
dívida exerna, nos anos 1980.

Com o advento da primeira onda neoliberal, esse mundo 
começa a se dissolver. A grande ofensiva antissindical desen-
cadeada pelos governos Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e 
Margareth Tatcher, na Inglaterra, resultou em sérios reveses 
para os trabalhadores. 

No primeiro caso, o presidente republicano decidiu 
enfrentar duramente a greve dos controladores de voo de todo 
o país, em agosto de 1981, poucos meses após assumir o poder. 
A demissão de mais de dez mil trabalhadores colocou o sindi-
calismo na defensiva. A partir daí, houve um amplo processo 
de desregulamentação da atividade laboral. 

Do outro lado do Atlântico, houve situação seme-
lhante, em 1984, frente a uma maciça greve de trabalhadores 
mineiros ingleses, que se estendeu por meses a fio. A então 
primeira-ministra britânica bloqueou todos os canais de 
negociação. Sua intransigência envolveu pesada repressão 
policial, que derrotou o movimento por melhores salários e 
pela não privatização do setor. Tatcher literalmente quebrou a 
espinha dorsal do setor mais dinâmico do sindicalismo local, 
resultando em perdas de vários direitos. 

A partir daí, aa implantação do neoliberalismo 
tornou-se quase sinônimo de derrotas do movimento 
sindical e perdas de direitos. A repressão política e policial, 
a fragilização da legislação laboral e a desorganização dos 
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trabalhadores passaram a ser utilizadas em escala ainda 
maior do que em décadas anteriores. 

O rompimento da solidariedade classista, a divisão dos 
explorados entre si – por meio de mil e uma características 
identitárias que buscam se sobrepor à luta de classes –, o 
estímulo à meritocracia e ao individualismo, bem como vários 
outros artifícios vem a se somar à fragmentação do mundo do 
trabalho e ao avanço da automação industrial, enfraquecendo 
a capacidade de mobilização e luta dos de baixo em diversos 
países. Por toda a parte, o neoliberalismo passa a necessitar, 
para sua implantação, de regimes de governo mais autoritários 
e restritivos, diante do óbvio descontentamento social que ele 
acarreta. Como lembra Ellen Meiskins Wood: “Um modo de 
produção é não somente uma tecnologia, mas uma organização 
social da atividade produtiva; e um modo de exploração é uma 
relação de poder6”. Erroneamente chamados de “populistas”, 
candidatos de direita e de extrema direita avançam na esteira da 
insegurança social causada pelas próprias políticas neoliberais. 

Há um equívoco, disseminado entre a esquerda, de que crises 
capitalistas abririam automaticamente espaços para a contestação 
do sistema. Trata-se de vulgata histórica nunca comprovada. 

A crise de 1929, que atingiu profundamente o coração do 
sistema, abriu na Europa uma inédita disputa de rumos, confron-
tando vias opostas de superação do desastre econômico. A tal 
quadro se somava o desarranjo na economia alemã, imposto 
pelo tratado de Versalhes (1919) e o fantasma da Revolução Russa 
(1917), brandido pela direita como o inferno na Terra. 

6 WOOD, Ellen Meiskins. Democracia contra capitalismo. São Paulo: 
Boitempo, 2003. p. 33.
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As duas experiências mais notáveis do avanço da esquerda 
europeia nos anos 1930 – os governos de frentes populares na 
França e Espanha, entre 1936-38 – terminaram com sabotagens, 
campanhas de calúnias e guerra civil, no caso espanhol. Por 
praticamente toda a Europa, o fascismo avançou na esteira da 
crise, prometendo segurança social e atacando setores vulnerá-
veis das sociedades como responsáveis pelas turbulências. 

Assim como ocorrido no século XX, a reação à crise de 
2008 também tem propiciado o crescimento de setores de extre-
ma-direita, quando não abertamente fascistas, na Europa e nas 
Américas. O êxito eleitoral de Donald Trump, Jair Bolsonaro, 
Maurício Macri, Ivan Duque, Matteo Salvini e da proposta do 
Brexit são pontos notáveis dessa tendência. Diante da crise, 
reafirma-se a agressividade imperial estadunidense, por meio 
da manutenção da centralidade do dólar na economia mundial, 
da expansão de seu aparato militar, de seu poderio econômico 
e de sua capacidade de influência cultural.

A segunda ofensiva neoliberal representa a derrota do 
desenvolvimento e da industrialização na periferia. A meta agora 
é buscar o investimento externo direto possível em países que 
desistiram de buscar projetos nacionais autônomos e soberanos. 

Sem centros produtivos de ponta, a periferia pode 
prescindir de pesquisas em ciência, tecnologia e inovação, 
comprando pacotes do exterior e pagando royalties pelo que 
utilizar. Essa é a dimensão do retrocesso global. 

Em uma frase, trata-se de desarticular o Estado e destruir 
a ideia de Nação, além de erodir a possibilidade de recuperação 
econômica. Reduzem-se os mercados internos e transformam-se 
países que alcançaram razoável grau de desenvolvimento tecno-
lógico em plataformas de exportação. Sobrevivem os grandes 
empreendimentos e quebram-se os mais frágeis. 
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QUE PRESENTE O FUTURO  
NOS RESERVA?

Existe a possibilidade de que o inédito quadro de tensões 
mundiais gere reações progressistas no médio prazo, apesar 
do avanço conservador no plano imediato se apresentar como 
tendência dominante. A definição maior da conjuntura vindoura 
dependerá dos resultados do enfrentamento EUA-China. Mais 
do que a hipotética – e improvável – vitória de um lado sobre 
outro, é a manutenção de um quadro bipolar – diverso daquele 
observado na Guerra Fria (1947-91) – que pode garantir espaços 
e flexibilidade para a volta de uma agenda não regressiva no 
plano global. Mesmo assim, os enfrentamentos se darão nos 
terrenos da política e das decisões coletivas.

É importante não perder de vista a importância das 
disputas no mundo do trabalho, caso concordemos que a 
concorrência predatória por sua depreciação é um dos pilares 
da ordem global. Mais do que tudo, reafirma-se a necessidade 
de se renovar velhas bandeiras pelo desenvolvimento, pela 
soberania nacional e pela importância da ação do Estado como 
ferramenta para disciplinamento dos mercados e fator de 
garantia da própria democracia.
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DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS  
À MUDANÇA SISTÊMICA:  

A DIALÉTICA DO DESASTRE 
AMBIENTAL EM CURSO

Pedro Chadarevian

OS SINAIS DO DESASTRE

Estamos em maio de 2019. O noticiário anuncia um fato que, 
apesar de impressionante, não mereceu sequer um comentário 
adicional: o mês de abril registrou temperaturas 3 graus acima 
da média histórica na cidade de São Paulo. Evidências coletadas 
por cientistas apontam que uma elevação média acima de 2 
graus poderá trazer consequências catastróficas e irreversí-
veis no clima do planeta. Entretanto, segundo dados do Inmet 
(Instituto Nacional de Meteorologia), no coração econômico do 
Brasil os últimos quatro anos já foram 1,70 grau mais quentes do 
que a média registrada no início dos anos 1960. No Hemisfério 
Norte, temperaturas fora do comum, muito elevadas para 
o verão, têm sido observadas pelo menos desde o início da 
década dos anos 2000, tanto na Europa continental como nas 
ilhas britânicas, nos EUA, Austrália e Canadá. Os impactos se 
medem em milhares de vidas humanas ceifadas em incêndios, 
doenças pulmonares, desidratação de idosos e crianças... O 
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aquecimento global se tornou uma ameaça incontornável, 
colocando em risco, como veremos, a própria acumulação do 
capital e a sobrevivência da humanidade.

Como chegamos a este ponto? Não muito tempo atrás, 
em meados do século passado, quando o mundo assistia ao 
nascimento do movimento ecologista moderno, a principal 
preocupação era a contaminação ambiental, por meio de 
poluentes que degradavam a terra, a água e os ares, como, por 
exemplo, os agrotóxicos, cujos efeitos sobre a saúde pública 
foram denunciados por Rachel Carson (1969) em seu clássico A 
Primavera Silenciosa, de 19621. Cerca de cinquenta anos depois, e 
novamente pela iniciativa de uma ativista, recebemos o alerta 
de uma inesperada consequência da acelerada destruição 
ambiental que o mundo viveu nestas últimas décadas: a ameaça 
das mudanças climáticas. Em seu best-seller This changes everything 
(ainda sem tradução no Brasil), Naomi Klein (2014)2 aponta para 
a existência de poderosos interesses econômicos por trás dos 
obstáculos que dificultam uma interrupção na escalada da 
devastação da natureza. Ainda que não coloque nesses termos, 
a tese que Klein sustenta é a de uma contradição dialética 
entre, de um lado, a necessidade de se reduzir a exploração da 
natureza para se evitar um colapso no clima, e, de outro lado, 
a permanente necessidade que o capital tem de se expandir 
e renovar indefinidamente essa exploração para garantir a 
sobrevivência do sistema econômico.

1 Rachel Carson. Primavera Silenciosa. São Paulo: Melhoramentos, 1969 
[1962].

2 Naomi Klein. This Changes Everithing. Capitalism vs. The Climate. Nova 
Iorque: Simon & Schuster, 2014.
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Os alertas de um colapso iminente não se resumem a 
panfletos publicados por ativistas; eles são também cada vez 
mais frequentes e graves nos principais círculos científicos 
do mundo. Mas nem as previsões de um crescimento fora de 
controle nas temperaturas do planeta parecem ser capazes 
de sensibilizar as elites dos países centrais, de onde emana 
mais da metade das emissões globais de carbono3, por ações 
concretas para contornar o problema. Os dados falam por 
si só. Um painel de cientistas de todo o mundo, abrigado na 
Organização das Nações Unidas – ONU (IPCC, em sua sigla em 
inglês), constatou que desde o ano 2000 registraram-se 17 dos 
18 anos mais quentes da história recente4, pelo menos desde que 
se começou a se registrar mais precisamente as temperaturas 
em 1880. As evidências sugerem uma relação direta entre esse 
processo de aquecimento do planeta e a atividade industrial 
humana. A figura a seguir deixa evidente como, no período 
recente, o aquecimento é um fenômeno que atinge o globo 

3 Entre 1990 e 2011, países centrais, como EUA, China, Rússia, os da União 
Europeia, Japão e Canadá, concentraram 55% das emissões de gases de efeito 
estufa. Os principais países periféricos emissores são Indonésia, Brasil, 
México e Índia, que respondem por 15% das emissões globais. Se conside-
rarmos um período mais longo, desde 1850, essas mesmas regiões centrais do 
planeta foram responsáveis por 77% das emissões. Os dados foram coletados 
pela World Ressources Institute, em sua página na internet. A organização é 
responsável pelo relatório anual do Global Forest Watch, que, entre outros 
resultados, mostra que nos países tropicais a principal causa das emissões 
provém do desmatamento. Em 2018, por exemplo, o Brasil levou o título de 
maior devastador planetário, em consequência da retirada de mecanismos 
de regulação ambiental no governo Temer – a propósito, uma das razões 
pelas quais ele foi alçado ilegalmente ao poder, com pleno apoio dos capitais 
do agronegócio e da aristocracia rural nacional, os mesmos que investiram 
na eleição de Bolsonaro.

4 Tom Randall e Blacki Migliozzi, “Earth’s Relentless Warming Sets a Brutal 
New Record in 2017”, Bloomberg, 18/01/2018.
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como um todo, e áreas tanto oceânicas como continentais têm 
registrado temperaturas recordes, a exemplo do ano de 2017.

Figura 1 - Percentis de temperaturas terrestres e oceânicas 
de 2017, em relação ao ano base de 1880.

Na verdade, é tamanha a ‘pegada’ humana nesse processo, 
e tamanhas são as mudanças ocasionadas no clima do planeta 
em decorrência de sua intervenção direta, que já se pode falar 
de uma nova era geológica na Terra, o antropoceno – a era dos 
humanos. Pela primeira vez uma era geológica é batizada pela 
ação de uma espécie, na medida em que a sua existência altera 
o funcionamento de toda a biosfera. De acordo com um número 
crescente de geólogos, essa nova era teria se iniciado com a revo-
lução industrial, no século XVIII, ainda que uma minoria sustente 

Fonte: National Center for Environmental Information (National Oceanic 
and Atmospherical Administration, NOAA, Estados Unidos).
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que o seu advento deveria ser recuado de alguns milhares de 
anos, quando os humanos se tornaram sedentários e passaram, 
com o desenvolvimento da agricultura, a controlar a natureza 
para as suas necessidades5. De qualquer maneira, é incontestável 
que o advento da era industrial aumenta exponencialmente o 
grau de interferência humana na biosfera planetária.

As emissões antropogênicas decorrentes da produção 
industrial, da geração de energia e dos meios de transporte, 
das cadeias agroindustriais e da pecuária, do desmatamento, 
da poluição de rios e dos mares, do lixo produzido pelas grandes 
cidades são as principais vilãs do fenômeno do aquecimento 
global no século XXI. Isso porque essas intervenções humanas 
liberam gases – sobretudo dióxido de carbono (CO²) e metano 
(CH4) – que acentuam o efeito estufa na atmosfera, retendo uma 
quantidade crescente de calor no globo, traduzindo-se por uma 
elevação nas temperaturas da superfície e dos oceanos.

5 Veja-se, sobre a hipótese de um aquecimento planetário induzido pela ação 
humana a partir ainda do neolítico, ou seja, iniciada há mais de 5.000 anos, 
o livro de William F. Ruddimann, A Terra transformada, Bookman, Porto 
Alegre, 2015. De acordo com o autor, desde que os assentamentos sedentários 
foram se tornando o paradigma da organização social da humanidade, essa 
intervenção humana na natureza (especialmente, o desmatamento de 
grandes áreas de floresta) levou à interrupção das quedas nas temperaturas, 
como teria sido a tendência natural do clima daquela época.
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Gráfico 1 - Consumo global de combustíveis fósseis.
Consumo primário global de energia segundo a fonte de 
combustível fóssil, em terawatt-horas (TWh).

Ocorre que, ao situar-se em novos patamares, a tempe-
ratura média do planeta altera o seu equilíbrio, ocasionando o 
que se convencionou denominar de mudanças climáticas. Sua 
manifestação tem se caracterizado pela observação de altera-
ções bruscas em diferentes eventos climáticos, tais como: verões 
tórridos com secas mais drásticas e prolongadas, incêndios 
florestais recorrentes e devastadores, tufões e furacões mais 
severos, elevação nos níveis dos oceanos acarretando enchentes 
em cidades litorâneas, aumento no ritmo do derretimento de 
glaciares e calotas polares, e até terremotos. Essa mudança 
no clima traz evidentes impactos ambientais, por conta da 
alteração ocasionada no equilíbrio dos diferentes ecossistemas; 

Fonte: OurWorldInData.org/fossil-fuels/
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impactos demográficos, na medida em que, ao tornar mais e 
mais regiões do planeta de difícil sobrevivência, forçam suas 
populações a migrar, formando uma nova categoria de exilados 
climáticos; além de importantes impactos econômicos, medidos 
pelos prejuízos causados pelas oscilações abruptas e imprevisí-
veis no clima do planeta.

Figura 2 - A espiral catastrófica das emissões antropogênicas.

A crise ambiental contemporânea surpreende pelas 
proporções, colocando em risco a sobrevivência da humani-
dade no longo prazo e, mais imediatamente, tende a impor 
crescentes restrições à capacidade de acumulação de capital. 
A resposta do sistema, quando não ignora, ou finge ignorar 
completamente os alertas, é apostar, utopicamente, nas 
energias ditas renováveis ou alternativas. Essa solução parece 
desconhecer, no entanto, a própria natureza do capital que, 

Fonte: Elaboração do autor.
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em sua necessidade irracional de constante expansão, ameaça 
esgotar aquela que é, ao lado da força de trabalho, a outra 
fonte incontornável do valor: as matérias-primas.

Gráfico 2 - Emissões globais de carbono a partir de combus-
tíveis fósseis (1900-2014).

Na verdade, o foco nas energias renováveis (como a 
solar, a eólica, a elétrica e os biocombustíveis) é o resultado 
mais comemorado de uma série de acordos climáticos globais 
decepcionantes das últimas décadas, quando, desde 1992, os 
governantes passaram a debater o tema em encontros exclu-
sivos. Nesse período, observou-se, de fato, uma reconversão 
importante em direção a essas alternativas energéticas, a 
exemplo do Brasil, onde parcela importante do transporte 
público e individual é abastecida com etanol a base de 

Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA).
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cana-de-açúcar. Em alguns países do primeiro mundo, alguns 
já são inclusive considerados livres de combustíveis fósseis 
em matéria energética, como a Dinamarca, país particular-
mente beneficiado pelas correntes de vento do Mar do Norte 
que alimentam suas turbinas eólicas baseadas em enormes 
torres enterradas no leito marítimo. A China, atualmente, é o 
principal produtor, exportador e consumidor de placas solares 
– longas extensões de seu território (em planícies, montanhas 
e até no mar) são cobertas por células fotovoltaicas geradoras 
de energia residencial e industrial.
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Gráfico 3 - Aquecimento global no Hemisfério Norte (1850-2018).

Fonte: Unidade de Pesquisas Climáticas da Universidade de East Anglia, 
Reino Unido



DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS À MUDANÇA SISTÊMICA: A 
DIALÉTICA DO DESASTRE AMBIENTAL EM CURSO

Pedro Chadarevian

201

Dois argumentos parecem contradizer essa fé quase 
cega na “energia verde”. Por um lado, os dados – sempre eles! 
– mostram o impacto pífio dessa estratégia na temperatura 
global. O Gráfico 2 indica, na verdade, uma aceleração nas emis-
sões de carbono de combustíveis fósseis, e o Gráfico 3 evidencia 
uma aceleração no ritmo do aquecimento global, sem qualquer 
indício de reversão dessa tendência como resultado dos diversos 
acordos climáticos firmados, desde 1992, pelas grandes potên-
cias poluidoras. Note-se, a propósito, a coincidência entre a 
evolução das duas curvas, especialmente a partir dos anos 1980, 
quando emissões aceleram a sua expansão e as anomalias nas 
temperaturas (ou seja, os registros atípicos em relação à média 
histórica) atingem patamares inéditos.

Por outro lado, o debate tende a ignorar as críticas 
de ecologistas radicais a respeito da poluição emitida pelas 
ditas fontes renováveis. Nos países tropicais, tem sido cada 
vez mais comum a proliferação de culturas visando a extração 
de biocombustíveis e o plantio de florestas renováveis para 
fins de compensação ambiental. Nos países avançados, as duas 
fontes mais difundidas na atualidade são a energia eólica e 
a solar. Contudo, todas essas alternativas estão sujeitas a 
limites e causam, na verdade, danos ambientais importantes. 
Como bem aponta Lovelock (2010), ao contrário do discurso 
dominante, na medida em que ocupam áreas crescentes da 
superfície terrestre e marítima, elas tendem a substituir 
ecossistemas que naturalmente possuem capacidade de 
absorção de gases de efeito estufa, além de afetar o equilíbrio 
ecológico nas regiões onde são implantadas. Lovelock, um dos 
maiores ecologistas vivos, peca, porém, ao defender a energia 
nuclear como uma solução para o problema ambiental. Por 
menos poluentes que possam parecer as usinas, em termos 
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dos resíduos gerados, elas não estão imunes a desastres, 
como o caso de Fukushima demonstrou; além disso, sempre 
existirá o debate sobre o que fazer com o lixo atômico, dado 
que a radioatividade de alguns elementos utilizados pode ser 
altamente tóxica ao ambiente por centenas de anos6.

A essas incoerências na defesa de alternativas (nem 
tão alternativas assim...7) para substituição de emissões de 
dióxido de carbono se somam o poder e o lobby das corpo-
rações monopolísticas produtoras de energia ‘suja’, elemento 
fundamental para se entender a pouca eficácia dos acordos 
climáticos globais e a dificuldade enfrentada para se cumprir 
a sua principal meta, a de se estabilizar em 1,5 a no máximo 
2 graus o aumento de temperatura do planeta em relação aos 
níveis anteriores à revolução industrial. Na realidade, o ritmo 
atual de emissões aponta para a superação dessa meta bem 
antes do final deste século, com consequências desastrosas para 
o clima (KLEIN, 2014, p. 37). Praticamente todos os meses os 
dados climatológicos nos surpreendem com uma evidência nova 
da elevação das temperaturas e suas consequências nefastas 

6 Consultar, especialmente, James Lovelock, The Vanishing Face of Gaia, Basic 
Books, Nova Iorque, 2010. O autor, eminência da ecologia moderna, que 
durante muitos anos viu sua tese mais original, a do Planeta Terra como um 
organismo vivo, ser descreditada, hoje passa por um merecido resgate. Ver 
Ferris Jabr, “The Earth is as alive as you are”, The New York Times, 20/04/2019. 
Eu mesmo havia escrito uma resenha sobre a obra de Lovelok, anos atrás: 
Pedro Chadarevian, “A agonia de Gaia e os mitos da ‘economia verde’”, Opera 
Mundi, 05/03/2012.

7 Talvez a solução mais hipócrita que se apresenta como alternativa ener-
gética renovável são aquelas adotadas pela indústria de reflorestamento. A 
substituição de áreas de florestas por monoculturas de pinho ou eucalipto 
pode ser uma prática extremamente danosa ao meio ambiente e ao equilí-
brio climático. Ver Jen Watson, “The scandal of calling plantations ‘forest 
restoration’ is putting climate targets at risk”, The Conversation, 04/04/2019.
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sobre o equilíbrio planetário. A primeira década do século 
XXI se encerra com uma coleção de catástrofes ambientais 
derivadas do processo de aquecimento global e exacerbação 
do efeito estufa: tempestades tropicais fora de controle, secas 
prolongadas e, mais comumente, os recordes de temperatura 
na superfície do planeta.

Não se pode perder de vista que o dióxido de carbono é 
apenas um dos gases de efeito estufa, resultante principalmente 
da queima de combustíveis fósseis, a elevar a temperatura do 
planeta. Talvez sequer possamos dizer que ele é o principal 
vilão das mudanças climáticas. Pouco se comenta a respeito, 
no entanto, o metano é, em muitos aspectos, uma ameaça ainda 
mais séria para o planeta nos dias atuais. O metano é um gás 
que está presente naturalmente em nosso ambiente, liberado no 
processo de decomposição de matéria orgânica (nas florestas, 
por exemplo), no processo digestivo de animais ruminantes, 
nos ciclos de vulcões e fontes térmicas naturais e de descon-
gelamento de glaciares. Ocorre que a ação industrial humana 
acelerou drasticamente a liberação de metano na atmosfera, e 
só recentemente estamos nos conscientizando de seus impactos. 
O principal setor econômico emissor de metano (muito à frente 
dos lixões das grandes cidades, e da extração de gás e carvão) 
é a pecuária – suas dezenas de milhões de ruminantes domes-
ticados constituem ameaça não apenas para as florestas que 
seguem em pé por conta da expansão ininterrupta de pastos 
e plantios de grão que ajudam na engorda dos rebanhos, mas 
também pelo estrago que promove na atmosfera do planeta. O 
metano, apesar de permanecer por um lapso muito mais curto 
de tempo na atmosfera, tende a ser dezenas de vezes mais 
potente que o carbono em sua capacidade de reter calor. De 
acordo com Naomi Klein:
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O metano é um gás de efeito estufa extraordinariamente 

perigoso, trinta e cinco vezes mais eficiente que o carbono 

na retenção de calor, segundo as últimas estimativas do IPCC 

[...]. O metano é um retentor ainda mais eficiente de calor nos 

dez a quinze anos seguintes à sua liberação – na verdade ele 

traz um potencial de aquecimento que é 85 vezes maior que 

o do dióxido de carbono (KLEIN, 2014, p. 205).

É importante destacar que as atividades econômicas agrí-
colas, em especial o agronegócio, além de serem o segundo mais 
importante setor emissor de gases de efeito estufa (sobretudo 
o perigoso gás metano), como mostra o Gráfico 4 a seguir, arca 
também com parte significativa da responsabilidade sobre 
o processo de ‘desertificação dos oceanos’. Ao despejar seus 
dejetos sobre leitos de rios que deságuam no mar, alteram a 
acidificação de grandes regiões oceânicas, eliminando em 
extensas áreas a ocorrência de vida marinha. As consequên-
cias não são apenas medidas pelo desequilíbrio ecológico ali 
causado, pois o plâncton eliminado é central para a captura de 
carbono no planeta, contribuindo assim para que o carbono 
emitido encontre um caminho mais fácil para a atmosfera, 
ampliando o potencial de efeito estufa.
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Gráfico 4 - Fontes das emissões globais de gases de efeito 
estufa, segundo o setor econômico (em%, 2014).

Ainda em relação à importância do setor primário para o 
atual problema ambiental, especialistas apontam que emissões da 
produção de carne superam as de veículos particulares e de setores 
econômicos inteiros, como o de transportes, no entanto, o esforço 
para mitigar o aquecimento tem se concentrado quase que exclu-
sivamente em reciclar resíduos e incentivar energias renováveis 
(em substituição aos combustíveis fósseis), deixando de mencionar 
em geral o impacto devastador da agropecuária8. Note-se também 
a negligência com outra importante fonte emissora de metano: 
a geração de energia. Klein aponta para o equívoco recente em 
se apostar na substituição do carvão pelo xisto ou gás natural, 

8 Pouco a pouco, a imprensa começa a se dar conta desta ‘nova’ ameaça. Ver 
Robin McKie, “Sharp rise in methane levels threatens world climate targets”, 
The Guardian, 17/02/2019.

Fonte: IPCC e Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), 2014
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na esperança de mitigar o efeito estufa. Estudos que ela resenha 
mostram que o efeito de longo prazo pode ser devastador, devido 
ao vazamento de metano para a atmosfera.

O assunto que vamos abordar neste capítulo diz respeito a 
uma questão longamente ignorada pelos cientistas sociais e, em 
especial, os economistas. Desenvolveremos nossa argumentação 
a partir de uma hipótese, que resulta das implicações econômicas 
associadas ao aquecimento global, segundo a qual a chamada 
‘economia sustentável’ (incorporada pela teoria neoclássica do 
meio ambiente) é um instrumento ideológico para camuflar, e 
eventualmente negar, os verdadeiros determinantes da crise 
ambiental e propor novos espaços de valorização do capital traves-
tidos de alternativas viáveis para mitigar o problema.

Fato é que o capital construiu a sua hegemonia por meio 
da combinação de duas forças produtivas: a mão-de-obra assala-
riada, operariado e campesinato, e os recursos naturais. Daí ele 
retira o lucro, explorando os trabalhadores e rapinando florestas, 
mares, desertos, geleiras, em busca de insumos e fontes de energia 
necessários à sua expansão indefinida. A poluição é um subpro-
duto desse processo, ignorado pelas correntes conservadoras dos 
economistas9, e resultado de um metabolismo social cujo balanço 

9 Como se não bastasse a negligência dos economistas liberais, é preciso 
também lidar com o fenômeno do negacionismo climático, tese pseudo-
científica que ganha um número crescente de adeptos graças ao empenho 
das grandes corporações em desviar o foco da verdade factual sobre as 
mudanças climáticas. Basta uma rápida busca pela plataforma de vídeos do 
Youtube para observar a força do negacionismo climático: uma pesquisa, em 
português, sobre aquecimento global traz como resultado dezenas de vídeos 
esforçando-se para explicar que o problema na verdade é uma grande farsa, 
uma propaganda da mídia para promover a regulação do Estado, e que não 
pode ser atribuído à ação humana... Os negacionistas representam uma força 
política considerável, à extrema direita do espectro ideológico, contando com 
o apoio de políticos como D. Trump nos EUA, M. Salvini na Itália, V. Orbán 
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tem sido dramaticamente negativo para a natureza, ameaçando 
ecossistemas e a biodiversidade, que se encontram cada vez mais 
acuados diante do avanço da sociedade industrial.

A TEORIA ECONÔMICA DOMINANTE COMO 
BRAÇO IDEOLÓGICO DA NOVA OFENSIVA DO 
CAPITAL SOBRE O PATRIMÔNIO NATURAL

Ao percorrer as páginas dos principais manuais de ensino de 
economia utilizados nas melhores universidades do país, nos 
deparamos com um estranho fenômeno: a absoluta ausência de 
menção aos problemas do aquecimento global e das mudanças 
climáticas. Censura? Conceitos considerados tabus, ou alvos 
de controvérsia na nata da intelligentsia econômica? Difícil 
responder com precisão aqui, contudo uma coisa é certa: ao se 
negar, ou insistir em negligenciar a verdadeira extensão da crise 
ambiental, o pensamento econômico dominante (ou mainstream) 
termina contribuindo para a reprodução dessa mesma crise 
e arranhando sua já débil reputação ao se ver associado aos 
interesses mais escusos da burguesia.

De fato, entre os principais manuais de introdução à 
economia consultados para esta pesquisa (MANKIW, 2019; 
KRUGMAN, 2014; VARIAN, 2015), o único ambiente que parece 
interessar aos autores é o ‘ambiente de mercado’... A questão 

na Hungria, e J. Bolsonaro no Brasil. Para uma discussão da dimensão dessa 
questão e para conhecer os fundamentos nada científicos que embasam essa 
argumentação, ver: Hadyn Washington, John Cook, Climate Change Denial. 
Heads in the Sand, Routledge, Nova Iorque, 2011.
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ambiental surge geralmente ao final dos volumosos livros, como 
algo isolado, e reduzido a uma subseção do capítulo sobre exter-
nalidades. No caso, a externalidade se manifesta pela poluição 
gerada no processo produtivo, justificando a intervenção do 
Estado para atenuar esse desequilíbrio. Trata-se de uma ideia 
original de Pigou, um dos fundadores da economia do bem-estar 
neoclássica, no final do século XIX.

Pigou tinha clareza da necessidade de regulação do 
Estado para reestabelecer o ótimo de Pareto na sociedade (situ-
ação que combina máxima eficiência com máximo bem-estar), 
por meio, por exemplo, da introdução de um imposto sobre 
as atividades geradoras de externalidades negativas, como 
a poluição. Porém, atualmente, no caso da poluição (veja-se 
o manual de Varian, de 2015), a posição dos manuais sugere 
que o mercado se ajusta automaticamente, produzindo um 
equilíbrio perfeito entre empresas poluidoras e indicando o 
‘padrão eficiente de emissões’. O padrão ótimo de emissões é 
assim determinado pelo mercado, sem a interferência nefasta 
do Estado, sem a participação da sociedade civil, em óbvia 
contradição com o proponente original da análise: Pigou. Isso 
mostra que a ideologia econômica liberal também se radicalizou 
em seus propósitos, afastando-se de seus preceitos éticos origi-
nários que visavam antes promover o bem-estar.

Mais recentemente, nos manuais de economia ambiental, 
aparece ocasionalmente menção ao problema, reconhecendo 
inclusive o papel da atividade humana agrícola e industrial 
no processo do aquecimento planetário (FIELD; FIELD, 2014). 
No entanto, a orientação neoclássica impele os autores a reco-
mendar mecanismos de mercado como solução privilegiada do 
problema, por meio da compensação ambiental (mercado de 
carbono), ou um mecanismo tributário, por meio de um imposto 
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sobre as emissões de carbono, o que pode ser politicamente 
complexo para ser adotado no presente contexto10.

As críticas ao mercado de carbono são variadas e têm 
aumentado no período recente, seja por conta de sua incapa-
cidade de incorporar todos os atores sociais envolvidos no 
problema ambiental, seja por conta de seus resultados inefi-
cazes11. Aqui, preferimos enfatizar simplesmente que a lógica 
que fundamenta a compensação ambiental como ação para 
mitigar a ‘externalidade’ gerada em um processo produtivo 
denota a visão quantitativista, e utilitarista, que embasa esse 
tipo de pensamento econômico. Ora, a destruição de uma área de 
floresta nunca poderá ser compensada pelo plantio de uma certa 
quantidade de árvores, pois a biodiversidade que se perde não 
pode ser plenamente resgatada – especialmente se a operação 
envolve, como é usual, espécies ameaçadas de extinção.

A negligência que se constata no campo dominante da 
Economia em relação à atual crise ambiental é criminosa, e 
de certa forma premeditada, pois não apenas ignora o tema, 

10 O carbon tax, imposto sobre o carbono, tem o apoio inclusive de Greg 
Mankiw, o autor dos best sellers de introdução à economia e consultor do 
conservador Partido Republicano dos EUA, sinal que podemos estar presen-
ciando uma mudança no clima da economia neoclássica. Ele endossa, ao 
lado de outros 45 economistas, um manifesto suprapartidário em defesa 
da taxação. Heather Long, “‘This is not controversial’: Bipartisan group of 
economists calls for carbon tax”, Washington Post, 16/01/2019.

11 Para uma síntese, ver Ricardo Sequeiros Coelho, “Questionando a comen-
suração do carbono: Algumas emissões são mais iguais que outras”, Revista 
Crítica de Ciências Sociais, v. 95, 2011. Outras abordagens críticas à ‘economia 
verde’ e à perspectiva neoclássica do meio ambiente se encontram nas obras 
de Miriam Lang et. all. (orgs.), Descolonizar o imaginário, Editora Elefante, São 
Paulo, 2016; Andrei Cechin, A natureza como limite da economia: a contribuição 
de Nicholas Georgescu-Roegen, Edusp, São Paulo, 2010; Peter May, Economia do 
meio ambiente, Elsevier Editora, Rio de Janeiro, 2018.
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como desvia o foco para caminhos que visam promover novos 
espaços de valorização do capital, como o mercado de emissões, 
hoje totalmente desacreditado entre cientistas climáticos. O 
problema é mais grave quando se sabe da crescente responsa-
bilidade social do economista, que assume cargos de decisão em 
empresas, ou na administração pública de nações que muitas 
vezes lideram as emissões de gases de efeito estufa...

O instrumental analítico dos manuais de Economia 
mainstream não passa de uma leitura panfletária, ideológica, 
sobre o meio ambiente, retirando o foco da questão essencial 
da atual crise, o aquecimento global motivado por emissões 
antropogênicas e sua consequência mais nefasta, as mudanças 
climáticas. O que fazem os economistas das correntes domi-
nantes, conservadores, é vender uma saída mágica para o 
problema ambiental (eles evitam a palavra crise, a todo custo), 
para promover novos espaços de acumulação, como o mercado 
de carbono ou as energias verdes, o que, por sua vez, tende a 
reforçar a escalada do aquecimento global. A esperança depo-
sitada no mercado como solução para o problema pode soar 
inocente, no entanto essa negligência deixa livre o caminho 
para que a crise se amplifique, como estão mostrando os dados 
recentes sobre a elevação das temperaturas no planeta e a ocor-
rência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos. 
A ciência econômica não pode ser um obstáculo a mais em um 
problema tão grave, que ameaça a nossa própria existência. Ela 
deve ser parte de sua solução.



DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS À MUDANÇA SISTÊMICA: A 
DIALÉTICA DO DESASTRE AMBIENTAL EM CURSO

Pedro Chadarevian

211

POR UMA ECONOMIA POLÍTICA 
DA CRISE AMBIENTAL12 

Uma faceta pouco conhecida de Marx tem sido revelada nos 
últimos anos: sua visão sobre o mundo natural e o poder de seu 
instrumental para analisar a atual crise ambiental.

Para se tratar adequadamente do problema ambiental, 
é necessário partir da premissa de que ele é o resultado do 
movimento dialético, contraditório e em constante modificação 
da relação humanidade-natureza. Desde os primórdios do 
pensamento econômico moderno, reconhece-se a primazia dos 
recursos naturais, ao lado da força de trabalho para a obtenção 
da riqueza nacional. Fez-se famosa a constatação de William 
Petty, citada por Marx na obra O Capital, em que afirmava que 
se o trabalho era bem o pai de toda a riqueza, a natureza era a sua 
mãe. O processo produtivo sempre consistiu na transformação 
de matérias-primas em valores de uso pela humanidade.

Porém, desde o princípio do capitalismo, o funciona-
mento irracional desse modo de produção traz um impacto 
cada vez mais importante no meio ambiente. Assim como a 
força de trabalho deve encontrar as condições apropriadas para 
a sua reprodução, caso contrário a eficiência produtiva cairá 
e a miséria se abaterá sobre a humanidade, o mesmo deveria 
ocorrer com as ‘forças produtivas da natureza’, a outra fonte 
imprescindível do valor das mercadorias. Contudo, o que se vê, no 
capitalismo, é um apetite voraz pela utilização dos recursos natu-
rais, ocasionando modificações permanentes no meio ambiente.

12 Parte da reflexão que apresentamos resume a discussão existente em 
Pedro Chadarevian, “Rain forests, land rent and the ecological contradictions 
of development in contemporary Brazil”, in: Pedro Chadarevian (org.), The 
Political Economy of Lula’s Brazil, Routledge, 2018.
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Essa relação de dependência conflitiva entre capital e 
natureza, que está na raiz da atual crise ambiental, já havia 
sido sugerida no início do século XIX pelo conde de Lauderdale, 
economista contemporâneo de David Ricardo, mas pouco 
estudado ainda no Brasil13. O autor, crítico do conceito está-
tico de riqueza em Adam Smith, sustenta que, na verdade, o 
sistema econômico de produção de valores está sujeito a uma 
contradição fundamental, na medida em que a acumulação se 
fundamenta na destruição de um de seus elementos constitu-
tivos: os recursos naturais. É o que chamou de ‘paradoxo da 
riqueza’. Nas palavras de Lauderdale, isso se traduz pelo fato 
de que o capitalismo, para produzir riquezas privadas, depende 
da apropriação de riquezas públicas (terras, matérias-primas, 
biodiversidade). No entanto, ao destruir no processo essas 
riquezas públicas, o capitalismo destrói sua própria fonte de 
geração de riqueza. Pela primeira vez, na economia política, 
está posto o mecanismo pelo qual a mola propulsora do capital 
põe em risco o meio ambiente, e isso representa uma ameaça 
não apenas à qualidade de vida da população, mas também à 
sua própria sobrevivência. Mecanismo que está inerentemente 
ligado à natureza do sistema e de sua necessidade de constante-
mente gerar escassez para produzir novos valores – o que existe 
em abundância, e parece livremente disponível para o consumo, 
não possui valor... O paradoxo da riqueza, essa tendência do 
capital de criar riquezas privadas a partir da aniquilação de 
riquezas públicas, é uma tendência inescapável, o que por 
isso mesmo o condena, em longo prazo, a uma crise, dada 

13 James Maitland (Earl of Lauderdale), An Inquiry Into the Nature and Origin 
of Public Wealth: And Into the Means and Causes of Its Increase, Franklin Classics, 
2018 [1804].
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pelo esgotamento de suas fontes de valor e pelo desequilíbrio 
ambiental que gera esse processo econômico irracional.

A ortodoxia econômica da época não repercute essa visão 
crítica sobre a relação contraditória entre as ‘riquezas públicas’ 
do meio ambiente e do processo econômico. Ao contrário, com 
David Ricardo, parece reforçar-se a ideia segundo a qual a natu-
reza é um recurso sempre disponível para o uso e a exploração 
da economia, o que se percebe em sua observação a respeito das 
“propriedades indestrutíveis da terra”. De forma geral, pode-se 
dizer que, para a economia política liberal, a natureza é tratada 
com abordagem utilitarista, ou seja, o sistema econômico 
serve-se desses recursos naturais, que estão fartamente dispo-
níveis, sem se preocupar com a sua reposição ou os impactos 
de seu esgotamento.

A estratégia analítica adotada por Marx para dar conta 
dessa lacuna na análise da economia política é a mobilização 
do conceito de ‘brecha metabólica’. No capitalismo, a relação 
humanidade-natureza, mediada pela produção (trabalho e 
capital), se apresenta como uma forma de metabolismo social, cuja 
interação resulta em uma troca desigual na qual a humanidade 
extrai muito mais recursos e energia do que devolve à natureza, 
produzindo, assim, uma brecha crescente, prejudicial ao equilíbrio 
ecológico. A própria ciência moderna se pauta nessa relação, ao 
extrair fontes essenciais da natureza para a sua evolução. E nela 
se inclui, evidentemente, a ciência da produção. Nesse sentido, a 
história do progresso tecnológico é a história do domínio crescente 
da humanidade sobre a natureza, sobretudo suas fontes energé-
ticas para o sistema produtivo e para a reprodução humana, o 
que garante a prosperidade de nossa espécie, porém a um custo 
cada vez maior para o meio ambiente. Custo que se traduz no 
conceito de ‘brecha metabólica’, ou seja, nas palavras de Marx, 
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“uma brecha irreparável no processo independente de metabo-
lismo social, um metabolismo estabelecido pelas próprias leis da 
natureza”, dado que “a produção capitalista produz um distúrbio 
na interação metabólica entre a humanidade e a natureza, o que 
evita o retorno ao solo de seus elementos constitutivos consumidos 
pelos humanos na forma de alimentos e vestuário, e dificulta que 
se operem as condições naturais e perpétuas de recuperação do 
solo”14. O conceito surge quando Marx reunia informações para a 
publicação de O Capital e se interessa sobre o debate a respeito da 
perda de nutrientes da terra por conta da agricultura intensiva, 
especialmente na Inglaterra e na Alemanha. Essa reflexão o leva 
a concluir, de forma surpreendentemente precoce, que “todo 
progresso na agricultura capitalista é um progresso na arte, não 
apenas de extorquir o trabalhador, mas de extorquir o solo”15.

Marx tinha, portanto, consciência ecológica, especial-
mente em função dos graves danos que a busca insaciável pelo 
lucro já causava à natureza (não apenas aos solos, mas também 
aos animais) naquela época, e fazia a defesa de uma relação 
metabólica humanidade-natureza em termos mais racionais, 
algo, porém, que vislumbrava apenas para uma sociedade 
pós-capitalista, governada pela coletividade e por produ-
tores associados. Ainda que os sinais de devastação fossem 
mais evidentes na agricultura, após as primeiras décadas de 
exploração capitalista intensiva dos solos, as grandes cidades 
também começavam a sofrer, entre outros problemas, com a 

14 Karl Marx, Capital, Penguin, vol. 3, p. 949, apud John Bellamy Foster, 
“Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature”, Monthly Review, 
vol. 65, n. 7, 2013.

15 Karl Marx, Capital, Penguin, vol. 3, p. 949, apud John Bellamy Foster, 
“Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature”, Monthly Review, 
vol. 65, n. 7, 2013.
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poluição fabril. Fato é que a urbanização crescente e o domínio 
das novas tecnologias transformam aceleradamente a relação 
social metabólica, o que remete a um conceito subentendido 
nessa análise, ainda que exclusivo da juventude de Marx, mas 
que tem sido resgatado com interessantes resultados para a 
análise da atual crise ambiental: o conceito de alienação, no 
caso a alienação da humanidade em relação à natureza.

Não é difícil perceber a relação entre os dois conceitos 
e como eles se reforçam mutuamente. O distanciamento 
entre humanos e os ecossistemas está certamente por trás 
de uma nova relação social metabólica entre nós e a natureza, 
que beira a irracionalidade. Ao mesmo tempo, a mediação 
dessa relação metabólica, operada pelo sistema produtivo 
capitalista, tende a afastar-nos ainda mais da natureza, na 
medida em que produz e reproduz condições de trabalho e 
de vivência social que impedem a conscientização de nosso 
lugar no planeta. Pois, afinal de contas, somos também fruto 
dessa mesma natureza; sua degradação, ao mesmo tempo que 
se torna em aparência indispensável, gera, paradoxalmente, 
a ameaça que pode nos ceifar a existência16.

16 Sobre a centralidade do conceito de alienação para a análise do problema 
ecológico, ver Kohei Saito, Karl Marx’s Ecosocialism. Capital, Nature and the 
Unfinished Critique of political Economy, Monthly Review Press, Nova Iorque, 2017.
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A ATUALIDADE DO ECOSSOCIALISMO: 
MUDAR O SISTEMA PARA ENFRENTAR 
AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Dessa avaliação teórica muito mais lógica, rica, informada e 
historicamente fundamentada, deve derivar naturalmente 
uma proposta de superação da crise radicalmente distinta: o 
ecossocialismo17. Uma proposta que constata, primeiramente, 
que um sistema econômico dominado por uma classe social, a 
burguesia, mesquinha, inconsequente e cujos mecanismos de 
extração de valor são cruéis e impiedosos com os trabalhadores 
e a com a natureza, é um sistema que está fadado ao fracasso 
social e ambiental. Em segundo lugar, essa proposta afirma a 
primazia da conservação do meio ambiente e a superação da 
exploração econômica como meios de resgatar uma relação 
harmoniosa dos seres humanos com a natureza. Em terceiro 
lugar, o ecossocialismo deve refutar uma saída da crise que 
foque meramente em medidas compensatórias como penalidade 
pela destruição ambiental, além disso, deve se manter crítico em 
relação a visões que se limitam à substituição da matriz ener-
gética baseada em carbono. Essas medidas atenuantes podem 

17 O ecossocialismo possui duas vertentes principais, que se contrapõem em 
relação aos preceitos teóricos que o embasam. Os ecossocialistas precursores, 
como Löwy, prescindem do resgate da ecologia de Marx, ao contrário de 
autores como Bellamy Foster e outros que resenhamos neste texto. Em 
relação ao primeiro grupo, consultar: Jane Kelly, Shelia Malone (org.), 
Ecosocialism or Barbarism, de 2006, e Michael Löwy, Ecossocialism, Haymarket 
Books, Chicago, 2015. Sobre o segundo grupo, ver: Kohei Saito, op. cit.; James 
O’Connor, Natural Causes: Essays in Ecological Marxism, The Guilford Press, Nova 
Iorque, 1997; John Bellamy Foster, Marx’s Ecology, Monthly Review Press, 
Nova Iorque, 2000; Fred Magdoff, Chris Williams, Creating an Ecological Society: 
Toward a Revolutionary Transformation, Monthly Review Press, Nova Iorque, 2017.
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até ser necessárias, desde que não afetem os ecossistemas, 
como vimos em relação às alternativas energéticas existentes, 
e precisam estar acompanhadas de uma reestruturação produ-
tiva que preserve e recomponha os nossos diferentes biomas 
– reestruturação que deve visar principalmente a atividade 
agropecuária e extrativista mineral, por conta do impacto do 
gás metano no aquecimento global. Em quarto lugar, uma tarefa 
cultural do ecossocialismo será o enfrentamento da ideologia 
que embasa a atitude dos ideólogos do sistema econômico atual 
em relação à natureza. Assim como é preciso enfrentar o racismo 
e o sexismo para a construção de uma sociedade plenamente livre 
e emancipada, é igualmente necessário enfrentar o especismo, 
ideologia que sustenta e legitima a devastação do meio ambiente, 
ao afirmar uma suposta superioridade dos seres humanos sobre 
os demais animais do planeta18.

Ao mesmo tempo, existe a práxis política na conjuntura 
atual que aponta para uma polarização inédita entre governos 
cada vez mais impotentes diante do poder das grandes corpo-
rações e seu lobby em prol da rapina ambiental19; e um novo 
ambientalismo20, que, diferentemente das ações de impacto que 

18 Sobre a ideologia do especismo e o uso do conceito em uma leitura crítica 
da realidade ambiental, consultar John Bellamy Foster e Brett Clark, “Marx 
and Alienated Speciesism”, Monthly Review, v. 70, n. 7, 2018.

19 Quando não são os próprios governos que apoiam os lobbies, os lobbies 
que se apropriam do Estado para nos governar. Um dos inúmeros exemplos 
dessa relação promíscua, cujas consequências, na ausência de uma instância 
regulatória global do meio ambiente, recaem sobre a natureza, é a ação do 
lobby da indústria do carvão nos EUA, fortalecida após a chegada de Trump 
ao poder, em 2016: Juliet Eilperin, “How the West Virginia coal industry 
changed federal endangered species policy”, The Washington Post, 10/05/2019.

20 Apenas entre o final de 2018 e o início de 2019 surgiram dois importantes 
protagonistas no movimento ambientalista, com importantes repercussões 
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marcaram as décadas anteriores, agora ganha as ruas deman-
dando mudanças sistêmicas para frear o caos climático. Com isso, 
a pauta do ambientalismo radical populariza-se, ganhando apoio 
em novas camadas da população, e amplia-se, para reivindicar 
desmatamento zero, mudanças na estrutura produtiva (como a 
reforma agrária e a agroecologia), a pauta do green new deal (nos 
EUA e Reino Unido)21, direitos animais (na corrente vegana do 
movimento22) e respeito aos direitos das comunidades originárias 
(indígenas e quilombolas, cuja própria existência é uma garantia 
comprovada da preservação de florestas).

globais: o primeiro formado por estudantes secundaristas, que instituíram 
a greve pelo clima, sob a liderança da sueca Greta Thunberg; o segundo, 
chamado Extinction Rebellion, foi lançado em Londres com manifestações que 
paralisaram por repetidas vezes a cidade e se espalharam por capitais de 
outros países.

21 O green new deal se autoproclama assim em memória às políticas de 
recuperação econômica para enfrentar a grande depressão de 1929 nos EUA 
denominadas de new deal (novo pacto), que iniciaram um período de prospe-
ridade marcado pelo rápido crescimento e por medidas de distribuição de 
renda no país. O green new deal pretende instituir um pacto para lidar com 
as mudanças climáticas, no qual metas de desenvolvimento se acompanhem 
de metas de sustentabilidade ambiental, especialmente por meio de uma 
proposta de redução de emissão de gases de efeito estufa. No EUA, a bandeira 
passou a ser encampada por setores do Partido Democrata, após pressões 
de movimentos ambientalistas como o Sunrise Movement, desde o final de 
2018. Veja mais em: Lisa Friedman, “What Is the Green New Deal? A Climate 
Proposal, Explained”, The New York Times, 21/02/2019.

22 O veganismo é uma facção importante do movimento, e seu rápido 
crescimento recente está fundamentado nos impactos que traz para a 
saúde pessoal e também para o meio ambiente. De acordo com estudo da 
Universidade de Oxford, uma dieta e modo de vida veganos reduz em 73% 
a pegada individual de carbono, sem contar o efeito benéfico em termos da 
redução de emissão de metano proveniente da atividade pecuária. Veja mais 
em: Olivia Petter, “Veganism ‘single biggest way’ to reduce our environmental 
impact on planet, study finds”, The Independent, 01/06/2018.
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Em tempos de crescente intolerância e obscurantismo, 
é difícil prever se essas pautas de um movimento ambienta-
lista que se radicaliza serão capazes de se impor, ganhando 
as massas, e evitar a atual escalada nas emissões de gases de 
efeito estufa, no aquecimento do planeta e seu impacto terrível 
na forma das mudanças climáticas. Fato é que, pela primeira 
vez, a pauta de uma mudança sistêmica – ou seja, a defesa de 
uma transformação radical do modo de produção, quando não 
a sua própria superação – passou à ordem do dia para esses 
movimentos. Parece claro, para um número cada vez maior de 
pessoas, que o sistema capitalista, tal como está organizado, é 
o principal vilão da atual crise ambiental. No entanto, diante 
do poder das classes dominantes, parece impossível furar o 
bloqueio de sua narrativa em defesa de reformas graduais, que 
assume por vezes a negação explícita da própria existência da 
crise. Ocorre que, em situações políticas instáveis como a atual, 
e no qual a emergência climática tende a tornar-se um elemento 
da rotina da vida dos cidadãos, uma mudança na correlação de 
forças pode, mais cedo ou mais tarde, vir a nos surpreender.

É nesse sentido que um resgate dos clássicos se faz neces-
sário, por nos oferecer um farol nessa escuridão, iluminando 
o caminho pelo qual seguir. Como vimos, o diagnóstico da 
corrente crítica da economia política aponta que, dado que a 
riqueza é criada a partir do trabalho humano combinado aos 
recursos da natureza, a expansão dessa riqueza, sob o domínio 
do capital, se dá forçosamente pelo aumento da exploração da 
força de trabalho e da extração de matérias-primas do solo e dos 
ecossistemas. O resultado é um desequilíbrio no metabolismo 
social da relação humanidade-natureza que se acentua pela 
alienação de nossa civilização em relação a nossas origens 
primitivas. A isso se soma a constatação, por parte de ativistas 
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ambientais, reforçada pelo alerta que nos traz a ciência do aque-
cimento global e da mudança climática a respeito da inação dos 
governantes, da falácia das ‘energias verdes’ e das dificuldades 
concretas de impor limites à expansão do capital.

O que fazer diante desse cenário que nos coloca na 
iminência de um desastre natural e humanitário, tendo em 
vista que dificilmente será possível reverter o aumento das 
temperaturas planetárias para um nível que não ameace a nossa 
sobrevivência? É possível ainda agir antes que seja tarde demais, 
antes que o equilíbrio climático saia completamente de controle 
e atinja um patamar com consequências imprevisíveis? Vamos 
esperar até que nossas zonas costeiras fiquem definitivamente 
inabitáveis por conta da elevação no nível dos oceanos, ou que 
nossas zonas áridas se tornem desertos, e que nossas zonas 
temperadas se tornem áridas? Será que não é o momento de 
escutar com atenção os que clamam por mudança sistêmica?

Parece cada vez mais evidente que um mundo sem a 
ameaça do aquecimento global é um mundo livre da ganância da 
burguesia e da primazia do capital sobre a nossa sociedade. Um 
mundo que resgate uma relação de harmonia com a natureza 
e que não se paute mais por uma visão utilitarista unicamente 
interessada em extrair de forma inconsequente o necessário 
para a acumulação de riquezas para um reduzido grupo de 
pessoas. Romper com esse ciclo envolverá que evoluamos como 
espécie e passemos a enxergar a natureza não mais com uma 
inimiga a ser domada, mas como uma aliada de primeira linha 
no embate contra o capital.
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O RECRUDESCIMENTO DO  
FASCISMO NO MUNDO E A  

(RE)GENEALOGIA DO MAL NO 
BRASIL PÓS-JUNHO DE 2013 

Rômulo Góis 
Modesto Neto

[LINHA DO TEMPO]

1. Professora é agredida em sala de aula numa cidade do 
Sul do Brasil e tem a sua face deformada depois de levar 
socos de um dos seus alunos, que a agrediu por motivo 
político. Grupos solidarizam-se com o aluno. [I]

2. No início da “Caravana pelo Brasil” (realizada por 
Lula), em Salvador, cidadãos são presos após um deles 
sacar um revólver e atirar para cima enquanto o 
ônibus com Lula passava. Estavam num grupo que 
pedia o regresso da ditadura militar no Brasil. [II]

3. São registadas manifestações e perseguições a  
exposições de arte em Museus (em Porto Alegre e 
no MAM, em São Paulo). Uma delas, no âmbito 
do Santander Cultural, é encerrada. [III]

4. Uma peça de teatro em Porto Alegre  
(O Evangelho segundo Jesus) é impedida  
de continuar após medida judicial. [IV]
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5. Espetáculo de Caetano Veloso na ocupação do  
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST) é proibido judicialmente. [V]

6. Invasões de grupos neofascistas ocorrem e estes  
tentam impedir palestras e defesa de monografia na  
Universidade Federal da Bahia. Professoras 
são ameaçadas de morte. [VI]

7. Grupo de pesquisa sobre comunismo na Universidade 
Federal de Ouro Preto é investigado pelo Ministério 
Público. Polícia Federal justifica investigação ao 
afirmar que o grupo estaria utilizando dinheiro 
público para difusão de ideais comunistas. [VII]

8. Um encontro feminista é hostilizado e  
impedido por um único cidadão que invade o 
local, hostiliza e filma as presentes. [VIII]

9. Um artista de rua, contratado pela prefeitura de 
Caxias do Sul, é sedado e detido pela polícia após ter 
atuação confundida com surto psicótico. [IX]

10. Filósofa Judith Butler é agredida ao sair do Brasil,  
depois da ocorrência de uma manifestação que  
tentava impedir sua palestra. Na manifestação  
queimaram simbolicamente uma bruxa. [X]

11. Um senhor borrifa veneno em crianças que 
estavam a ensaiar Maracatu e justifica seu ato 
dizendo que o Maracatu não é cultura. [XI]

12. Jornalista de uma revista de grande circulação 
pede a morte de Lula em título de artigo. [XII]

[LINHA DO TEMPO]
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O interesse central deste trabalho é questionar os motivos 
e as origens sociopolíticas do surgimento de setores sociais 
que no alvorecer do século XXI propagam discursos de ódio, 
racistas, homofóbicos, machistas e de intolerância ao ponto 
de materializarem suas palavras e seus pensamentos em atos 
de violência extrema como os factos citados. Objetiva também 
tentar compreender os movimentos de neodireita e o neofas-
cismo dentro da conjuntura brasileira e no Ocidente, bem como 
lançar algumas respostas e questionamentos sobre o fenômeno. 
Trata-se de questionamentos, pois qualquer fenômeno social 
envolto da complexidade, como bem lembrado por Morin (2000), 
estará sujeito a mais questionamentos do que respostas prontas 
e precisas, sendo as linhas que serão apresentadas neste artigo 
apenas indutoras para um debate necessário e urgente.

Almejando o pormenorizado, utiliza-se do materialismo 
histórico dialético, considerando o Socialismo Científico de 
Marx (1989), pois podemos com ele enxergar as estruturas 
sociais conflitantes e a influência do poder econômico agindo 
na formatação das estruturas sociais. Assim, por meio de um 
olhar especial da história como realidade concreta e resultado 
das múltiplas determinações do real, nos permitiremos a não 
repeti-la como tragédia. 

Apontamos ainda que o ângulo essencial pelo qual 
deve-se conceber o materialismo histórico é entendendo-lhe 
enquanto método e teoria articulados, como esclarece o soció-
logo brasileiro Florestan Fernandes:

Não pode ser pura e exclusivamente, um método científico 

ou uma teoria científica. Tem de produzir um conhecimento 

dinâmico da sociedade, que permita explicar seu movimento 

histórico real, prever o curso geral desse movimento, servir 
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de base à prática política e passar por seu crivo da verdade 

(FERNANDES, 2012, p. 179).

É observando o processo histórico em sua escala temporal, 
frente aos imperativos do tempo, que o materialismo histórico e 
dialético revela rupturas e continuidades, de modo que podemos 
apreender as mutações de fenômenos como o fascismo e o neofas-
cismo em sua escala global, desde sua derrota original em meados 
do século XX – na Alemanha, na Itália, e em todo continente 
europeu, na Segunda Grande Guerra. A cadela do fascismo se 
reinventou, rosna no terreno da pós-verdade, incendeia a conjun-
tura política e produz uma crise da democracia contemporânea 
em escala global, em especial no Ocidente.

Retornar à Primavera Árabe é entender que as formas de 
levantes insurrecionais das últimas décadas estão interligadas a 
um contexto novo de desestabilização interna: a Guerra Híbrida; 
um labirinto e multiplicidade de informações; os fatos e players 
sociais influenciadores, alimentados por mentiras repetidas 
diuturnamente milhões de vezes até gerar a pós-verdade; e 
as fakenews. Isso tudo num território praticamente sem lei: a 
internet. Território que ainda é arena de disputa e parado-
xalmente permite à esquerda sonhar perigosamente. Porém, 
trata-se de uma disputa na qual a própria esquerda tem falhado 
ao não aproveitar devidamente essa nova arena para as suas 
causas, como bem analisado por Zizek (2011). 

É preciso voltar às jornadas de junho de 2013 no Brasil, 
aos levantes político-sociais que ocorreram em todo o país, para 
que por meio desse marco temporal tentemos compreender que 
no Brasil, terra originária do mito do homem cordial tão propa-
gado por Holanda (1936), as serpentes romperam e saíram dos 
ovos. Isto aconteceu ao ponto de tal imaginário teórico social 
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ser justificado como mito, pois parte da população brasileira 
está mais reacionária do que nunca e constitui um perigo à 
democracia e aos movimentos progressistas que tentam histo-
ricamente mudar a realidade do país na busca de uma sociedade 
mais justa, uma realidade pautada na solidariedade entre os 
povos, na inclusão e na equidade social.

É necessário voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial e 
trazer Umberto Eco (2002) para perceber que os movimentos de 
neodireita surgidos pós-junho de 2013 estão a transformar-se 
em movimentos neofascistas e que possuem características 
próprias. Eles estão a fortalecer-se e a empoderar-se por meio 
de Think Tanks, que financiam tais grupos sob a justificativa de 
apoiar o liberalismo econômico, mas estão a dar força a movi-
mentos reacionários que apoiam abertamente ideias totalitárias. 

O objetivo principal do nosso trabalho? Ajudar na cons-
trução do debate e na possível constituição de intelligentsia para 
interromper essa nova genealogia do mal.

DA PRIMAVERA ÁRABE À  
PRIMAVERA BRASILEIRA:  
UMA NOVA FORMA DE GOLPEAR 

O início dos anos 2000 foi marcado pelo fortalecimento da “Guerra 
ao Terror”, que sob vários pontos de vista passou a moldar a 
geopolítica mundial e a fortalecer uma nova investida de políticas 
imperialistas no mundo. A partir da justificativa de combate ao 
terrorismo, tais políticas passaram a ser impostas objetivando 
acomodar interesses do grande capital. Isto por meio de guerras 



Modesto Neto 

231

O RECRUDESCIMENTO DO FASCISMO NO MUNDO E A  
(RE)GENEALOGIA DO MAL NO BRASIL PÓS-JUNHO DE 2013

Rômulo de Góis • 

diretas ou do financiamento de insurreições que possibilitassem 
mudanças de regimes não alinhados a tais interesses – sendo 
todo esse processo liderado e protagonizado maioritariamente 
pelos Estados Unidos da América e pelos países que constituem 
a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Nesse contexto, ocorreu no norte da África e em países 
do Oriente Médio a eclosão de insurreições para deposição 
de governos que antes possuíam apoio direto de países da 
OTAN (apesar de serem ditaduras estratificadas). Insurreições 
com a participação de uma multiplicidade de atores sociais e 
políticos, os quais contavam com forte apelo popular e que 
foram apoiados sequencialmente sob o pretexto de fazer 
com que essas nações se transformassem em nações livres 
e democráticas, bem como que fossem garantidos direitos 
individuais à população. Esses movimentos insurrecionais 
foram denominados Primavera Árabe.

No cerne da Primavera Árabe, estava a aplicação de um 
novo modelo de guerra, denominada Guerra Híbrida, que foge 
dos parâmetros clássicos de guerra e da investida de intervenção 
direta por meio do uso das forças armadas (mas não elimina 
tal possibilidade) e que também vai além das conceituações já 
conhecidas na ocorrência das várias Revoluções Coloridas.

Conforme Rodrigues (2016) e Ferrero (2015), as estratégias 
da Guerra Híbrida ficaram evidenciadas no artigo publicado na 
Revista da OTAN com título Guerra Híbrida: uma oportunidade para 
a colaboração NATO-UE, no qual há menção direta à necessidade de 
influência a agentes políticos responsáveis pela tomada de deci-
sões, por meio de atuações clandestinas de apoio à insurgência 
e de ampliação de propaganda, bem como por esforços políticos 
e psicológicos para aumentar o descontentamento populacional. 
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Tudo isso visando desacreditar um governo alvo, incluindo apoio 
aos meios de comunicação e a uma oposição civil interna. 

A Guerra Híbrida consegue de um modo menos dispendioso 
cumprir seus objetivos de desestabilização interna de um Estado 
funcional, promovendo mudanças de regimes governamentais e 
polarizações políticas entre a população dos países-alvo, visando 
colocar no poder agentes alinhados aos interesses dos países 
financiadores e promotores das insurreições.  Noutras palavras, 
é expressão do neocolonialismo do século XXI.

Os instrumentos propagandísticos no contexto da 
Primavera Árabe foram difundidos essencialmente pela 
internet, pelas redes sociais (Facebook, Youtube e Twitter), que se 
transformaram em arena de disputa política e de conflagração 
do acirramento e polarização social indutores das insurreições 
ocorridas. Estas a princípio conseguiram atingir os objetivos 
desejados, a exemplo do derrube de governos e mudanças de 
regime. Entretanto, anos após essas ocorrências, surgiram 
novas ditaduras e governos mais autoritários, deixando um 
rastro de milhões de mortos nos países envolvidos, a exemplo do 
Egito, que tem uma nova ditadura militar; da Líbia, que permite 
no seu território o tráfico de pessoas, que são vendidas como 
escravas; e da Síria, assolada por uma guerra civil que totaliza 
quase 500 mil mortes e dois milhões de feridos.

Essa retrospectiva histórica torna-se importante para, 
somadas as várias questões políticas da conjuntura interna, 
enquadrar o Brasil nesse palco internacional, nessa conjuntura 
internacional, e para nos permitir observar que, assim como 
nas insurreições promovidas pelo mundo afora, o Brasil foi e é 
vítima de uma Guerra Híbrida ainda de baixa intensidade. Esta 
teve por ápice a promoção de um golpe de Estado para desti-
tuição de Dilma Rousseff, por meio de um golpe parlamentar, 
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um golpe sem armas, visando ao enfraquecimento do BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul); à mudança de 
governo para entrega de recursos estratégicos nacionais (como 
as reservas de petróleo no pré-sal e a distribuição energética 
do país por meio de privatizações); ao desbaratamento de polos 
industriais importantes (como o petroquímico, o nuclear e a 
construção civil); ao avanço de uma agenda neoliberal com 
reformas agressivas contra a população; e à abertura do mercado 
interno antes protegido por legislações específicas para multi-
nacionais. Tudo isso teve por consequência direta a polarização 
social e o surgimento e crescimento de grupos neofascistas.

Em junho de 2013, o Brasil foi sacudido por levantes popu-
lares com pautas inicialmente legítimas que visavam à melhoria 
de serviços públicos e à intensificação do desenvolvimento de 
instrumentos diretos democráticos, instrumentos que garan-
tissem uma maior participação popular nas decisões políticas do 
país. Esses levantes foram denominados Jornadas de Junho, que 
podem ser mais profundamente entendidas em vários documen-
tários disponíveis, como: Junho [XIII], O que resta de Junho [XIV] e 
A partir de agora – as jornadas de junho no Brasil [XV].

As denominadas Jornadas de Junho foram inicialmente 
protagonizadas pelo Movimento Passe Livre (MPL) e encam-
padas por vários movimentos do espectro da esquerda política, 
que reivindicava na época a melhoria dos transportes públicos 
e a não aceitação do aumento das tarifas para os bilhetes de 
autocarro na cidade de São Paulo, que tinham subido 0,20 
centavos de real. Este tipo de reivindicação passou a ser reali-
zado em várias cidades do país, como em Natal, por meio de um 
movimento denominado “Revolta do Busão”, que bem antes de 
2013 já pautava manifestações de rua neste sentido.
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Na época, o termo Primavera Brasileira foi amplamente 
difundido por analistas que faziam paralelo às insurreições 
ocorridas no mundo árabe, principalmente por identificarem 
características análogas, a exemplo dos levantes serem convo-
cados maioritariamente pela internet, por meio das suas redes 
sociais, a partir do ativismo digital no ciberespaço.

Ocorre que os levantes populares foram cooptados 
por setores conservadores da direita com amplo apoio das 
mídias tradicionais, que estrategicamente viram aquele 
momento como uma ocasião para organização política de 
novas forças que gerassem um desgaste da agenda política 
progressista, expondo um reformismo sem reformas, a 
conciliação de classes e os limites de um projeto econômico 
desenvolvimentista-burguês, implantado no país desde a 
eleição de Lula em 2002 pelo Partido dos Trabalhadores.

Em 2013, houve uma inação e um certo romantismo de 
setores da esquerda que tratavam os levantes como sendo 
movimentos de caráter estritamente popular, observando 
neles inclusive uma oportunidade para se fazer uma “revo-
lução” no país.

Em decorrência da falta de percepção sobre a conjuntura 
interna, da falta de coordenação e de análise do momento, e 
da não mobilização de movimentos sociais estratégicos, que 
estavam numa fase de baixa atividade devido à burocratização 
dos seus quadros no poder por mais de uma década, foi presen-
ciada a tomada das ruas por grupos que pulverizaram pautas 
anteriormente legítimas e que, com uma forte campanha 
propagandista das grandes mídias nacionais, fizeram com que 
ocorresse uma viragem nas reivindicações e nos caminhos 
percorridos pelos levantes.
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Na segunda fase das Jornadas de Junho de 2013, as 
reivindicações passaram a ter a participação de uma classe 
média que não protestava nas ruas desde a campanha dos 
“Caras-Pintadas”, que culminou no Impeachment de Fernando 
Collor de Mello em 1992. Essa era uma classe média com baixa 
formação e percepção política, que por isso foi facilmente 
manipulada e que passou a repudiar a presença de partidos 
políticos nos protestos, assim como apoiar pautas difusas 
motivadas pelas mídias hegemônicas, como o “ combate à 
corrupção” e inúmeras outras reivindicações sectárias, com 
características e forte caráter patriótico. Isto ao ponto de 
utilizarem como “terno” a camisa da seleção brasileira de 
futebol e as cores da bandeira nacional, sendo as ruas por fim 
cooptadas por grupos que se organizaram nos anos seguintes, 
grupos já existentes, embrionários, financiados e formados 
por Think Tanks liberais estrangeiros.

Tais grupos, durante as Jornadas de Junho de 2013, 
passaram a criar eventos digitais para convocação de mani-
festação paralelas com pautas reivindicatórias genéricas, 
conseguindo coordenar a nova “massa popular” nas ruas, criando 
confusões não só ideológicas, mas físicas nas manifestações 
convocadas para dias coincidentes. Passaram, assim, a promover 
a expulsão dos movimentos progressistas e de esquerda das 
ruas, com o registo inclusive de atos de violência, como quando 
em várias cidades passaram a incendiar bandeiras partidárias, 
utilizando os suportes dessas bandeiras para agredir ativistas.

A disputa na agenda de mobilização popular foi perdida 
pela esquerda. E um momento de viragem crucial, para 
ponderação de um marco temporal, foi quando vários meios 
tradicionais da mídia com forte tradição de direita – como a 
emissora de televisão Rede Globo, a revista periódica Veja, o 
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jornal Folha de São Paulo e vários outros – alteraram os seus 
editoriais para apoiar as manifestações de rua, convocando a 
população para participar, fazendo o acompanhamento por 
várias horas das manifestações, e enfatizando a violência 
policial existente nas manifestações para gerar uma comoção 
nacional. Esse fato teve por caricatura máxima, por exemplo, 
a mudança de postura de um dos principais comentadores 
políticos da Rede Globo, Arnaldo Jabor, que passou de um 
dia para outro a tratar os manifestantes como legítimos, aos 
quais antes tratava com alcunha de “organização criminosa”, 
“baderneiros”, “revoltosos”. [XVI]

Essa mudança de postura não foi aleatória ou espontânea, 
visto que as mídias e os grupos conservadores de direita viram 
nas Jornadas de Junho de 2013 uma oportunidade para enfra-
quecer o Governo Federal sob a presidência do Partido dos 
Trabalhadores e para polarizar a sociedade visando retirar tal 
partido do poder nas eleições de 2014. 

A mudança de governo não foi conseguida por meio das 
eleições, porém a investida da direita naquele momento saneou 
o terreno que culminou na aplicação do golpe parlamentar de 
2016 e principalmente na organização e no fortalecimento de 
movimentos e grupos de neodireita, muitos destes que vieram 
a transformar-se em grupos neofascistas.
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DA PRIMAVERA BRASILEIRA 
AO REFLORESCIMENTO DE 
GRUPOS DE NEODIRETA 

Os anos de 2014 e 2015 foram anos de organização e fortaleci-
mento de tais grupos. As manifestações de rua continuaram; 
a esquerda tentou reorganizar-se para reconquistar as ruas, 
para tentar canalizar a energia popular de 2013, reativando 
as pautas das Jornadas de Junho e promovendo pautas mais 
específicas contra as consequências da Copa do Mundo que 
ocorreu no Brasil.

Entretanto, dividiu o espaço das ruas e das convocações 
para ruas com esses grupos emergentes que passaram a pautar 
abertamente uma retórica conservadora e de direita, com 
lemas como: “A nossa bandeira nunca será vermelha”; “O Brasil 
não será uma Venezuela”; “A culpa não foi minha, eu votei 
no Aécio”; “Vá para Cuba”; “Fora PT”; e “Fora Dilma”. Estes 
grupos continuaram a conseguir mobilizar parte da classe 
média que participou das manifestações, maioritariamente 
constituída por pessoas brancas e com poder aquisitivo acima 
da média nacional, conforme sondagens feitas pela Datafolha, 
como lembra Gohn (2016).

Desta conjuntura, surgiram três movimentos de neodireita 
organizados, denominados: Movimento Brasil Livre; Revoltados 
Online; e Movimento Vem pra Rua. O surgimento dos movimentos 
de neodireita pós-junho de 2013 foi antecedido pela influência 
decisiva e efetiva de Think Tanks que agem na América Latina há 
anos, que não só serviram como impulsionadores ideológicos, 
mas também como financiadores dos movimentos.
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Conforme Melo (2017), as principais iniciativas da nova 
direita brasileira foram lançadas no Fórum da Liberdade 
de 2006. Três Think Tanks sugiram do fórum: o Instituto 
Millenium, que assumiu essa denominação logo após o fórum 
e tem como um dos fundadores um ex-colunista da revista 
Veja, chamado Rodrigo Constantino; o Instituto Mises Brasil, 
liderado por Hélio Beltrão, sendo uma organização sem fins 
lucrativos, fundada em 2010, que recebeu o nome em home-
nagem ao filósofo neoliberal Von Mises; e o “Estudantes pela 
Liberdade” (EPL), fundado em 2012, como cópia brasileira do 
movimento “Students for Liberty” norte-americano.

Estes institutos estão ligados, inspiram-se e seguem uma 
rede maior e internacional de outros Think Tanks, como o Atlas 
Network, criado em 1981 por Anthony Fisher; a Cato e a Heritage 
Foudation, que promovem a formação política de lideranças, 
capacitando ativistas neoliberais, com objetivo de influenciar 
a opinião pública – hoje em dia, essencialmente por meio das 
redes sociais e de vídeos online. [XVII]

Alexandre Chafuen, presidente da Atlas Network, não só 
confirma tais afirmativas, como também publicamente fala 
sobre a influência destes Think Tanks na obtenção de resultados 
a favor dos interesses da rede, como declara em entrevistada 
dada ao Latin America Liberty Forum, ocorrido em 2017, na cidade 
de Buenos Aires. Nesta ocasião, ele citou que um dos frutos do 
trabalho da Rede Atlas foi a queda de Dilma Rousseff, vanglo-
riando-se de ter participado na formação do seu pupilo Kim 
Kataguiri, líder do Movimento Brasil Livre, quando afirmou: 
“Estive nas manifestações no Brasil e pensei: ‘Nossa, aquele cara 
tinha uns 17 anos quando o conheci, e agora está ali no trio 
elétrico liderando o protesto. Incrível!’” [XVIII].
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O empoderamento dos movimentos brasileiros de 
neodireita está correlacionado diretamente à atuação de 
tais institutos. Empoderamento que pode ainda ser expresso 
numa lógica maior em que grandes empresas multinacionais e 
nacionais financiam os Think Tanks (como a FIESP, a AMBEV e 
a GERDAU, que abertamente declararam apoio ao golpe parla-
mentar no Brasil). Tanto essas empresas quanto os Think Tanks 
estão ligados a agentes propulsores de interesses de agendas 
neoliberais, articulados com a diplomacia de países alinhados 
– fato muito bem abordado por Teixeira (2007) – e que em downs-
cale promovem os movimentos para fazer eclodir mobilizações 
sociais visando influenciar a agenda política interna de um país.

O Movimento Brasil Livre (MBL) surge dessa conjuntura. 
Seu nome foi criado de forma oportunista, pois remetia ao 
Movimento Passe Livre (MPL), movimento de esquerda que 
liderou a primeira fase das Jornadas de Junho de 2013 e que 
tinha sua sigla difundida diuturnamente na grande mídia, já 
estando presente no inconsciente coletivo por esse motivo. Fato 
este confessado por um dos fundadores e coordenadores do 
MBL, Kim Kataguiri, que admitiu também ter sido treinado por 
Think Tanks neoliberais. [XIX]  [XX]

Tal genealogia está ligada diretamente ao Instituto 
Estudantes para Liberdade, que afirma ter criado a “marca” 
MBL objetivando participar das manifestações de rua. Esta 
criação visava ao não comprometimento de outros Think Tanks 
americanos que faziam doações regulares ao Instituto, pois 
tais doações não poderiam ser direcionadas a ativistas polí-
ticos devido a barreiras tributárias da legislação americana. 
Conforme palavras de Juliano Torres [XXI], diretor executivo 
do Instituto: “Quando teve os protestos em 2013 pelo Passe 
Livre, vários membros do Estudantes pela Liberdade queriam 
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participar, só que, como a gente recebe recursos de organi-
zações como a Atlas e a Students for Liberty, por uma questão 
de imposto de rendimento lá, eles não podem desenvolver 
atividades políticas (no Brasil)”. [XXII]

Essa genealogia está ligada também ao Movimento 
Renovação Liberal, que serviu e ainda serve oficialmente para 
todos os efeitos legais como Pessoa Jurídica ao MBL, estando 
registrado em cartório, desde julho de 2014, com natureza de 
OSCIP e estadeando sob domínio da família Santos (Alexandre 
Santos, Stephanie Santos e Renan Santos). Este último é um dos 
coordenadores do MBL. Alguns membros da família são réus 
em mais de 125 processos judiciais, ostentando uma dívida na 
ordem de 20 milhões de reais advinda de débitos trabalhistas, 
fiscais e empresariais. [XXIII]

O MBL, em março de 2014, tinha pouco mais de 600 
likes na página do Facebook. Hoje é o principal movimento da 
neodireita brasileira, com mais de 3,3 milhões de likes, estando 
presente em quase todos os estados do país.

Surgiu como movimento apartidário, estratégia primária, 
mas eficiente, que visou capitanear (com sucesso) a insatisfação 
da população brasileira com a classe política, aproveitando-se 
da forte crise de representatividade presente no país, que assola 
também várias democracias do mundo.

Em que pese a falsa natureza apartidária, desde sua criação 
o MBL teve financiamento de partidos da direita brasileira 
[XXIV], como o PMDB, o Democratas, o Solidariedade e o PSDB, 
principalmente durante a campanha a favor do golpe de Estado de 
2016, não demorando também a sucumbir ao carreirismo político. 
Este fato foi consumado quando vários membros do movimento 
conseguiram ser eleitos para mandatos após filiação a partidos 
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de direita, a exemplo de Fernando Holiday, um dos fundadores 
e membros do movimento, eleito vereador de São Paulo, e Kim 
Kataguiri, eleito deputado federal, ambos pelo Democratas.

Apartidarismo inexistente e exposto pragmaticamente 
pela aliança feita com o ex-deputado, hoje preso, Eduardo 
Cunha (PMDB), que liderou o processo de derrubada de Dilma 
na Câmara dos Deputados; pela aproximação e pelo apoio aberto 
à agenda do governador de São Paulo, João Dória (PSDB); e pelo 
afago e reconhecimento ao movimento de um dos caciques 
da direita tupiniquim, Fernando Henrique Cardoso (PSDB). 
Este, em Lisboa, no V Congresso Luso-Brasileiro de Direito, 
Constituição e Governança, ocorrido na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, disse que: “O Brasil precisava dar um 
salto civilizacional e inspirar-se na nova juventude que estava 
surgindo”, apresentando os membros do MBL que estavam no 
auditório para juristas e políticos presentes, para a Europa.

O segundo movimento de neodireita organizado advindo 
desta conjuntura foi o Movimento Vem pra Rua (MVPR), 
possuidor de características parecidas com o MBL, e que teve 
por fundador e líder Rogério Chequer e por co-fundador Collin 
Butterfield, um alto executivo da empresa RADAR S/A, ligada à 
empresa Cosan Alimentos.

O nome do MVPR surgiu também oportunisticamente, 
aproveitando-se de um dos lemas e jingles das Jornadas de Junho 
de 2013. Uma música da banda brasileira O Rappa, à época hit de 
uma propaganda da montadora FIAT, transformou-se em mídia 
amplamente difundida nas redes sociais e redes de televisão, 
servindo de motivadora para que as pessoas fossem para as ruas 
e participassem das manifestações. De fato, virou praticamente 
um hino da segunda fase das Jornadas de Junho. Com o desen-
volvimento e a intensificação das manifestações, a montadora 
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encerrou a veiculação da publicidade, porém o lema já fixado 
no inconsciente coletivo foi aproveitado para criação do MVPR.

O Movimento Vem pra Rua foi igualmente financiado 
por empresas, principalmente na época das manifestações a 
favor do golpe de Estado, a exemplo da AMBEV. Esta repassou 
recursos por meio da compra de um domínio de página da 
internet, utilizando-se da Fundação Estudar, que tem por 
proprietário um dos empresários mais ricos do mundo, Jorge 
Paulo Lemman, dono da AMBEV.

Figura 1 – Rede de múltiplo apoio de grupos da neodireita 
e neofascista

 
Fonte: Elaboração do autor.
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O MVPR afirma ter natureza apartidária, apesar de ter 
eleito uma de suas líderes, Janaína Lima, como vereadora de 
São Paulo pelo partido “Novo”, possuindo ligação direta com 
tal agremiação que de novo só tem o nome. Fato que pode ser 
constatado pela simples leitura do seu estatuto, dos seus prin-
cípios e das suas propostas, que demonstram ser de um partido 
de caráter extremamente neoliberal e de direita.

São mais de 2 milhões de likes na página do Facebook do 
MVPR, que centraliza suas ações em campanhas de denúncia e de 
combate à corrupção, aproveitando-se dessa bandeira para crescer.

Ora, nenhum cidadão sensato no mundo se portaria 
contra tal bandeira. Porém, é possível afirmar que o combate 
à corrupção proposto pelo movimento se trata de fisiologismo 
puro, uma vez que após a desestabilização política e social do 
país que culminou no golpe e na destituição de Dilma (objetivo 
central do movimento), esse Movimento parou de convocar 
a classe média às ruas, admitindo inclusive o “benefício da 
dúvida” a Michel Temer.

O terceiro movimento que se organizou após as Jornadas 
de Junho de 2013, que não merece tantas linhas escritas, pois está 
praticamente extinto, foi o Revoltados Online, que teve atuação 
e repercussão infinitamente menor que os outros dois citados e 
que no atual momento se encontra praticamente em inatividade.

Foi fundado pelo empresário Marcello Reis, que durante 
as Jornadas de Junho de 2013 e protestos a favor do golpe 
gravava vídeos arrancando e queimando bandeiras de partidos 
de esquerda das mãos de ativistas. Desde sua fundação, o movi-
mento frequentemente utilizou ferramentas de ativismo digital, 
principalmente vídeos, para propagação de mensagens de ódio, 
por meio de discursos homofóbicos, misóginos e racistas. No 
auge das manifestações a favor do golpe de Estado, em 2015, o 
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Movimento referia-se a líderes do Partido dos Trabalhadores 
com termos como “ladra”, “vaca”, “sapo barbudo” e “cacha-
ceiro”, e por esse motivo teve sua página, possuidora de 1,4 
milhões de likes em 2015, sendo líder à época e estando à frente 
dos outros dois movimentos, conforme Penteado e Lerne (2015), 
banida sucessivamente do Facebook após denúncias constantes, 
perdendo por isso seguidores e poder de mobilização.

Fora os três movimentos, após junho de 2013, inúmeros 
outros surgiram em metástase pelo Brasil, em esferas menores, 
sem o crescimento, a organização, a consolidação e o poder de 
mobilização dos demais, mas engrossando uma militância que 
passou a se identificar e a se ligar a velhos expoentes tradicio-
nais políticos que atuam em quadros partidários de direita e de 
extrema direita e que impulsionam por meio das suas funções 
pautas antiprogressistas. Sugiram ainda “lobos solitários”, 
principalmente youtubers, que passaram a usar seus canais 
digitais e seu ativismo no ciberespaço para incitar e justificar o 
neoliberalismo, bem como para propagar discursos de ódio, estes 
últimos com forte audiência e impacto na formação de opinião 
pública e na polarização e desestabilização social do país.

Esse mosaico de novos players políticos nacionais pode 
ser representado pela imagem em cinza a seguir (cor escolhida 
propositalmente, pois foi uma das pautas defendidas pelos 
movimentos: a política de higienização proposta por João Dória 
de apagar arte urbana em São Paulo e pintar tudo de cinza). 
Nela, vemos ao lado do MBL seus fundadores e líderes: Kim 
Kataguiri, Renato Santos, Fernando Holiday e Arthur do Val. 
Ao lado do Vem Pra Rua: Rogério Chequer, Collin Butterfield 
e Janaína Lima. Abaixo do Revoltados Online: Marcello Reis.
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Figura 2 - Grupos de neodireita e neofascista pós-junho de 2013

DO REFLORESCIMENTO DE GRUPOS DE 
NEODIRETA À (RE)GENEALOGIA DO MAL

O crescimento da neodireita não é um fenômeno brasileiro. É 
um fenômeno mundial e acompanha também o crescimento de 
grupos reacionários, de extrema direita e grupos neofascistas. 
Para reforçar tal afirmativa destacamos: Trump ser eleito nos 

Fonte: Elaboração do autor.
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EUA e o crescimento da Alt-Right por lá; Le Pen concorrer ao 
segundo turno na França; surgimento da Aurora Dourada 
na Grécia; 13,2% de votos para extrema direita nas eleições 
internas da Alemanha, de modo que voltou a ter cadeiras no 
Parlamento; marcha fascista com recorde de participantes na 
Polônia e na Hungria; e Jair Bolsonaro, deputado federal que 
dedicou seu voto para derrubada de Dilma ao maior torturador 
da ditadura militar brasileira, ser eleito presidente do Brasil.  

Observando o fenômeno em parte do Ocidente, 
tomando o cuidado para não cometer nenhum anacronismo 
temporal, é preciso confrontar alguns dados que demons-
tram tal crescimento.

As eleições para o Parlamento Europeu em 2019 eviden-
ciaram essa tendência, tendo em vista que a extrema-direita, 
infelizmente, tem se tornado fonte de confiança e alternativa 
para parte dos eleitores que acreditam e aspiram a mudanças a 
partir das políticas públicas e da identidade, mas que tem sido 
ludibriados com o discurso levado a cabo pelos representantes 
dos diversos partidos reacionários.

Cerca de 200 milhões de eleitores em 28 países membros 
votaram para eleger os 751 deputados que compõem o 
Parlamento Europeu e reafirmaram uma tendência que vem 
assombrando o mundo desde o início da presente década. 
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Figura 3 - Epidemia ultra resultados de la ultraderecha 
elecciones europeas comparativo 2014-2019 por país

 

Fonte: Jerez e Donne (2019).
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Em que pese a análise do gráfico anterior, notamos pelos percen-
tuais apresentados resultados que reverberam a consolidação e 
ampliação dos agrupamentos políticos de extrema-direita em 
quase todos os países da União Europeia.

Importa mencionar que, no que tange a uma análise mais 
qualitativa, sem pretensão também de defender premissas 
que estejam enquadradas numa correlação de causa/efeito, os 
países que enfrentam crises migratórias estão no centro do 
crescimento dos partidos de extrema direita, que passaram 
a recrudescer seus discursos xenofóbicos, protecionistas e 
nacionalistas. Estes partidos acabaram por atrair respostas 
populares visando ao preenchimento da desestabilização exis-
tencial do conceito do que vem a ser Nação e à reafirmação de 
um enraizamento identitário da população nativa. 

Podemos, a título de exemplo, mencionar: a forte repre-
sentatividade de Viktor Urban e do partido de extrema-direita 
Fidesz na Hungria; o aumento do percentual de votos (quase 
dobrado) da extrema direita polonesa; o mesmo aumento tripli-
cado na Itália, que orbita em torno do crescimento da Liga do 
Norte e do seu líder Matteo Salvini; o crescimento do Partido 
pela Independência do Reino Unido, UKIP; a estabilização do 
Partido da Liberdade, FPÖ,  na Áustria; e da Frente Nacional 
(FN) presidida por Le Pen, na França.  

Todos os países mencionados estão envoltos em proble-
máticas comuns e inerentes à crise migratória, conforme 
imagem a seguir, que evidencia as rotas migratórias com 
maior intensidade para a Europa. Nesse contexto, essa imagem 
apresenta os países de origem dos migrantes e os países que 
mais recebem refugiados. Estes totalizaram, em 2015, quase 
100 mil. (EUROSTAT, 2015).
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Por meio da análise da imagem notamos uma forte 
pressão sobre alguns países do leste europeu. Por um lado, 
podemos citar a Hungria e a Áustria e, por outro lado, também 
uma pressão sobre a Itália, principalmente do fluxo proveniente 
do Norte da África. Por fim, há uma centralização enorme 
resvalada na Alemanha, que tem trazido para si uma respon-
sabilização maior pelo acolhimento de refugiados.  

Figura 4 - Pedidos de asilo na União Europeia (UE) e na 
Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) declaram 
entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2015.

 

Fonte: Euroslat.
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É importante sempre lembrar e mencionar que tal crise 
teve como responsável direto a própria União Europeia e a OTAN, 
que desestabilizaram politicamente o Norte da África e a Síria. 

Como bem afirmado por Ramonet (2019), várias premissas 
básicas em relação à família, sociedade, nação, religião e ao 
trabalho abalaram-se nos últimos tempos,  no seio da Europa, 
fazendo com que uma parte da classe média, assustada e angus-
tiada, não só com a crise migratória, mas muito em razão da 
crise econômico-financeira de 2008, passasse a enxergar um 
reequilíbrio político-social não advindo das políticas da tradi-
cional direita liberal ou da esquerda social democrata europeia, 
mas do preenchimento dos seus vazios existenciais por meio 
dos discursos da extrema-direita.

Discursos que passaram a garantir um maior e mais forte 
protecionismo estatal e laboral, além de um conservadorismo 
moral, cultural e religioso a essas bases populares, compostas 
por trabalhadores urbanos e do campo, que foram relegados 
por décadas em razão da priorização – ainda que legítima – das 
questões que têm cunho social (divórcio, casamento homosse-
xual, aborto, direito dos imigrantes, mudanças climáticas), mas 
que estão na base (re)genealogia do mal no velho continente.   

Já no Brasil, alguns movimentos que antes defendiam 
bandeiras neoliberais e voltavam suas ações para o objetivo 
de promoção da saída do Partido dos Trabalhadores do poder, 
com a finalidade de viabilizar tais bandeiras, passaram a não 
só defender e focar suas ações neste sentido, como também a 
direcionar seus discursos para um viés anticomunista, milita-
rista, armamentista, nacionalista, machista, antiprogressista, 
liberal autoritário, anti-intelectual e, por fim, fascista. 

Calil (2017) trata o MBL e os inúmeros movimentos difusos 
que apoiam a presidência de Bolsonaro como os expoentes do 
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neofascismo nacional e lembra, por meio de dados do Monitor 
do debate político no meio digital (um projeto do Grupo de 
Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da 
USP que busca mapear, mensurar e analisar o ecossistema de 
debate político no meio digital) que, na conjuntura brasileira 
de hoje, o ativismo digital da direita passou a estruturar-se em 
torno de páginas digitais ligadas a ambos os movimentos.  

Já Pablo Villaça (2017), a partir de análises muito 
ponderadas e acertadas nas suas redes sociais, recorda que o 
Movimento Brasil Livre, depois de atingir seu objetivo maior 
de destituir Dilma, passou a atuar como milícia de extrema 
direita. Tal afirmativa pode ser justificada se analisarmos 
alguns atos protagonizados pelo movimento, como: o patrulha-
mento ideológico em escolas para publicitar o projeto “Escola 
Sem Partido”; o ataque físico a estudantes em ocupações de 
escolas  que protestavam contra a reforma educacional feita 
por Michel Temer; as campanhas contra exposições de arte  e 
contra a presença da filósofa Judith Butler  no Brasil; e a grande 
difusão de fakenews, sendo um propagador de estatísticas falsas 
e caluniador dos seus opositores, alimentado a pós-verdade no 
ciberespaço brasileiro. 

Os movimentos passaram a focar suas ações em pautas 
morais, retirando a prioridade das pautas ligadas ao liberalismo 
econômico, numa viragem que ainda objetiva aproveitar a forte 
polarização presente na sociedade brasileira e a baixa formação 
política dos seus seguidores e de grande parte da classe média. 
Estes se identificam mais com discursos morais conservadores 
do que com discursos político-econômicos, mesmo com as 
sucessivas tentativas de simplificação da linguagem que visava 
difundir ideais neoliberais. 
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Desse modo, os movimentos passaram a enxergar que 
a prioridade gasta na defesa direta das pautas neoliberais 
não garantia a mobilização das suas massas; muito pelo 
contrário, promovia severas críticas e perda de parte dos 
seus seguidores. Isso ficou evidenciado quando passaram a 
tentar convocar manifestações e apoiar as agressivas reformas 
promovidas pelo governo ilegítimo de Michel Temer. As mani-
festações convocadas não tiveram sucesso, fazendo surgir o 
questionamento sobre até que ponto esses movimentos ainda 
tinham poder de mobilização e conseguiriam levar parte da 
população brasileira para as ruas. 

A centralidade do ativismo, assim, passou a ser dire-
cionada para discursos mais conservadores, autoritários e 
extremistas, focando na criação de polêmicas, nos ataques 
violentos a inimigos políticos, e no messianismo e culto à perso-
nalidade de um líder, somados com uma tentativa de vinculação 
dos movimentos da esquerda e progressistas à criminalidade, 
à degradação social, à corrupção de jovens e à destruição de 
“entidades morais sacras para seus seguidores”, a exemplo da 
família, da propriedade e da religião.

Partindo de tais fatos, que por si só nos apontariam 
indícios de uma viragem da natureza do MBL, é possível iden-
tificar algumas características para apontar que tal movimento, 
assim como os demais que circundam e apoiam a presidência 
de Bolsonaro, possui natureza neofascista. Características estas 
que ajudam também a identificar indivíduos neofascistas. 

Tal caracterização, que será feita de forma pragmática, 
torna-se necessária, pois não é producente para qualquer discussão 
política a banalização do termo “fascismo”, muitas vezes provocada 
pela própria esquerda, conforme alertado por Melo (2016).
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É preciso afirmar que, além dos movimentos mencio-
nados, existem inúmeras células difusas, sendo o Brasil 
possuidor, por exemplo, de mais de 150 mil simpatizantes de 
movimentos neonazistas – dados afirmados pela antropóloga 
Adriana Dias. Dos 150 mil, 105 mil residem na região Sul do país. 
Ao contrário dos demais, é possível mais facilmente encontrar 
essas características nesses movimentos difusos, pois estes não 
escondem sua verdadeira natureza.

Assim sendo, Umberto Eco (2002), em palestra na 
Universidade de Columbia, desenvolveu a ideia de fascismo 
eterno, que denominou Ur-Fascismo, traçando 14 características 
que poderiam identificar movimentos fascistas de acordo com 
as experiências políticas e históricas presenciadas no século XX.

Conforme interpretação do autor italiano, pode-se listar 
as seguintes características propostas: (1) Culto à Tradição; (2) 
Irracionalismo e rechaço ao modernismo; (3) Anti-intelectualismo; 
(4) Culto à ação pela ação (5) Medo das diferenças e racismo; (6) 
Apelo às classes médias frustradas; (7) Nacionalismo e xenofobia; 
(8) Inveja e medo do inimigo; (9) Princípio da guerra permanente; 
(10) Elitismo; (11) Heroísmo; (12) Transferência da vontade de poder 
para questões sexuais; (13) Populismo qualitativo e negação da 
política pela política; (14) Limite a instrumentos de raciocínio e 
linguagem complexos. 

Britt (2003, 2004) também apontou outros 14 sinais caracte-
rizadores do fascismo – muitos deles coincidentes com os propostos 
por Umberto Eco –, os quais estão fixados na entrada do Museu do 
Holocausto em Washington: (1) Nacionalismo forte e contínuo; (2) 
Desrespeito aos direitos humanos; (3) Uso de inimigos externos 
ou bodes expiatórios como causa unificadora; (4) Glamorização e 
supremacia do militarismo; (5) Alto nível de sexismo de dominação 
masculina no poder; (6) Controle dos meios de comunicação; (7) 
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Obsessão com a ideia de segurança nacional; (8) Religião e governo 
interligados; (9) Poder corporativo protegido; (10) Direitos traba-
lhistas atacados; (11) Anti-intelectualismo e ataque às artes; 
(12) Obsessão com crime e punição; (13) Nepotismo e corrupção 
ocultados; (14) Eleições fraudulentas ou manipuladas.

Diante de tais caracterizações, por meio da análise da práxis 
política perpetuada pelos grupos de neodireita desde junho de 2013, 
podemos, utilizando o “método Umberto Eco”, enquadrar várias 
ações que justificam a afirmativa de que os movimentos viraram 
neofascistas. Os exemplos listados ao início deste capítulo são 
acompanhados de notícias e links de mídias digitais que comprovam 
as afirmativas, exemplos que também podem ser enquadrados 
facilmente nas caracterizações propostas por Britt (ano) e que não 
são terminativos, já que qualquer pesquisa de dados e metadados 
em motores de buscas digitais fazem surgir inúmeros outros.
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Quadro 1 - Metódo Umberto Eco de identificação do neofascismo

Por que o MBL e os movimentos que apoiam Bolsonaro são neofascistas?
Como identificar um neofascista?

(Método Umberto Eco)

1
Culto à Tradição

As pautas políticas e manifestações convocadas e lideradas 
pelos movimentos possuem forte apelo a dogmas tradicionais 

e conservadores. Apoiam abertamente e pregam alianças 
a grupos religiosos e extremistas neopentecostais.1 

2
Irracionalismo 

e rechaço ao 
modernismo

Promovem ataque sistêmico a pilares do iluminismo e da 
modernidade. Defenderam a Reforma Educacional de Temer, que 

suprimiu a carga horária de disciplinas ligadas às Ciências Humanas, 
como Sociologia e Filosofia, da grade curricular escolar2. Vide 

projeto “Escola sem Partido”, exemplo que coroa tal característica.

3 Anti-intelectualismo

São adversos e tentam condicionar o conhecimento crítico 
e científico, a história, a filosofia e as artes. Promovem 

e apoiam manifestações contra palestras e contra 
exposições em museus; perseguem grupos de pesquisas; 
fazem propaganda contra as universidades públicas; e 

praticam assédio ideológico contra professores3.

4 Culto à ação 
pela ação

Agem como milícia e apoiam ataques físicos, como os 
ataques contra: as ocupações nas escolas; os ativistas de 
esquerda; e o ataque à filósofa Judith Butler. Usam como 

instrumento de propaganda vídeos com tais ações4.

5 Medo das diferenças 
e racismo

Negam a existência do racismo no Brasil; endossam discursos 
racistas; atacam políticas voltadas para minorias; e tentam 

ridicularizar a legitimidade de políticas afirmativas.5 

1 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1766785-mbl-ruralistas-e-evangeli-
cos-se-unem-por-agenda-liberal.shtml; https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/07/
politica/1510085652_717856.html; https://www.cartacapital.com.br/sociedade/
seis-vezes-em-que-o-mbl-esqueceu-a-politica-para-falar-de-costumes

2 https://www.cartacapital.com.br/educacao/reforma-do-ensino-medio-e-um-retorno-pio-
rado-a-decada-de-1990

3 https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/26/politica/1511721737_910887.html

4 https://www.youtube.com/watch?v=GK10Ljpr8Fw; https://www.youtube.com/
watch?v=urNAs80yUDU; https://www.youtube.com/watch?v=ETQUvnGUtYw; 
https://www.youtube.com/watch?v=ETQUvnGUtYw; https://www.youtube.com/
watch?v=7an_hFXI01o; http://cbn.globoradio.globo.com/sao-paulo/2016/10/04/
CICLISTA-E-AGREDIDO-NA-CICLOVIA-DA-PAULISTA-POR-MANIFESTANTES-QUE-
PEDEM-A-PRISAO-DE-LULA.htm

5 https://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/07/politica/1428432891_689300.html; 
http://www.esquerdadiario.com.br/Direitistas-e-racistas-do-MBL-tentam-agredir-
negros-em-plena-Marcha-da-Consciencia-Negra
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6
Apelo às classes 

médias frustradas Têm como principal força mobilizadora a classe média brasileira
 

7
Nacionalismo 
e Xenofobia

Suas manifestações fazem apelo às cores da bandeira. Usam 
lemas que exaltam o patriotismo e o nacionalismo, bem 
como defendem a reforma da lei de migração brasileira6.

8
Inveja e medo 

do inimigo

Promovem ataque sistemático ao Partido dos Trabalhadores, 
a movimentos sociais e a partidos de esquerda sob a 

justificativa de defesa. Desqualificam por inveja e medo.

9 Princípio da Guerra 
Permanente

Espalham a ideia de que é preciso permanentemente combater 
o inimigo, alimentando a velha teoria do inimigo interno, 

da ameaça vermelha, utilizando também como retórica 
atual lemas como “Contra a Bolivarianização do Brasil” e 
“o Brasil não será uma Venezuela”. O vídeo veiculado no 
último congresso do MBL deixa claro o uso do princípio.7 

10 Elitismo

Estão apoiados e apoiam a elite econômica e parte da elite 
política do país. Elite que age em apoio direto ou indireto, como 

membros do Poder Judiciário que endossam os movimentos. 
Característica expressa também nas estatísticas sobre os 

participantes das manifestações convocadas pelos grupos.8 

11 Heroísmo Fazem culto a lideranças e ao heroísmo potencial e individual de 
cada cidadão. Propagam o messianismo de figuras políticas.

12

Transferência 
da vontade 

de poder para 
questões sexuais

Promovem o machismo, a misoginia e a homofobia, sendo 
tal característica facilmente encontrada nos discursos e nas 

pautas dos movimentos. Estas foram forças matrizes dos 
ataques às exposições de arte em museus brasileiros.9 

13

Populismo 
qualitativo e 

negação da política 
pela política

Por meio da justificativa de “combate à corrupção”, estigmatizam 
a classe política e atacam instituições democráticas sólidas, 

como o parlamento e os partidos. Negam a política pela política 
e escondem a natureza partidária dos movimentos. Entre seus 

objetivos, defendem o fim do voto obrigatório e do fundo partidário. 
Grupos mais extremistas defendem a volta de ditadura militar.

14
Limite a 

instrumentos 
de raciocínio 
e linguagem 
complexos

Utilizam como meio propagandístico para mobilização de massas 
a produção de mídias digitais com jargões prontos, frases de 

fácil fixação e “memes” que “viralizam” no ciberespaço.

6 https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/palestinos-sao-presos-apos-confli-
to-contra-direita-anti-imigracao-em-sp.ghtml; http://g1.globo.com/politica/
noticia/2016/03/manifestacoes-contra-governo-dilma-ocorrem-pelo-pais.html

7 https://youtu.be/jagXpRzD1Xg

8 http://brasil.estadao.com.br/blogs/direito-e-sociedade/sobre-gilmar-
-mendes-e-a-bolivarianizacao-do-stf/; http://www.esquerdadiario.com.br/
Gilmar-Mendes-e-presenca-confirmada-no-2o-Congresso-do-MBL

9 https://www.youtube.com/watch?v=TpMgThWGaO0; https://www.revistaforum.
com.br/2016/11/20/eu-sou-machista-sim-vagabunda-homem-em-protesto-do-mlb-
-ataca-mulher-da-marcha-da-consciencia-negra-em-sp/; https://catracalivre.com.
br/geral/cidadania/indicacao/ate-quando-machismo-escancarado-de-pessoas-pu-
blicas-reflete-em-toda-a-sociedade/
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UM PASSO À FRENTE: AGIR!

Diante da genealogia do mal apresentada, do retrospecto histó-
rico feito, da análise da conjuntura internacional exposta, e da 
revelação dos players políticos que agem como empoderadores 
dos movimentos de neodireita e neofascismo que se organi-
zaram e se fortaleceram pós-junho de 2013 no Brasil, é preciso 
avançar e ir além das construções teóricas, em que tradicional-
mente parte dos movimentos progressistas fica presa, e pensar 
em instrumentos de combate direto a tais movimentos.

A História nos mostra que o campo progressista não 
pode se omitir em participar e promover debates, de estar 
nas ruas, mas a omissão não deve ser encarada tão somente 
sob uma perspectiva coletiva. A omissão de opinião individual 
e a preferência pelo resguarde, muitas vezes motivadas pelo 
medo da divergência, do isolamento e da crítica, possuem 
tendência progressiva e fazem com que inúmeros outros indi-
víduos caiam numa espiral do silêncio – espiral que antecede 
o crescimento do fascismo e a origem do totalitarismo. Não há 
espaço, assim, para isenção. Se não falamos nós, quem por nós? 
Não se trata da máxima “não brigar por política”; trata-se de 
rompimento com racistas, machistas, xenófobos, homofóbicos, 
reacionários e fascistas.  

Num cenário de crise social e econômica, de polarização 
na sociedade, e de supressão de direitos fundamentais, a 
sociedade passa a viver sob pressão cotidiana, em que todos 
os tipos de abusos se tornam possíveis e legitimados, conjec-
turados também com a banalização do mal. Os discursos 
extremos eclodem e a população se dirige e busca identidades 
nesses extremos, como temos visto no Brasil, a exemplo dos 
que defendem uma volta da ditadura militar ou apoiam a 
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presidência de figuras como Bolsonaro. Se não existirem vozes 
antagonistas a tais discursos, eles se amplificarão.  

Esse caminho se justifica mais ainda quando notamos 
que grande parte da opinião pública atualmente está sendo 
formada numa terra sem lei, a internet, que “deu voz a imbecis” 
(ECO, 2002). As redes sociais se tornaram instrumentos diretos 
de manipulação de massas e que ainda constituem uma arena 
de forte disputa política. É necessário, assim, o investimento, 
por parte do campo progressista, em canais propagandísticos 
em plataformas como o Youtube, bem como investimento e 
formação de lideranças políticas para agirem nessas arenas.

O avanço não se restringe obviamente ao ciberespaço e à 
grande bolha criada pelas redes sociais, que estão no centro 
da formação de opinião pública e na formação de formadores 
de opinião pública, os quais ocupam o espaço que a mídia 
tradicional ocupava. O avanço e a promoção de debates devem 
ocorrer e objetivar o “Brasil de dentro”, que possui 70 milhões 
de pessoas sem acesso à internet, sendo necessário avançar 
com trabalhos interseccionais nas bases sociais, reconquistar e 
voltar a ocupar associações comunitárias, muitas delas sob forte 
influência de movimentos neopentecostais, além de identificar 
e formar lideranças nas regiões periféricas, nos morros, no 
campo, em todos os espaços que possam ser ocupados. 

Outro caminho a ser considerado é a alimentação da 
fragmentação e do conflito interno nos grupos de neodireita 
e neofascistas. Uma característica muito comum nos movi-
mentos progressistas é a segregação, mas não na direita. A 
fragmentação enfraquece, desmobiliza, divide e suprime forças. 
Qualquer faísca que provoque conflito interno em grupos de 
neodireita e neofascistas deve ser alimentada.
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Torna-se necessário ainda a judicialização de ataques que 
afrontem direitos básicos constitucionais. É preciso processar 
quem difama, quem promove discurso de ódio e quem agride, 
bem como pedir direito de resposta a mentiras expressas em 
capas de jornais, de revistas, e em posts nas redes sociais. Se 
o Partido dos Trabalhadores tivesse tomado medidas judicias 
desde o princípio dos ataques midiáticos sofridos diutur-
namente, a conjuntura poderia ser diferente? Existiria essa 
polarização social como presencia-se agora? Utilizar das 
estruturas partidárias que possuem legitimidade para usar 
instrumentos judiciais coletivos a fim de judicializar toda e 
qualquer tentativa de avanço de pautas e medidas reacionárias 
é indispensável. Não que tal caminho seja visto como crença 
irrestrita da resolução dos conflitos sociais pelo Poder Judiciário, 
que tem sido um dos principais poderes de desestabilização 
nacional, mas o Poder tem o dever de impor limites legais e 
ainda há de ter juízes e juízas no Brasil dignos de credibilidade, 
como notamos nos vários coletivos de Juristas pela Democracia 
espalhados pelo país, coletivos que podem ser acionados por 
meio dos advogados para efetivação desse caminho. 

Por fim, é preciso ainda estar atento e forte, e promover 
a criação e treinamento de grupos antifascistas em cada estado 
do país, já que em várias situações os movimentos progressistas 
se deparam com a impossibilidade do diálogo. Essa medida visa 
fazer frente às intimidações, às agressões físicas, às invasões 
das universidades, e às interrupções de seminários e exposições 
de arte. Visa promover a reconquista das ruas. É possível que, 
com o desenvolvimento dessas medidas e instrumentos, os dias 
não continuem assim.
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NOTAS

[i] http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/08/
professora-agredida-em-s...(link is external)
[ii] http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/
primeiro-dia-da-carava...(link is external)
[iii] https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
apos-fechamento-de-exposicao-no-santander-cultural-projeto-
quer-criar-classificacao-de-idade-para-eventos.ghtml(link is 
external) e https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/interacao-
de-crianca-com-artista-...(link is external)
[iv] https://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-
aracatuba/noticia/a...(link is external)
[v]  ht t ps://not ic ia s .uol .com.br/pol it ic a/u lt i m a s-
noticias/2017/10/30/entre-o...(link is external)
[vi] http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ufba-
reforca-seguranca-apos...(link is external)
[vii] https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/11/09/
interna_politica,9...(link is external)
[viii] https://www.revistaforum.com.br/2017/11/05/
bolsominion-invade-sarau-femi...(link is external)
[ix] http://odia.ig.com.br/brasil/2017-10-31/artista-e-sedado-
apos-ter-atuaca...(link is external)
[x] http://www.huffpostbrasil.com/2017/11/10/agressao-a-
judith-butler-veio-a...(link is external)
[xi] https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/
viver/2017/11/entidade-repudia-ataque-com-veneno-a-
criancas-que-tocavam-maracatu.html
[xii] https://sol.sapo.pt/artigo/588900/lula-da-silva-cronista-
da-istoe-defend...(link is external)
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[xiii] https://www.youtube.com/watch?v=9qcrPve51qo(link is 
external);
[xiv] https://www.youtube.com/watch?v=gQvK9RzOPP8(link 
is external)
[xv] https://www.youtube.com/watch?v=3dlPZ3rarO0(link is 
external)
[xvi] https://www.youtube.com/watch?v=tOQkke7fzpA(link 
is external); https://www.youtube.com/watch?v=8zQ9Tn-
TpeKw(link is external)
[xvii] https://theintercept.com/2017/08/11/esfera-de-influen-
cia-como-os-libertarios-americanos-estao-reinventando-a-po-
litica-latino-americana/(link is external)
[xviii] https://theintercept.com/2017/08/11/esfera-de-influen-
cia-como-os-libertarios-americanos-estao-reinventando-a-po-
litica-latino-americana/(link is external)
[xix] https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/conhe-
ca-a-estrutura-po...(link is external)
[xx] https://www.theguardian.com/world/2017/jul/26/brazil-
-rightwing-dilma-rousseff-lula(link is external)            
[xxi] https://www.atlasnetwork.org/about/people/juliano-tor-
res(link is external)
[xxii] https://apublica.org/2015/06/a-nova-roupa-da-direita/
(link is external)
[xxiii] https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/26/poli-
tica/1506462642_201383.html(link is external)
[xxiv] https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016 
/05/27/maquina-de-partidos(link is external)
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INOVAÇÃO EM DESENCANTO: 
UMA PERSPECTIVA CRÍTICA SOBRE AS 

TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS

Carlos Chaym 
Mario Gurjão

No século do progresso
O revólver teve ingresso

Pra acabar com a valentia
(Noel Rosa)

O trecho da narrativa apresentada por Noel Rosa na música 
Século do Progresso – embora resguardada a devida contextua-
lização – serve como ponto de partida para as discussões que 
iremos desenvolver a seguir. O entrelace de um artefato do 
progresso técnico com o comportamento humano ali represen-
tado ilustra, ainda que de forma simplificada, um enredo bem 
mais complexo que envolve a relação que temos com as novas 
tecnologias. O revólver, ao mesmo tempo que confere poder a 
quem o porta, também contém os impulsos típicos de pessoas 
mais afeitas às brigas. Desse modo, a opinião sobre a arma vai 
variar conforme a posição e as experiências pessoais do obser-
vador. Entretanto, o mais provável é que a maioria das pessoas 
adote uma posição híbrida que compreende a arma tanto como 
um objeto de ameaça quanto de proteção. Poderíamos usar aqui 
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outros exemplos, como a energia nuclear ou o desenvolvimento 
da indústria aeronáutica, que também podem ser usados em 
fins pacíficos ou não. Esses exemplos, contudo, não nos parecem 
suficientemente diretos para representar nossos anseios, já que 
a trajetória discursiva adotada aqui irá seguir uma lógica na 
qual todos os atores fazem parte ativa da construção dos fatos 
em andamento. Assim, esta discussão não busca ser mais um 
questionamento abstrato e distante da realidade do cidadão 
comum, mas uma elucubração sobre as consequências coti-
dianas que os avanços científicos e tecnológicos vêm causando 
na sociedade e no ambiente.

Por certo que as transformações tecnológicas observadas 
desde o surgimento da Revolução Industrial trouxeram inegá-
veis avanços para a humanidade. Como discordar disso? Que 
argumento seria suficientemente forte para refutar a ideia de 
que em pouco mais de trezentos anos nossa base tecnológica 
pareceu ter avançado muito mais do que em toda a trajetória 
humana, da pré-história à máquina a vapor? Não, esse não é o 
ponto. O cerne da questão no qual nos debruçamos aqui está 
na constatação, fundamentada ao longo deste capítulo, de que 
o progresso técnico nunca esteve isento de ameaças.

A pretensão deste despretensioso ensaio é refletir sobre 
uma versão menos ingênua da relação que temos com as trans-
formações tecnológicas, mostrando o lado contraditório das 
inovações tecnológicas e suas implicações com o social. Para isso, 
é preciso abrir a caixa preta da ciência1 e mostrar narrativas 
essencialmente mais críticas, desvelando opiniões e versões por 

1 A metáfora da caixa preta vem sendo utilizada para explicar tecnologias 
ou fenômenos que estão aparentemente acabados, dos quais precisamos 
apenas de seus outputs, tal qual um computador que sabemos utilizar sem, 
contudo, conhecer seu funcionamento interno. Em diferentes perspectivas 
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vezes conflitantes sobre um mesmo tema. Faremos isso ainda 
que abrir a caixa preta signifique ao mesmo tempo abrir uma 
caixa de Pandora que poderá plantar uma espécie de discórdia 
onde antes havia relativa tranquilidade. Sabemos dos riscos de 
tocar em assuntos delicados. Porém, sabemos ao mesmo tempo 
que o silêncio é muito mais prejudicial do que mexer nas feridas 
ocultas do desenvolvimento científico e tecnológico.

A tese central deste texto, portanto, consiste na noção 
de que é possível e preciso explorar histórias alternativas de 
nossa relação com o progresso científico e tecnológico e que 
essas novas narrativas deverão levar a uma reflexão sobre a 
relação dúbia (ou melhor, múltipla) que construímos com as 
inovações. Esperamos, assim, não ser um texto informativo 
apenas, mas fundamentalmente uma discussão que remete à 
reflexão sobre o progresso técnico e sua relação com o ethos 
contemporâneo, avançando para o despertar pragmático em 
nossos(as) leitores(as).

Para tornarmos este ensaio mais didático ao mesmo 
tempo que assumimos uma postura relacional do posiciona-
mento dos sujeitos, iremos adotar uma classificação própria2  
das transformações tecnológicas. A justificativa para essa 
classificação está na constatação de que diferentes tecnologias 
pressupõem diferentes atitudes de seus adotantes. Assim, a 
perspectiva histórica adotada aqui não se refere a uma espécie 

ontoepistemológicas, Latour (2011) e Rosenberg (2006) constituem leituras 
fundamentais para a compreensão da metáfora.

2 Ressaltamos desde já que é possível haver uma aparente linearidade crono-
lógica dos eventos tecnológicos aqui pontuados. Isso ocorre em grande parte 
pela quantidade limitada de páginas de que dispomos para debater aspectos 
multitemporais de todas as transformações tecnológicas. Essa característica 
deverá ser considerada como simples coincidência e não algo planejado
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de arqueologia dos fatos distantes e acabados, mas de uma 
narrativa de tempo contínuo e cujos desencadeamentos ainda 
se encontram em construção e, consequentemente, não total-
mente conhecidos. Nosso critério de classificação obedeceu à 
perspectiva da relação que o sujeito constrói com as inovações 
tecnológicas, que nos levou a três categorias: mudança reativa, 
mudança proativa e externalidades sistêmicas.

A mudança reativa compreende o conjunto de transfor-
mações científicas e tecnológicas no qual os adotantes possuem 
pouca autonomia e interatividade no uso, ou ainda ambas as 
coisas. Desse modo, os indivíduos encontram forte dependência 
das funcionalidades e acabam se relacionando de forma passiva 
com a tecnologia em questão. Como exemplos, podemos citar 
as máquinas a vapor e os aparelhos de televisão.

O que classificaremos como mudança proativa repre-
senta aquelas transformações tecnológicas nas quais as pessoas 
comuns interagem de modo mais colaborativo, criando funcio-
nalidades e decidindo de forma mais autônoma que uso será feito 
da tecnologia. Alguns exemplos de tecnologias que compõem 
essa classificação são os computadores e smartphones, espe-
cialmente aqueles cujos sistemas operacionais permitem que 
os usuários editem e customizem suas funcionalidades.

Por fim, entendemos como externalidades sistêmicas 
não os artefatos tecnológicos e as descobertas científicas per 
se, mas as consequências causadas por estes que, ao ameaçar 
o bem-estar e a sobrevivência da humanidade, exigem uma 
postura sensivelmente diferente das demais classificações. 
Não encontramos exemplos melhores e mais atuais do que os 
problemas decorrentes do aquecimento global e o impacto 
da quantidade de microplástico nos oceanos e mares, ambos 
criados ou acelerados pela ação das inovações tecnológicas.
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UMA RELAÇÃO HISTORICAMENTE 
CONFLITANTE: AS PRIMEIRAS  
TECNOLOGIAS E AS TRANSFORMAÇÕES 
NA DINÂMICA SOCIAL

O surgimento das primeiras ondas longas de progresso técnico 
a partir dos anos de 1770, também conhecidas como Ondas de 
Kondratieff, foi um dos marcos para o que veio a ser denomi-
nado de Revolução Industrial. Essas ondas compreendem um 
conjunto de tecnologias desenvolvidas em um determinado 
espaço de tempo e que marcaram profundamente a economia 
e a sociedade a partir de seus surgimentos. Ainda de modo 
rudimentar, essa primeira onda longa foi caracterizada pela 
inserção da máquina a vapor e de motores de combustão 
interna aplicados na indústria têxtil, química têxtil, fundições 
e metalurgia do ferro, produção de energia hidráulica e maqui-
nário recém-incorporado à produção de cerâmicas.

Como consequência do surgimento das fábricas, passou a 
ser cada vez maior o número de pessoas que deixava de morar 
na zona rural, criando um intenso fluxo migratório em direção 
aos centros urbanos. Não tardou para que as novas metrópoles 
entrassem em um ciclo de demandas por novos produtos e 
serviços para satisfazer os anseios de uma sociedade em polvo-
rosa. A necessidade de locomoção entre os e dentro dos centros 
urbanos ensejava meios de transporte mais ágeis, a produção 
agrícola de subsistência passou a atender cada vez menos as 
demandas que surgiam, incentivando o surgimento de grandes 
indústrias agropecuárias, por exemplo. Aos poucos, esse 
reordenamento da dinâmica social trazia mudanças sociais, 
ambientais e tecnológicas cada vez mais intensas.
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Contudo, poucas décadas após o surgimento desse 
primeiro ciclo, movimentos de trabalhadores já preconizavam, 
acerca dos efeitos colaterais, o que o progresso técnico poderia 
trazer para a sociedade. Os ludistas temiam, já na Inglaterra de 
1810, que a propagação de máquinas industriais modificaria 
sobremaneira as relações de trabalho, baixando os salários 
pagos ao substituir mão de obra mais qualificada por trabalha-
dores com menos treinamento, diminuindo assim a qualidade 
do tecido produzido. E por acaso estavam errados? O tempo 
mostrou que, a cada novo ciclo longo de desenvolvimento tecno-
lógico, uma nova teia de conexões se estabelecia e, ao mesmo 
tempo que trazia soluções, trazia também novos problemas. 
Se, por um lado, as demandas do mercado impulsionam o 
surgimento de novas tecnologias industriais, por outro, essas 
próprias inovações causam uma perturbação no mercado que 
leva inevitavelmente a um ciclo de desemprego e modificação 
na ordem econômica e social. Assim, décadas depois do ludismo, 
a classe trabalhadora precisou eleger porta-vozes que passa-
riam a lutar por medidas contra a precarização das condições 
de trabalho e por melhorias na qualidade de vida dos operários, 
surgindo assim os sindicatos.

O que se vê nesse movimento são atores humanos em 
conflito direto com a ação de atores não humanos, aludindo 
ao fato de que também é preciso estar atento às consequências 
indesejáveis do progresso técnico, já que este está em constante 
e irreversível expansão. Paradoxalmente, a precarização das 
condições de trabalho é fruto direto de avanços tecnológicos 
impulsionados especialmente pela busca por melhoria na efici-
ência produtiva para atender ao próprio anseio de consumo da 
classe trabalhadora.
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Na primeira metade do século XX, o avanço da maquinaria 
industrial pesada e a engenharia elétrica levaram a uma nova 
era da produção de bens, criando a produção em massa e, poste-
riormente, a linha de montagem. Ao mesmo tempo que reduzia 
os custos dos bens, a produção em escala industrial embutia uma 
tragédia ainda maior para a sociedade: a extrema segmentação 
das tarefas realizadas coisificava o trabalhador e tornava o 
desgaste humano uma condição constante no ambiente fabril. 
A chamada racionalização do trabalho aliava-se aos maquinários 
industriais causando alienação do indivíduo e gerando uma 
práxis que posteriormente se mostraria insustentável.

Foi durante esse período que o setor produtivo, na busca 
por soluções e inovações tecnológicas, começou a dialogar 
mais intensamente com as universidades. Um dos setores 
que despontaram como pioneiros na relação com a academia 
para fins de pesquisa foi a indústria química alemã. Naquele 
momento, grandes indústrias passaram a entender que as 
universidades poderiam ser uma aliada no desenvolvimento 
econômico e, mais ainda, que precisavam manter seus próprios 
centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) internos na tenta-
tiva de conseguir vantagens em relação a seus concorrentes.

Este nos parece ser um ponto de mutação interessante 
que terá desdobramentos para a sociedade contemporânea, 
de modo que gostaríamos de dedicar uma atenção especial 
a alguns questionamentos acerca dessa cooperação entre 
academia e setor produtivo. Sabemos que a lógica científica 
clássica, cuja fundamentação baseia-se na racionalidade, leva 
a um distanciamento do pesquisador com seu objeto de estudo. 
A partir dessa condição, criou-se, nos laboratórios de pesquisa 
e desenvolvimento, uma cultura de isolamento de variáveis, na 
qual o cientista precisa cada vez mais assegurar o controle dos 
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acontecimentos para chegar a conclusões mais isentas de ruídos 
possíveis em busca da neutralidade científica.

A nossa indagação, para ser mais direto, é: até que 
ponto esse isolamento não teria subestimado o contexto 
socioambiental mais amplo no qual a construção dos fatos está 
presente? Parece-nos que, no palco máximo da ciência, a lógica 
do isolamento tomou um rumo perigoso e trouxe efeitos inde-
sejáveis. Não se trata de uma busca por culpados ou reprovar 
a ação daqueles que promovem conhecimento. A estes, os 
louros! O cerne aqui é: e se, desde o início da cooperação entre 
indústrias e universidades, um posicionamento mais crítico e 
cauteloso dos impactos indesejáveis do progresso técnico fosse 
levado em consideração? Bem sabemos que a sociologia e suas 
ramificações ainda estavam em seus estágios iniciais de desen-
volvimento, de modo que seria injusto enviar essa conta para os 
sociólogos da ciência. Contudo, é pertinente refletir sobre que 
rumo a sociedade contemporânea teria tomado se os impactos 
positivos e negativos dos avanços científicos e tecnológicos 
fossem tratados de forma mais cautelosa.

AS MUDANÇAS PROATIVAS NAS 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO: O PODER DE MUDAR

Ora, até aqui os leitores devem estar pensando em nossos 
contrapontos como fatos que, embora plausíveis, soam como 
acontecimentos distantes demais de sua realidade cotidiana. 
Refletir e envolver-se com essas questões até então discutidas 
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aqui requer um certo desprendimento de sua zona de conforto, 
o que requer também alguma dedicação e tempo. Mas, afinal, 
a luta diária pela sobrevivência já não seria um fardo suficien-
temente pesado para qualquer cidadão comum? Não seria a 
hipercobrança por produção e qualificação uma dureza que 
por si só já tomaria tempo o bastante, a ponto de ser justificável 
nos distanciarmos desses assuntos? Não é bem assim. O avanço 
tecnológico viria a trazer uma reviravolta nas narrativas 
sociais, de modo que as pessoas tomariam posicionamentos 
mais ativos com a tecnologia.

Eis que as tecnologias da informação e comunicação 
modificaram as relações entre atores não humanos e humanos 
dando a estes últimos uma participação maior no enredo. A 
popularização dos computadores pessoais e o acesso cada vez 
mais amplo à internet permitiram que as pessoas deixassem de 
agir passivamente e passaram elas mesmas a criar, modificar e 
armazenar informações. Historiadores da ciência, tecnologia 
e inovação concordam em sua maioria com a ideia de que o 
avanço das tecnologias da informação e comunicação foi um 
marco fundante de uma nova economia baseada em conhe-
cimento. A economia rural, que compreendeu a maior parte 
de nossa história, e a economia industrial, que fundou uma 
economia baseada em consumo e acelerou o surgimento de 
grandes centros urbanos, agora cedem lugar a uma economia 
pautada na digitalização e automação.

A economia baseada no conhecimento permitiu o 
surgimento de empresas totalmente virtuais, impulsionadas 
também pela expansão da tecnologia de comunicação móvel. A 
necessidade de grandes investimentos em máquinas e parques 
industriais já não é mais um entrave para alguém deixar de 
ter sua própria empresa. A falta de conhecimento também 
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não é um empecilho, já que o acesso a tutoriais em texto ou 
vídeo estão ao alcance de todos, e cursos de gestão presenciais 
ou a distância estão cada vez mais acessíveis. Desse modo, o 
empreendedorismo – mantra consagrado pelos cardeais do 
capitalismo contemporâneo – passou a ser alardeado como 
solução tanto para os problemas financeiros do indivíduo 
quanto como alternativa para o desenvolvimento econômico 
dos países, inclusive como solução imediata para solucionar 
crises econômicas. Yes, we can!

Uma vez apresentada à conectividade móvel, a sociedade 
contemporânea se viu agora presa ao mundo digital, e as conse-
quências indesejáveis das transformações tecnológicas não 
tardaram a ser percebidas pelos trabalhadores. O avanço dos 
aplicativos de transporte pessoal e de entregas, por exemplo, 
representou uma nova onda de precarização do trabalho 
camuflada de economia do compartilhamento. A promessa 
de autonomia e independência é vendida em troca de uma 
f lexibilização das relações trabalhistas. Mesmo setores em que 
o contrato de trabalho é feito de modo tradicional não passam 
incólumes às influências negativas das novas tecnologias da 
informação. Apontado como sinal de empresa com modelo de 
gestão mais vanguardista, o home office era glamourizado pelas 
revistas especializadas e vendido como solução para melhoria 
na qualidade de vida dos empregados. Os trabalhadores foram 
seduzidos com a promessa de economizar tempo de deslo-
camento, evitar o estresse dos congestionamentos das vias 
urbanas, ter maior autonomia para decidir qual a melhor hora 
para produzir e, ainda, poder ter o prazer de ir deixar e buscar 
os filhos na escola. Pensamos que não seria preciso muito mais 
do que isso para ser feliz, certo? Não é bem assim. A promessa 
de autonomia seria logo desmistificada, dando espaço para 
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uma nova concepção de encarceramento. Ficou difícil calcular 
a quantidade de horas trabalhadas, pois a todo momento 
estamos respondendo um e-mail, ouvindo as instruções que 
nos são dadas pelos nossos superiores por meio de aplicativos de 
mensagens ou mesmo fazendo videoconferências com pessoas 
de todas as partes do mundo.

O que antes era uma condição desejável agora passou a 
ser um problema grave, inclusive com reflexos na saúde das 
pessoas. A vulnerabilidade do sujeito em relação a cobranças 
excessivas no trabalho tem literalmente afetado a saúde física 
e psicológica das pessoas. Não raro, esses problemas passam 
a afetar não somente as pessoas diretamente envolvidas, mas 
também aqueles que fazem parte de seus respectivos círculos 
sociais. Por consequência disso, escalas de mensuração da quali-
dade de vida no trabalho surgem a todo momento, tentando 
enquadrar questões complexas em respostas quantificáveis, 
na tentativa um tanto quanto ingênua de atingir uma média 
de satisfação em questionários internos de opinião para buscar 
um ambiente de trabalho mais saudável. O esgotamento físico 
e mental da classe trabalhadora agora entrava em um novo 
patamar de sofisticação, fazendo com que a fadiga no ambiente 
de trabalho causada pela mecanização inicial da produção 
pareça um detalhe insignificante se comparada com os atuais 
problemas. Aliás, enquanto escrevemos essas linhas, ficamos 
nos indagando como Charlie Chaplin representaria essa nova 
realidade do ambiente de trabalho se Tempos Modernos fosse 
pensado e filmado nos dias de hoje.

Vivemos tempos em que nossa privacidade cada vez 
menos é respeitada, a exposição exacerbada à opinião e ao 
julgamento de desconhecidos se torna uma preocupação 
constante, especialmente de pessoas mais jovens. Precisamos 
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constantemente fazer parte ativa de uma constelação de 
ambientes virtuais para sermos notados, de modo que a linha 
que separa o mundo virtual do mundo real é cada vez mais 
tênue. Não é raro ver gente gastando mais tempo em fotografar 
um alimento, tratar a imagem, postar e ficar conferindo as 
curtidas do que em propriamente degustá-lo. Prática esta que 
é filha do casamento entre fotos digitais com as redes sociais. 
Introjetamos a ideia de que é preciso constantemente produzir 
conteúdo virtual, fazer check-in por onde passamos, resenhar 
os serviços que utilizamos. Tecemos uma teia enquanto vamos 
registrando uma história virtual avidamente consumida pelos 
algoritmos que alimentam os grandes bancos de dados. Aqueles 
que se rebelarem e se opuserem a deixar seus rastros digitais 
serão taxados de atrasados e vistos com suspeição pelas agências 
de vigilância governamentais. Ao mesmo tempo que progra-
mamos, somos programados por uma espécie de pan-óptico 
virtual que condiciona nossas escolhas e tolhe nossa liberdade 
de explorar novas experiências, de flertar com o acaso.

Inseridos no ambiente virtual, já não conseguimos dormir 
sem antes gastarmos uma quantidade de tempo considerável 
atualizando nossas redes sociais, curtindo e compartilhando 
conteúdo de pessoas que admiramos, lendo alguma notícia 
de última hora de algum fato que aconteceu em algum país 
qualquer, respondendo o e-mail daquele cliente importante ou 
solicitando algum relatório “pra ontem” e, ainda, procurando 
nos informar sobre os resultados da rodada de algum campe-
onato de futebol. É que não sobrou tempo para ir ao estádio.

Nunca buscamos tanto a ajuda de psicólogos, terapias 
em grupo, psiquiatras e tantos outros profissionais de saúde. O 
inimigo agora é silencioso, sutil e oculta em sorrisos uma tristeza 
profunda. Dividimos nosso travesseiro com a ansiedade e com a 
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depressão. Farmácias se espalham pela cidade vendendo drogas 
que neutralizam nosso comportamento e garantem um sono 
mais tranquilo. As grandes epidemias já não assustam tanto 
quanto antigamente. Temos penicilina, ritalina e cafeína. O 
sequenciamento do genoma humano e as pesquisas com células-
-tronco se concretizam como promessas de um envelhecimento 
com mais saúde e dignidade. Mesmo o aumento da expectativa 
de vida da população, uma aparente notícia perfeita, não está 
isento de consequências negativas para a sociedade. Se vivemos 
mais e trabalhamos mais, tiraremos emprego de pessoas mais 
novas; se nos aposentamos cedo e vivemos mais, criaremos um 
problema para o sistema previdenciário.

EXTERNALIDADES SISTÊMICAS: AS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS, POBREZA 
E O IMPERATIVO DE MUDANÇA

Até então dedicamos boa parte do nosso espaço para mostrar 
duas formas distintas de nos relacionarmos com as transfor-
mações tecnológicas. O nosso argumento a partir daqui muda 
drasticamente ao chamar atenção para aquilo que já não 
depende mais de nós: a constatação de que o antropoceno tem 
nos levado a inegáveis mudanças ambientais. O que antes era 
especulação agora se torna uma eminência de rendição diante 
dos fatos e das evidências cada vez mais explícitos. O que antes 
era restrito aos círculos acadêmicos e às conferências sobre o 
clima, agora já é conversa de bar em crescente consolidação. E 
aquelas questões distantes acerca das perturbações ambientais 
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se fazem presente no cotidiano das pessoas comuns, deixando-as 
cada vez mais cientes de que o progresso técnico nos trouxe uma 
situação em que vivemos um imperativo de mudanças.

Isabelle Stengers (2015, p. 9) nos traz uma observação 
cirúrgica quando afirma que “o caráter intrinsecamente ‘insus-
tentável’ desse desenvolvimento, que alguns anunciavam há 
décadas, tornou-se agora um saber comum [...] se aguentarmos 
firme e continuarmos a ter confiança no crescimento, vamos, 
como se diz, ‘dar de cara com a parede’”. Paira então uma 
sensação incômoda de que a confiança que depositamos no 
progresso científico e tecnológico foi, de certo modo, severa-
mente traída pela falha em entregar soluções sustentáveis desde 
os primeiros momentos. Como pudemos ser tão ingênuos a esse 
ponto? Como esperamos tanto tempo para tomar atitudes mais 
enérgicas contra danos que nós mesmos trouxemos para o meio 
ambiente? Como não levamos a sério argumentos catastrofistas 
que previam tantas interferências no equilíbrio do planeta e 
consequências devastadoras?

Tais indagações elevam a nossa relação com a tecnologia a 
uma outra categoria, de modo que nossas reflexões nos levaram 
a pensar além das visões binárias entre causa e efeito, tecno-
logia e usuário, atores humanos e não humanos. Constatamos 
que essas limitações não permitiriam representar de modo 
suficientemente adequado as questões que se desencadearam 
a partir dessa nova relação com os avanços tecnológicos. 
Assim, denominamos externalidades sistêmicas o conjunto 
de fatores sociais e ambientais diretamente causados (total ou 
parcialmente) pelas transformações científicas e tecnológicas 
os quais põem em risco a sobrevivência da vida no planeta. 
Por conseguinte, as externalidades sistêmicas trazem consigo 
um imperativo de ações diretas – e isso envolve não somente 
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academia, setor produtivo, governo, mas principalmente as 
pessoas comuns – na busca por reverter os impactos negativos 
da tecnologia. Obviamente discutir tais questões não é tarefa 
para poucas linhas, de modo que iremos tomar apenas alguns 
exemplos como forma de ilustrar o nosso ponto de vista.

O primeiro exemplo que trazemos aqui diz respeito à 
poluição dos oceanos e mares, com grande destaque para a 
presença de microplástico. Desde a invenção da baquelite por 
Leo Baekeland no início do século XX, passamos a usar mate-
riais plástico em tudo: de brinquedos a pneus, de roupas aos 
diversos tipos de embalagens. Pouco mais de um século depois 
disso, o descarte indevido desses produtos no meio ambiente, 
o atrito dos pneus, o uso de tintas látex e acrílicas e a lavagem 
de roupas de poliéster, para citar alguns, fizeram com que o 
plástico despontasse como um problema em nível global. O fato 
é que o meio ambiente já está contaminado pela presença de 
partículas de microplástico quase que em sua totalidade, seja no 
sal, seja na água que consumimos, ou no ar que respiramos. Essa 
presença é ainda mais intensa nos oceanos, baías e mares para 
onde são levados pelas correntes marinhas, criando grandes 
depósitos de lixo em algumas áreas. Ainda não sabemos com 
exatidão todas as consequências negativas que o microplástico 
pode trazer para os seres vivos ao longo do tempo. Entretanto, 
os registros de morte de aves e animais marinhos por ingestão 
direta e a detecção dessas partículas no ar que respiramos, nos 
oceanos, no sal, na água que bebemos, por exemplo, já mostram 
que o microplástico pode ser considerado como um fator que 
desencadeia externalidades sistêmicas e, por consequência, 
requer ações imediatas que visam reverter tais impactos.
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Nenhum outro assunto que se enquadraria como 
desencadeador de externalidades sistêmicas tem estado tanto 
em voga quanto as questões ligadas ao aquecimento global e 
seus inúmeros desdobramentos. Das calamidades pelas quais 
temos sido apontados como sendo diretamente responsáveis, 
talvez essa seja a que atinge o maior número de indivíduos. 
Para entendermos melhor como as externalidades sistêmicas 
podem impactar negativamente a vida de milhões de pessoas, 
podemos citar o caso de alguns países insulares da Oceania 
que correm o sério risco de simplesmente deixarem de existir 
como consequência da elevação do nível dos oceanos. Pensamos 
que esse problema não deve ser assunto somente desses países, 
mas uma responsabilidade coletiva, afinal a emissão dos gases 
que provocam o efeito estufa vem em sua maior parte de países 
localizados a milhares de quilômetros dali. Mais precisamente, 
cerca de 60% de todos os gases causadores do tal efeito são 
emitidos por apenas dez países. Como consequência, em 2019, 
a comunidade científica anunciou o Melomys rubicola, um roedor 
australiano, como a primeira espécie oficialmente extinta em 
decorrência direta do aquecimento global.

Nem todos ainda se deram conta de que esse pode ser o 
prenúncio de tragédias maiores que se aproximam. Aludimos 
ao fato de que aproximadamente 3,4 bilhões de pessoas, quase 
metade da população mundial, ainda se encontram abaixo 
da linha de pobreza. Destas, cerca de 730 milhões vivem com 
menos de U$ 1,90 dólar por dia, caracterizando uma faixa 
de pobreza extrema. Isso significa uma condição de vulne-
rabilidade muito maior em relação aos efeitos negativos das 
externalidades sistêmicas decorrentes do aquecimento global. 
A quem estes irão recorrer para sobreviver às mudanças 
impostas se nem suas condições mínimas de dignidade são 
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observadas? Ao que nos parece, a ausência de uma governança 
global para as questões mais urgentes e manutenção de uma 
agenda de medidas de redução de danos constitui outra 
questão que não pode passar despercebida.

E se estivéssemos preocupados com a biodegradação 
antes mesmo da popularização do uso industrial do plástico? 
Fazemos esse questionamento não como um lamento, mas para 
chamar a atenção para o fato de que, se não adotamos desde 
o início da Revolução Industrial uma visão crítica acerca dos 
impactos das inovações tecnológicas, precisamos praticá-la 
efetivamente a partir de agora. Nunca foi tão necessário que 
as portas dos laboratórios estivessem abertas para permitir um 
diálogo entre ciência e sociedade eliminando uma incômoda 
vacuidade histórica entre esses grupos.

ENTRELAÇANDO HUMANOS E 
NÃO HUMANOS: AMBIVALÊNCIA 
TECNOLÓGICA E O ETHOS HUMANO

Nosso discurso passou de um posicionamento entre pessoas e 
tecnologias mais reativo para outro mais proativo, culminando 
em uma situação em que as consequências dos avanços tecnoló-
gicos vão além do contato direto com as pessoas e altera o ciclo 
natural do planeta. Tendo em vista que discutimos questões 
reais sobre as mudanças tecnológicas, nos parece pertinente 
emprestar uma pragmática ao nosso discurso. Discutiremos, 
assim, ainda que de forma breve, algumas tecnologias que se 
há algum tempo existiam apenas no imaginário ficcional, hoje 
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encontram-se na fronteira entre vanguarda tecnológica e fenô-
meno cotidiano. Mas há aqui uma diferença fundamental: nossa 
perspectiva agora partirá do pressuposto de que a ambivalência 
das novas tecnologias trará intrinsecamente uma alteração em 
nosso comportamento ordinário. Mais ainda, sustentaremos 
que essa influência ocorre entre humanos e não humanos.

Configuramos então uma noção na qual pessoas e 
tecnologias estabelecem uma conexão efetivamente relacional, 
criando uma ligação interdependente. Assim, pessoas e coisas 
passam a ser, simultaneamente, sujeitos de seus desenvolvi-
mentos e construção do social. Esse ponto de vista não é algo 
necessariamente novo, já que alguns autores vêm discutindo, 
desde meados da década de 1980, a construção dos fatos sociais 
integrando humanos e não humanos em diversos contextos3. 
Porém, se em tempos passados considerar objetos como entes 
dotados de ação a ponto de denominá-los “atores não humanos” 
parecia uma discussão de nicho em certos círculos acadêmicos, 
hoje avanços como a Internet das Coisas e a Inteligência 
Artificial já tendem a conquistar relativo consenso sobre o 
papel ativo que os não humanos exercem, independentemente 
da posição ontoepistemológica adotada pelo observador.

Para discutir de forma mais contumaz esse ponto, toma-
remos como exemplo algumas tecnologias que despontam como 
sendo as novas fronteiras da tecnologia para o século XXI. Com 
o surgimento acelerado de inovações disruptivas potencializado 
pelo crescimento exponencial da capacidade de processamento, 
armazenamento e conectividade das chamadas tecnologias da 
informação e comunicação, qualquer lista tem grandes chances 

3 Denominada Teoria Ator-Rede, essa abordagem das ciências e dos fenô-
menos sociais foi apresentada inicialmente por Bruno Latour, John Law e 
John Hassard, ganhando novos adeptos desde então.
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de ficar datada ou mesmo obsoleta em pouco tempo. Entretanto, 
parece-nos bastante apropriado o conjunto de tecnologias 
recentes que vem mudando nosso comportamento, conforme 
reportagem veiculada recentemente pelo jornal britânico The 
Guardian em uma matéria suplementar, de modo que faremos 
aqui uma releitura livre e despretensiosa.

O primeiro avanço que gostaríamos de abordar compre-
ende, na verdade, um conjunto de tecnologias e fenômenos 
sociais que se desencadearam a partir da popularização da 
internet aliada com a microeletrônica. Atualmente, estima-se 
que a internet seja acessada por algo em torno de 4 bilhões de 
pessoas no mundo, mais da metade da população mundial (como 
é que eles calculam isso mesmo?). Conectar computadores em 
uma rede global compreendeu, sem sombra de dúvidas, uma 
das transformações mais impactantes da história do compor-
tamento humano. Levamos milênios para migrarmos de uma 
sociedade agrícola para uma sociedade urbana, mas precisamos 
de poucas décadas para deixarmos de ser uma sociedade offline 
para sermos predominantemente conectados. Os números que 
envolvem a internet são superlativos. De acordo com o site 
Visual Capitalist, em apenas 60 segundos ocorrem na internet 
praticamente U$ 1 milhão de dólares em transações comerciais 
e 4,5 milhões de visualizações no YouTube. Somente no Google 
são feitas 3,8 milhões de buscas nesse período, e mais de 18 
milhões de textos são enviados via WhatsApp.

Embora haja muitas questões interessantes para serem 
comentadas desde o surgimento e popularização da internet, 
daremos um salto cronológico até o momento em que os 
aparelhos de celular passam a se conectar à rede, criando um 
capítulo na história da conectividade e comunicação em massa. 
Atualmente, por hora, são realizados praticamente 23 milhões 
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de downloads de aplicativos para smartphones no mundo. Dos 
mais úteis aos mais exóticos, há aplicativos para tudo hoje em 
dia. Jogos, redes sociais, plataforma de vídeo e streaming, apps 
de compras são apenas alguns exemplos. Não é preciso ser um 
músico treinado para afinar um instrumento, não é preciso 
conhecer a cidade ou ler as placas de trânsito para não se perder 
ao dirigir, nem mesmo a balada de sábado à noite é a mesma 
se temos a possibilidade de “darmos match” em casa mesmo. A 
tecnologia móvel nos trouxe facilidades cotidianas que já não 
conseguimos mais viver sem e com isso vai reconfigurando 
nosso modo de existência e como nos relacionamos com a 
cidade, com as pessoas e conosco mesmo.

A segunda tecnologia que discutimos aqui se refere à 
evolução dos carros autônomos. Apesar de ser uma tecnologia 
ainda em implantação, em breve haverá a possibilidade de 
realizarmos tarefas diversas ou mesmo dormirmos enquanto 
nos deslocamos de um ponto a outro, além de vermos a efici-
ência energética nesse segmento aumentar consideravelmente. 
Os acidentes de trânsito deverão cair para taxas próximas de 
zero, poupando anualmente a vida de aproximadamente 1,35 
milhão de pessoas que morre em vias públicas. Certamente 
as seguradoras vão perceber o impacto dessas mudanças. Por 
outro lado, acreditamos que o comportamento humano, a oferta 
de serviços e de produtos sofrerão mudanças drásticas, uma vez 
que precisaremos cada vez menos de pessoas prestando serviços 
nos diversos elos da cadeia produtiva do setor automotivo. Sim, 
desemprego à vista! Também alertamos para a possibilidade de 
que uma tendência crescente de compartilhamento fará com 
que ter um carro próprio não seja um negócio tão atraente, 
trazendo uma eminente queda das vendas de automóveis.
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A terceira das tecnologias que trazemos para esta 
discussão é a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), que 
foi um termo originalmente cunhado para marcar o momento 
em que mais objetos estariam conectados à internet do que 
pessoas, de modo que essa conectividade também compreende 
a comunicação entre esses objetos. As preferências dos usuá-
rios são transmitidas online para os objetos que, por sua vez, 
comunicam-se entre si de forma autônoma, customizando e 
melhorando sensivelmente a experiência que temos com 
esses objetos. Segundo a Forbes, trata-se de um mercado que 
já superou a marca de U$ 151 bilhões de dólares e que deverá 
atingir, no próximo ano, a marca de 34 bilhões de dispositivos 
conectados. Em termos proporcionais, significa dizer que 
teremos aproximadamente quatro dispositivos conectados para 
cada pessoa no planeta.

Algumas empresas de base tecnológica reconheceram 
essa expressividade e não tardaram a desenvolver dispositivos 
que respondessem ao comando de voz, dando outra conotação 
à comunicação entre pessoas e objetos. Uma vez estabelecida 
essa nova modalidade de troca de informações, pensamos na 
possibilidade de que eventualmente assistentes virtuais possam 
vir a influenciar nossas escolhas pessoais de modo igual ou 
melhor do que fariam nossos amigos mais íntimos. Teria essa 
tecnologia o potencial de diminuir mais ainda o contato entre 
pessoas, agravando o paradoxal distanciamento causado pela 
popularização das redes sociais?

E como nós, humanos, alteramos a linha evolutiva das 
tecnologias? A ciência tem buscado de forma crescente compre-
ender não somente as necessidades físicas das pessoas, mas 
também suas características comportamentais, de modo que as 
mudanças tecnológicas não constituem uma força unidirecional 
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e inexorável imposta para as pessoas. Por exemplo, o medo que 
temos da possibilidade de que os dispositivos autônomos se 
rebelem contra nós pode influenciar na adoção de novas tecno-
logias. Aliás, a origem desse medo se confunde com a origem 
da palavra robô, criada pelo escritor tcheco Karel Čapek em 
1921, quando ele descreve uma espécie de androide que busca 
exterminar a humanidade. A superação ou não desse medo faz 
com que pessoas comuns interfiram no curso do progresso 
técnico enquanto usuários repletos de escolhas, papel esse 
até bem pouco tempo delegado essencialmente à indução de 
cientistas e empreendedores.

Haveria muitas outras tecnologias que gostaríamos 
de abordar aqui e que não fazemos, pois, dado seu caráter 
ainda bastante incipiente, corremos o risco de apresentar 
uma discussão comprometedoramente rasa de tais assuntos. 
A lista não se esgota e é oportuno terminarmos essa frase de 
modo reticente, para não sermos traídos pelos novos avanços: 
teletransporte, dispositivos de leitura de pensamentos, turismo 
espacial, imortalidade, reprogramação de genoma, computação 
e internet quântica, carne artificial... São tantas inovações 
disruptivas que nos batem à porta que apontamos para um 
futuro quase que randômico, mas que sabe flertar apocalipti-
camente com as convulsões sociais e ambientais.

Temos poucas certezas sobre até que ponto as novas rela-
ções que se estabelecem entre pessoas e artefatos tecnológicos 
podem influenciar positiva ou negativamente o comporta-
mento humano no futuro. Este capítulo não tem pretensões 
de ser profético, mas nos permitimos apontar a urgência de 
uma reflexão acerca de que pontos precisamos melhorar para 
não cometermos erros semelhantes aos que vínhamos come-
tendo em nossas relações com as novas tecnologias e avanços 
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científicos. Assim, advogamos em prol de um pensamento 
no qual o progresso técnico de modo algum representa uma 
distopia, ao contrário, ele é visto como uma força libertadora 
que vinha sendo utilizada sem a prudência devida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A essa altura, nossos leitores deverão estar pensando que 
somos pertencentes a alguma comunidade Amish ou que 
sejamos militantes antitecnologia. Embora o tom relativamente 
pessimista e crítico possa fundamentar teorias conspiratórias 
sobre nós, autores, essa realidade não se verifica na prática. 
Buscamos cotidianamente o estímulo ao progresso das ciências, 
tecnologias e inovações pelas mais diversas redes de conexões. 
Acreditamos, porém, que um posicionamento crítico em relação 
ao progresso técnico não é mais uma opção para a humanidade, 
mas um imperativo sem o qual o avanço se tornará uma ameaça 
irreversível ao futuro da vida no planeta. Isto é o que nos parece 
ser um desencanto da inovação: o abandono de concepções 
ingenuamente míopes em relação aos vieses do progresso 
técnico. Partindo da crença nesse enredo coletivo e em cons-
trução, norteamos o presente ensaio no entendimento de que 
uma nova história acerca de nossa relação com as tecnologias 
precisa ser repensada, considerando a multiplicidade de desen-
cadeamentos que trazemos a cada nova descoberta científica.

O que esperamos ter conseguido realizar com este breve 
ensaio? Gostaríamos de instigar nossos leitores a adotarem 
um posicionamento mais crítico em relação às tecnologias, 
procurando sempre refletir sobre os prós e os contras de cada 
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inovação que é inevitável nos ser constantemente apresentada. 
Com a permissão de sermos um pouco mais ambiciosos, dese-
jamos que nossos leitores e leitoras conscientizem-se de que a 
construção dos fenômenos sociais – e incluem-se aí as questões 
ligadas às ciências e às tecnologias – deve ser encarada como 
um enredo do qual todos nós, cientistas ou cidadãos comuns, 
fazemos parte ativa.

Essa busca não está isenta de exemplos que deram certo. 
Há algumas décadas, vimos que a destruição da camada de 
ozônio pela emissão dos clorofluorcarbonetos (CFC) oriundos da 
ação humana constituiu séria ameaça ao equilíbrio do planeta. 
O Protocolo de Montreal, acordo internacional celebrado em 
1987 por 150 países, conseguiu que as emissões dos gases 
nocivos fossem reduzidas, fazendo com que a camada de ozônio 
fosse aos poucos sendo regenerada. Foi a adesão em massa dos 
consumidores que, atentos às informações das embalagens 
de produtos que garantiam a não emissão de CFC, permitiu a 
reversão dos danos causados à camada.

Por um lado, o progresso científico e tecnológico nos dire-
ciona para questões até então imaginadas somente nos filmes 
de ficção, como a transferência de consciência e hipotética 
imortalidade das pessoas, veículos autônomos, comunicação 
entre máquinas sem a intermediação humana e tantas outras. 
Por outro, temos nos permitido negligenciar o impacto nega-
tivo de questões basilares, como a produção excessiva de lixo 
residencial e industrial, o uso indiscriminado de agrotóxicos, 
a morte de bilhões de abelhas e o desmatamento desenfreado.
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Defendemos avidamente que uma nova Lei de Moore4  
precisa ser pensada para estimular o surgimento de tecnologias 
que causem menos impactos negativos à sociedade e ao meio 
ambiente. Essa nova releitura da Lei de Moore preconizaria que 
o surgimento de tecnologias sustentáveis – seja pela substituição, 
seja pela inovação – deveria dobrar de velocidade a cada 18 meses. 
Então, fazemos um questionamento: de que modo será possível 
aliar progresso técnico com desenvolvimento sustentável? 
Evidentemente o modo como a ciência vem sendo produzida 
já constitui um modelo ultrapassado. Reforçamos assim nossa 
crença de que o estreitamento das relações entre ciência e 
cidadãos comuns ocorra desde a concepção das inovações e não 
apenas quando as consequências negativas forem percebidas.

Uma vez que essa construção coletiva seja efetivamente 
realizada na busca por um desenvolvimento sustentável, um 
novo alvorecer de oportunidades se lançará para todos aqueles 
que souberem aproveitar. No momento em que painéis de desen-
volvimento ao redor do mundo discutem as Áreas Portadoras 
de Futuro – biotecnologia, nanotecnologia, infraestrutura, 
economia digital, agroindústria, economia criativa, entre outras 
–, é preciso tomar cuidado para que os erros que cometemos no 
passado da industrialização não se perpetuem. A substituição 
de modos rudimentares e agressivos de produção industrial por 
práticas mais sustentáveis pode representar, na nossa visão, 
uma oportunidade ainda de redução de pobreza e desigualdade. 

4 Elaborada inicialmente por Gordon Moore para a Eletronic Magazine em 
1965 e posteriormente revisada pelo próprio, previa que a quantidade de 
transistores dos chips de computação dobraria em um período aproximado 
de 18 meses. A chamada Lei de Moore exerceu um importante papel no 
estímulo ao desenvolvimento de hardwares ao ter seu padrão adotado como 
meta pela indústria.
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Valorizar os pequenos produtores locais, por exemplo, ajuda 
a movimentar a economia local ao mesmo tempo que reduz o 
consumo de energia para o deslocamento de mercadorias.

Não sabemos ao certo que pool de tecnologias a próxima 
onda longa de Kondratieff poderá trazer, nem tampouco 
o desencadeamento respectivo a partir delas. Entretanto, 
guardamos a esperança de que um casamento entre ciência e 
sociedade possa trazer um desenvolvimento sustentável mais 
humanizado e mais comprometido com a redução da pobreza 
e da desigualdade social.
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A CIDADE, SUAS  
DESVENTURAS E SURPRESAS:  

UMA BREVE INTRODUÇÃO A UM  
ENORME PROBLEMA CONTEMPORÂNEO

Alexsandro Ferreira  

Pela brevidade do nosso espaço, devotado ao leitor, não volta-
remos a Çatal Hüyük para contar a trajetória da cidade como 
artefato humano definidor de um dos traços mais originais 
entre as espécies, isto é, a incessante luta por superar as 
condições naturais do habitat pondo-o como marca de susten-
tação e domínio. A casa, a tribo, a vila e a cidade são produtos 
indeléveis da nossa – estonteante e terrível – trajetória sobre a 
Terra. Muitos melhores já contaram essa história, como Lewis 
Mumford, em seu clássico A Cidade na História.

Aqui vamos avançar o relógio do tempo, iniciando uma 
breve digressão sobre a cidade no século XX e os desafios postos 
ao século XXI, discutindo como chegamos até esse ponto e quais 
alternativas – se é que temos – se apresentam à nossa espécie, 
tendo como filtro o olhar do planejamento urbano. Nos delega 
a cidade surpresas, inovações ou novas tragédias?

O texto foi estruturado em quatro seções, sendo “A 
cidade e os desejos” uma breve reflexão sobre as propostas 
urbanísticas pensadas no início do século XX, especialmente 
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nas escolas europeias e norte-americanas. O item II inves-
tiga a questão regional e a expansão de projetos urbanos no 
pós-Guerra, com destaque para o papel do Estado na proposição 
de planos de expansão e melhoramentos urbanos. O urbanismo 
neoliberal é tema do item III, apontando os efeitos e impactos 
da reestruturação econômica e a entrada em cena do capita-
lismo financeirizado, da concorrência pela atração de grandes 
projetos e o desejo pela integração ao capital mundial. Por fim, 
apontamos movimentos e dinâmicas mais recentes que assolam 
as cidades contemporâneas além de um quadro panorâmico de 
tendências em políticas urbanas.

A CIDADE E OS DESEJOS

Em uma passagem de Cidades Invisíveis (CALVINO, 1990), Marco 
Polo descreve Fedora. Ao descrever Fedora à Kublai Khan, Marco 
Polo abre bela narrativa sobre a cidade que desejamos. Fedora, 
em especial, chama a atenção por possuir em sua zona central 
um palácio de metal cujos cômodos contém esferas de vidro; 
dentro de cada esfera uma pequena representação de outra 
Fedora, aquela imaginada como ideal. Diz Marco Polo que, em 
outras épocas, sonhadores olharam a cidade real, existente, e 
pensaram em uma alternativa, uma chance de transformar a 
cinzenta Fedora em outra cidade, radiante e próspera. Mas, ao 
tentar reproduzir esse sonho em miniatura, a história ocorria e 
a cidade do futuro já se tornara obsoleta, e nova esfera de cristal 
era guardada como lembrança do que poderia ter sido Fedora.

É de se perguntar se Marco Polo alimenta a ideia de que 
tanto a Fedora de Pedra quanto as diversas pequenas Fedoras 
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de Cristal representam duas faces não em oposição, mas sim 
contradições projetadas daquilo que não se consegue, de fato, 
alcançar. Mas não é essa a história do pensamento sobre a cidade? 
Quando Platão escreve A República, não quer criticar a tirania 
reinante, a condenação de Sócrates e o apelo a uma justiça para 
o seu tempo? E as obras futuras, como a Utopia, de Thomas Morus, 
ou a Cidade do Sol, de Campanella, não são fugas em direção a um 
não lugar que se constitui crítica (social, política, moral etc.) ao 
tempo “presente”? Desse modo, cada esfera de cristal guarda 
uma “visão” de um tempo futuro revelador da angústia com 
a Cidade de Pedra, incômoda resistência da realidade. Quando 
olhamos em perspectiva, o futuro nos parece guardado em um 
extenso museu de cidades desejadas, nunca alcançadas.

Hoje, urbanistas e políticos, demógrafos e sociólogos 
projetam alternativas à cidade existente, repondo novas 
“esferas de cristal” na forma de planos, projetos, livros, 
legislações e artigos cujo conteúdo estimula o desejo por uma 
outra cidade. Qual delas pode significar uma saída ao nosso 
problema principal, isto é, como construir e habitar cidades 
que permitam ao ser humano uma adequada e próspera 
capacidade de se desenvolver?

Recentemente, Richard Sennett (2018) enfrentou essa 
problemática opondo duas distinções diferentes de Cidade, 
usando as palavras francesas ville e cité como portadoras de 
percepções (a ideia e a crença) e da materialidade (a casa, a rua, 
a quadra). Ao projetar no espaço urbano as nossas angústias e 
a nossa criatividade, ao imaginar a formulação de alternativas 
à nossa própria vida, estamos alimentando o urbano de novas 
possibilidades que, por sua vez, se apropriam do espaço da 
cidade construída. Aos poucos, a depender das transformações 
sociais, econômicas, culturais, a cidade de pedra não resiste e 



A CIDADE, SUAS DESVENTURAS E SURPRESAS: UMA BREVE 
INTRODUÇÃO A UM ENORME PROBLEMA CONTEMPORÂNEO

Alexsandro Ferreira  

296

se transforma fisicamente – guardando muito do seu passado, 
mas acrescentando novos objetos ao futuro. Pergunta Sennett 
se “o urbanismo deve representar a sociedade tal como é ou 
tentar mudá-la? Se Kant estiver certo, ville e cité jamais poderão 
se integrar harmoniosamente. Que se pode, então, fazer?” 
(SENNETT, 2018, p. 14).

De diferentes modos e formas, o século XX (e ainda mais 
o presente) tentou responder essa questão produzindo uma 
miríade de opções técnicas, de reformas sociais, desenhos 
alternativos, alguns delirantes, outros pragmáticos ao tentar o 
ajuste entre as necessidades humanas e a construção do habitat.

A cidade do século XX explodiu os limites das compactas 
cidades europeias que chegaram até o século XIX. O ritmo da 
urbanização foi avassalador, levando consigo as velhas mura-
lhas medievais, sob o frenético ritmo ditado pelo capital. No 
Novo Mundo, ondas de imigrantes ocuparam os assentamentos 
temporários e criaram imensas metrópoles, de milhões de habi-
tantes, ora apertados em altíssimas densidades, ora dispersos 
pelo território – centros e subúrbios, ligados por complexos 
eixos viários e repletos de um novíssimo personagem na 
história: o automóvel.

Cidades tornaram-se o inferno e o céu, a depender da 
capacidade de pagar a conta da vivência em comunidade. A 
produção em série (de colheres a carros) criou a cidade indus-
trial, aquela dominada pela fábrica como unidade propulsora 
de um crescimento vertiginoso em um sistema intricado de 
objetos e modificador de costumes, cultura e da própria psiquê 
humana. A cité mostrou-se vigorosa na sua capacidade de forçar 
à ville a um quadro de ajustes sistemáticos, arrastando consigo 
os indivíduos, grupos e classes sociais existentes.
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Logo no despertar do século XX, o alemão Georg Simmel 
refletiu sobre essas transformações, chamando a atenção para 
as alterações recíprocas entre a “vida mental” e os reflexos 
promovidos pela metrópole. Simmel, em 1902, observa que 
o “homem metropolitano” diverge do homem rural devido 
à excessiva carga de estímulos recebidos dia a dia, alterando 
sua “vida psíquica”. O dinheiro, por seu turno, não é apenas 
um sistema de trocas, mas torna indiferentes o vendedor e o 
consumidor, automatizando os papéis sociais; feroz e rápido, diz 
Simmel, avança o ritmo do trabalho na metrópole, obrigando a 
esse migrante rural uma rápida adaptação – controlando o seu 
tempo de vida pelo tempo da fábrica, alterando seu comporta-
mento, nada o choca, nada o escandaliza.

À essa fonte fisiológica da atitude blasé metropolitana é 

acrescida de outra fonte que flui da economia do dinheiro. A 

essência da atitude blasé consiste no embotamento do poder 

de discriminar. Isto não significa que os objetos não sejam 

percebidos, como é o caso dos débeis mentais, mas antes que o 

significado e valores diferenciais das coisas, e daí as próprias 

coisas, são experimentados como destituídos de substância. 

(SIMMEL, 1967, p. 16).

A esses trabalhadores, pois é disso que se trata, o sonho de 
uma outra cidade é visto nas vitrines das grandes avenidas, nas 
lojas inacessíveis ao seu gasto e gosto. À burguesia, o sonho se 
realiza pelo consumo de comodidades que o afastam do poluído 
centro comercial, das ruas congestionadas pelas carruagens 
e pelo barulho excessivo das fábricas, dia e noite, a produzir 
novas mercadorias. A fábrica trouxe uma nova riqueza às 
cidades, assim como a pobreza, a violência, a morte, a forme 
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urbana – ligados a um novo padrão social marcado pelo isola-
mento individual, descontinuidade da coesão familiar e riscos 
ambientais, sociais, à saúde, entre outros. O proletário, esse 
novo sujeito social, ganhou relevância não como massa passiva, 
mas envolto em um caldeirão de possibilidades revolucionárias 
por lutar pela sua liberdade política, social e econômica.

A ferrovia, ou melhor, as linhas de acesso às principais 
cidades e aos centros fabris, representou tanto para a Europa 
como para os Estados Unidos o meio de crescimento econômico 
definidor do último quarto do século XIX, assim como ampliou 
a mancha urbana para além dos antigos limites. Ao redor 
dos pátios ferroviários e das docas portuárias, em Glasgow, 
Manchester ou Chicago, uma ativa vida fabril atraiu imensas 
levas de novos moradores/operários, ávidos por conseguir o 
sustento na cidade industrial; espaços sem planejamento, 
arranjados ao sabor da especulação imobiliária – cortiços 
e pensões proliferavam e “milhares de moradias dos novos 
trabalhadores, em cidades como Birmingham e Bradford, foram 
construídas fundos contra fundos”, com milhares de famílias 
atendidas por dezenas de latrinas (MUMFORD, 2008, p. 550).

Entreposto comercial, praça financeira e lócus fabril, 
Manchester viu, assombrada, sua população passar de menos 
de 100 mil no início do século XIX, para quase 300 mil em 1830; 
a Inglaterra foi responsável por 70% do crescimento urbano na 
Europa (entre 1750 e 1800), embora só possuísse 8% da popu-
lação total no continente (KOTKIN, 2012).

Mundos alternativos (como as esferas de cristal de 
Fedora) começaram a ser pensados para superar as graves 
contradições do processo de expansão capitalista e suas 
consequências sociais. Em um eixo político e ideológico, os 
chamados Socialistas Utópicos – como Fourier, Saint-Simon 
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e Robert Owen – tiveram grande impacto literário, mas com 
pouca capacidade de materialização das suas ideias (ENGELS, 
2015). A classe trabalhadora, por seu turno, passou a se orga-
nizar em várias frentes de atuação política e sindical, lançando 
as bases do trabalhismo inglês e do socialismo internacional e, 
ao mesmo tempo, fortaleceu o contraponto liberal e reforçou a 
ideologia burguesa do laissez faire.

Nestes tempos, no alvorecer do século XX, o Estado 
assume a função de controlar o caos instalado nas grandes 
cidades; Paris, Londres, New York ou no Rio de Janeiro, enfim, 
onde houvesse ecos ou estrondos da cidade fabril, planos, 
projetos, arquitetos e urbanistas, engenheiros e médicos discu-
tiam o que fazer para modernizar a cidade. Le Corbusier, um dos 
mais originais e importantes arquitetos dessa geração escreve, 
no início dos anos 1920, um verdadeiro manifesto à moder-
nidade – a um novo padrão humano de habitat. Seu sentido 
burguês de inovação é acompanhado do medo social, encam-
pando uma famosa passagem, ao final de Por uma Arquitetura: 
“Arquitetura ou Revolução? Podemos evitar a Revolução” (LE 
CORBUSIER, 1977, p. 205).

Nos Estados Unidos, Robert Park e a Escola Ecológica de 
Chicago dão os primeiros passos a uma sociologia urbana que 
responda aos homens de negócios estadunidenses por que a 
cidade é tão desigual e como intervir. Park, aluno de Simmel, 
entende as diferenças naturais entre os grupos não como 
contradições sociais, mas como sintomas de um corpo que se 
organiza, adapta-se e evolui, pois,

Na cidade, qualquer vocação, mesmo a de mendigo, tende a 

assumir o caráter de profissão, e a disciplina que em qualquer 

vocação o sucesso impõe, junto com as associações a que dá 
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força, acentua essa tendência — a tendência, explicitamente, 

não apenas de especializar, mas de racionalizar a ocupação de 

alguém e de desenvolver uma técnica consciente e específica 

de levá-la a termo (PARK, 1973, p. 33).

O Estado descobre o urbanismo e o higienismo como uma 
“nova função”, isto é, regular e administrar as cidades evitando 
as convulsões sociais ao mesmo tempo que estabelecia novas 
bases para uma convivência urbana adequada aos interesses da 
nascente burguesia citadina. O urbanismo ganha, aos poucos, 
status de ciência objetiva, regida pela tecnologia e com visão 
retificadora dos desvios até então cometidos pelo progresso; a 
legislação, na forma de Código de Obras e leis de construção da 
moradia social, torna-se uma arma poderosa para enquadrar 
os arroubos especulativos dos rentistas urbanos. Aos poucos, 
o planejamento urbano e o urbanismo modificam o espaço 
urbano nas principais cidades industriais no mundo, expor-
tando suas soluções para as regiões – como na América do Norte 
e América Latina.

Apenas em 1889, o parlamento inglês cria o London County 
e o seu conselho para melhorar e ampliar o cuidado administra-
tivo (serviços públicos) com a cidade e seus arredores; em 1884, 
é criada a Comissão Real para o Problema da Moradia, com as 
primeiras propostas de regulação da oferta habitacional para 
os trabalhadores; em 1875, a Lei de Saúde Pública, com normas e 
regras sobre como construir uma moradia adequada, conforme 
os novos princípios da Engenharia Sanitária; e, em 1900, os 
conjuntos habitacionais começam a ser uma solução entre 
governo e mercado – ou seja, em menos de 50 anos o governo 
britânico decide criar uma instância técnica, normativa e 
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reguladora cujo modelo será disseminado nas décadas seguintes 
para quase todas as grandes cidades do mundo ocidental.

Na Inglaterra, entre as diversas reações aos efeitos da 
fábrica nas cidades inglesas veio Ebenezer Howard (1850-1928) 
e sua proposta de Cidade Jardim, fugindo da cidade existente 
e construindo, no subúrbio, a nova moradia inglesa baseada 
na baixa densidade e no zoneamento funcional – áreas para 
comércio, indústria e serviços servidas de muitos parques e 
áreas verdes. Seu livro Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform, 
de 1898, é um sucesso editorial e passa a influenciar parte dos 
burocratas e urbanistas ingleses – e fora da Inglaterra – nas 
décadas seguintes. Lechtworth (Projeto de Raymond Unwin e 
Barry Parker, 1903-07) é uma das primeiras tentativas de imple-
mentar o conceito (urbanístico e comercial) da Cidade Jardim, 
desenvolvida como empreendimento privado para funcionários 
de empresas, aposentados e classe média em geral1.

Nos Estados Unidos, a trajetória inicial do urbanismo e do 
planejamento urbano também contou com o direcionamento do 
Estado. Os reformadores sociais e urbanos estavam no ambiente 
legislativo, nas prefeituras e na sociedade civil; a organização 
dos serviços de bombeiros (um caos concorrencial antes de 
1870), a municipalização da polícia armada, as leis de combate à 
especulação imobiliária e à proliferação dos tenements (cortiços 
verticais para imigrantes recém-chegados), parques e praças, 

1 Em 1909, o parlamento inglês aprova o que seria a primeira lei sobre o 
planejamento urbano (The Town Planning Act) – o Estado planeja as regras 
gerais, mas o privado desenvolve, ao mesmo tempo que Raymond Unwin 
publica Town Planning in Practice – uma tentativa de atualizar as cidades 
inglesas em face ao debate “moderno” sobre o planejamento. Esse texto teve 
profundo impacto nos gestores urbanos no mundo ocidental nas décadas 
seguintes.
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enfim, um amplo esforço municipalista de intervenções nas 
cidades de New York e Chicago.

Na cidade de New York, entre 1810 e 1900, houve um 
aumento de 700% em área construída e sua população passou 
de 96 mil para quase 2 milhões em pouco menos de 100 anos 
(SHOLOMO, 2012). Na Exposição Universal em Paris, janeiro 
de 1900, os planos de expansão de New York foram exibidos 
como exemplo de técnica social e urbanística – novos distritos 
suburbanos foram considerados urbanos e pertencentes à 
contagem demográfica (SHOLOMO, 2010). Em 1850, havia em 
Manhattan e na Grande New York 697 mil pessoas, passando 
para 3,4 milhões em 1900, mas com um detalhe: em 1850, 74% da 
população residia em Manhattan e cinquenta anos depois eram 
53%, indicando o crescimento metropolitano e a diminuição do 
parque residencial intraurbano. A reação a isso viria, em 1901, 
com o Tenement House Act disciplinando a produção das novas 
construções voltadas à moradia “social”, isto é, para trabalha-
dores de baixa renda – obrigada, entre outros elementos, a ter 
ventilação e iluminação natural nos cômodos, assim como o 
espaçamento entre os edifícios.

A trajetória francesa, por sua vez, possui uma tonalidade 
mais burocrática. Desde a conturbada e impactante passagem 
do barão George-Eugène Haussmann pela prefeitura de Paris 
(por 17 anos), durante o reinado de Napoleão III, a cidade entrou 
na Terceira República mais preocupada com sua expansão 
neocolonial do que com o urbanismo.

Aos poucos, já no século XX, surgem algumas iniciativas 
acadêmicas e profissionais, como a Société Française des Urbanistes 
(em 1913), criada a partir do Departamento de Higiene Urbana e 
Rural, destinada a auxiliar a produção de moradia social; a Lei 
Cornudet (de 1919 a 1924) exigia um plano para cidades acima de 
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10 mil habitantes, estimulando as escolas superiores a pesquisar 
e ensinar o urbanismo voltado à administração municipal (École 
Pratique d’Études Urbaines et d’Administration Municipales e o Institut 
d’Urbanism de l’Université de Paris). Empregando arquitetos, 
urbanistas, sociólogos e geógrafos, esses centros de estudos 
e pesquisa recebiam estrangeiros de toda a parte do mundo, 
ávidos em levar para os seus países o que havia de mais atual 
em práticas urbanísticas e sociológicas.

O Plano de Expansão de Amsterdã, de 1934, a partir de um 
plano diretor elaborado pelo Departamento de Obras Públicas, 
indicava um crescimento urbano para 250 mil pessoas (muito 
abaixo do que afinal ocorreu), 10 mil moradias e uma rede de 
parques e bosques dentro e fora do cinturão de construções. 
Amsterdã preferiu uma expansão mais compacta, sem a criação 
de cidades satélites, como extensão da malha original – conse-
guiu isso controlando a terra, os projetos e concedendo às 
empresas e cooperativas a capacidade de construção e venda 
das moradias (GIEDON, 2004).

A EXPRESSÃO REGIONAL DA  
MORADIA E OS NOVOS  
PROJETOS URBANOS

Se a fábrica dominou a paisagem da cidade moderna entre 1850 
e 1900, o automóvel representará um impacto estrondoso ao 
conceito de cidade como até então se conhecia. O advento do 
carro individual – e sua produção massificada – alterará a ideia 
de cidade compacta, envolta no seu centro histórico, expondo 
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a necessidade de um desenho regional e a expansão de novas 
cidades para além da metrópole existente.

O mundo não se preparou adequadamente para a escala 
de produção empreendida por Henry Ford e a nascente “fordi-
zação” da vida. Antonio Gramsci reconhecia que o experimento 
de Ford não estava apenas no “chão de fábrica”, mas se constituía 
em uma empreitada sociológica de largo alcance – modificação 
nos costumes do trabalhador. Dizia ele que:

[...] quem ri dessas iniciativas [...] e vê nelas apenas manifes-

tação hipócrita do ‘puritanismo’ nega desse modo a si mesmo 

qualquer possibilidade de compreender a importância, a 

significação e o alcance objetivo do fenômeno americano 

que é também o maior esforço coletivo até hoje para criar 

[...] um novo de tipo de trabalhador e um novo tipo de homem 

(GRAMSCI apud FREMMAN, 2018, p. 144).

A história do subúrbio conta a vitória do automóvel 
na cidade. A burguesia, cansada dos congestionamentos 
nas áreas centrais, buscou, nas casas de campo e depois nos 
extensos loteamentos periféricos, uma nova alternativa à 
moradia. Duras críticas não tardaram a aparecer como aquelas 
lançadas, ainda no princípio dos anos 1960, pelo historiador 
Lewis Mumford ao comentar que 

Na verdade, o suburbano renuncia às obrigações da cidadania 

nos dois extremos; e, quanto mais se afasta do centro, mais 

dissociado se torna. Nem a vizinhança, nem a cidade pode 

dar coesão ao subúrbio da ‘idade do automóvel (MUMFORD, 

2008, p. 599).
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O tradicional modelo de cidade compacta, tão marcante 
nas cidades europeias, encontrava nos Estados Unidos um 
adversário quase invencível, isto é, não apenas o automóvel, 
mas a comercialização intensa de casas térreas (com grandes 
jardins) nas franjas periféricas das metrópoles ou, ainda no 
dizer de Lewis Mumford, uma “anticidade” cujo exemplo pode 
ser encontrado em Los Angeles – casas a perder de vista, pistas 
expressas, elevados, pontes e viadutos.

No urbanismo, os princípios teóricos e os projetos da 
cidade moderna encamparam desde o início a concepção 
da Circulação Viária como articuladora das demais funções 
urbanas – a Carta de Atenas (de 1933) trazia o morar, trabalhar, 
circular e recrear como princípios fundantes do planejamento 
urbano adequado aos novos tempos. A proposta era ir de 
encontro tanto ao subúrbio existente quanto ao modelo inglês 
de Cidade Jardim, taxada de “ilusória”. A aposta dos moder-
nistas era liberar o solo – criar enormes vazios verdes entre 
blocos de grande altura, conectados por vias de alta velocidade. 
A superquadra ou o superbloco de moradias, o rígido zonea-
mento por funções e a separação dos usos potencializaram, em 
diversas experiências dos anos 1940 em diante, não mais uma 
resistência ao automóvel, mas sim uma tentativa de convivência 
entre o homem e a máquina. Brasília que o diga.

Após a Segunda Grande Guerra, o modelo de urbanização 
extensiva ganharia forte ajuda governamental. Na Inglaterra, a 
ideia original de Cidade Jardim foi deturpada e convertida nas 
New Towns que, embora garantidoras de parques e praças, repre-
sentaram uma alternativa habitacional de menor custo e longe 
do centro de Londres. Sob o comando do Partido Trabalhista, 
o Town Country Planning Act (de 1947) estimulou a produção de 
novos eixos de urbanização controlada (a moradia sendo o 
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núcleo básico), ao redor de antigas pequenas cidades (aprovei-
tando as linhas de trem existentes), desafogando o constante 
crescimento da Grande Londres (MARMARAS, 2015). O tamanho 
populacional máximo esperado era de 60 mil habitantes, 
formado por casas unifamiliares ou blocos de pouca altura, em 
modelo de concessão pública e subsídios habitacionais, sendo 
produzidas aproximadamente 20 New Towns entre 1946 e 1970, 
como Stevenage e Harlow.

Na França, e ao contrário da prática nas New Towns 
inglesas, a inserção da construção moderna nos arredores 
de Paris se deu pelos grands ensembles – grandes conjuntos 
habitacionais verticais, encravados em setores urbanos ou na 
periferia (banlieue), normalmente marcado por pavimentos em 
fita (ou “barras”) sobre pilotis, como a Unidade de Habitação em 
Marselha, de Le Corbusier; ou na forma de grandes conjuntos 
verticais, como em La Courneuve, construído para abrigar 
diversas ondas de migrantes entre 1950 e 1960.

Embora importantes, os grandes conjuntos não davam 
conta de um desenho territorial que desconcentrasse a metró-
pole de Paris. Além disso, o governo começou a ter problemas 
de manutenção desses enormes prédios, em especial dos 
moradores de baixa renda que alugavam as unidades. Charles 
de Gaulle decide, então, empreender uma antiga ideia de criar 
uma região de Paris expandida, longe do tumulto da capital. 
Surgem as villes nouvelles.

Nacionalmente, algumas novas cidades são instaladas no 
entorno de Rouen, Lyon, Lille e Marselha. Para isso, um centro 
de novas cidades (Groupe Central des Villes Nouvelles – GCVN) 
foi criado em dezembro de 1970 para coordenar o programa 
inteiro. Para cada nova cidade, é estruturada uma agência de 
planejamento urbano e regional, com técnicos específicos, 
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trabalhando no local. A primeira tarefa dessas equipes é criar 
as “zones d’aménagement différé” (ZAD) – na prática, o zonea-
mento colocava a decisão de construir sob o controle do Estado.

Em 1967, sob fortes críticas, o governo permite a criação 
das ZAC (zones d’aménagement concerte) na prática, as Operações 
Urbanas e parcerias público-privadas, descentralizando o 
processo decisório. Com a crise fiscal na Europa, pelo choque 
do Petróleo, em 1972-73, cada vez menos o governo investe nessa 
Política Regional, saindo aos poucos até finalizar o programa em 
1982. É o fim da “era de Ouro do planejamento urbano francês”.

Nos Estados Unidos, após a crise de 1920, Franklin Delano 
Roosevel assumiu em 1933 prometendo moradia e trabalho para 
a população, até então fatigada pela maior crise econômica da 
história norte-americana. O planejamento regional, a aposta na 
fuga do centro e a definição de novos eixos de expansão urbana 
pareciam o tipo de programa ideal para enfrentar o movimento 
estagnante da economia nacional (SCHWARTZ, 2015).

Uma das suas primeiras tarefas foi atrair obras para 
cidades não metropolitanas, isto é, novos incentivos fiscais 
para construção de moradia no entorno dos grandes centros. 
Parte da população branca havia perdido suas terras rurais, 
ao dever grandes somas de dinheiro aos bancos. A criação da 
United States Housing Authority constituiu uma alternativa a essa 
política pouca clara de reassentamentos, divergindo tanto do 
modelo inglês quanto do francês. Na verdade, a política de 
urbanização apostava na demolição de grandes áreas centrais 
e na construção de blocos de moradia, especialmente seguindo 
o modelo empreendido por Robert Moses (HALL, 2005).

Apenas em 1949, a nova Lei Nacional de Habitação é 
formulada com objetivos de renovar os centros decadentes e 
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construir zonas residenciais modernas. Logo os agentes imobi-
liários descobriram uma forma de direcionar os recursos para 
implantação de grandes projetos (rodoviários e habitacionais) 
nas principais cidades, em New York em especial – orientados 
por Robert Moses, agora um dos maiores empreiteiros dos EUA.

New York empreendeu uma modernização do seu parque 
habitacional por meio da retirada dos antigos tenements da Era 
Fabril, deslocando a população (negra e migrante) para fora 
de Manhattan. Eixos viários de conexão com as rodovias inte-
restaduais cortaram o centro de New York, buscando conectar 
os subúrbios com Manhattan. Isso permitiu renovar o parque 
habitacional em Lower East Side, New Jersey e Cone Island, 
após 1950, por meio dos novos acessos à região e novos parques 
urbanos. Robert Moses parecia invencível, mas, quando tentou 
derrubar alguns quarteirões no Greenwich Village, a jornalista 
Jane Jacobs disse um sonoro “não!”.

Jane Jacobs (2003) lançou Vida e Morte nas Grandes Cidades 
Norte-americanas em 1961, mas ela já escrevia sobre o tema há 
tempos. Jacobs não tinha saudades do movimento Garden City, 
por achar que este era “desurbanizador”, fugindo para o campo; 
também não gostava do urbanismo moderno, que considerava 
egoísta e assassino do espaço público. Não, a cidade precisava 
ser pensada de outra forma. O livro de Jane Jacobs é um dos 
mais influentes na “virada” crítica do planejamento urbano, 
incentivando arquitetos e urbanistas nas décadas seguintes 
a buscar novas formas de pensar e intervir nas cidades. 
Entretanto, quando tais novas propostas se desvencilharam 
do peso do modernismo histórico, a crise econômica dos anos 
1970 começou a retirar do Estado a capacidade de investir e 
transformar as cidades.
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URBANISMO NEOLIBERAL

Então os Anos Dourados pós-1945 começaram a apresentar 
sinais de que, novamente, as cidades sofreriam um novo abalo 
tanto na sua organização socioespacial, econômica e na capa-
cidade dos governos em planejar. A onda de suburbanização 
exigia uma economia suficientemente forte para manter dois 
complexos urbanos em níveis de articulação complementares; 
um centro comercial ativo, ligado por redes de transportes 
público e individual a múltiplos centros de residências. Isso 
exigia uma capacidade estatal de realizar pesados investimentos 
em infraestrutura, assim como financiar a moradia da classe 
média, evitando uma forte inflação dos preços imobiliários, 
devido ao aumento da demanda.

Nos Estados Unidos de 1970, segundo Kotkin (2012, p. 
164), “quase 95% dos moradores de subúrbios eram brancos”; 
os negros habitavam as abandonadas áreas centrais, em bairros 
considerados perigosos e insalubres. “Esse padrão mais visível 
em Detroit, Newark, Sant Louis, Cleveland e Okland” (KOTKIN, 
2012, p. 164) e exigia das prefeituras novas obras em urbani-
zação, segurança pública e na oferta de atrativos urbanos. 
Guetos e favelas, comuns no final do século XIX nessas grandes 
cidades, voltaram a assombrar europeus e norte-americanos. 
Era necessário fazer alguma coisa.

A crítica à arquitetura e ao urbanismo modernos entrou 
em cena nos conturbados anos 1960 e progrediu a uma reação ao 
planejamento urbano governamental nas décadas seguintes. A 
justificativa dos governos para não empreender novas soluções 
na produção da moradia social ou de novas cidades foi econô-
mica, mas também ideológica. Uma nova onda do liberalismo 
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mais ortodoxo – soterrado pelas investidas keynesianas do 
pós-Guerra – acordava na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Antes mesmo da chegada da primeira ministra Margareth 
Thatcher, o planejamento britânico começou um movimento de 
desinvestimento em projetos de expansão urbana, apostando 
em parcerias público-privadas, como o Projeto das Docklands, 
uma extensa reestruturação das antigas docas portuárias 
abandonadas e vazias. Diz Peter Hall,

Vista por esse ângulo, a tarefa do planejamento era facilitar 

a reciclagem mais rápida possível do solo urbano derrelito, 

comercial ou industrial, para usos mais elevados e melhores. 

O que, naturalmente, não era novidade (...) E derivava dire-

tamente da experiência norte-americana. O que houve de 

notável, porém, aqui como alhures, foi o estilo: planejamento 

estratégico anti-longo prazo, antiqualquer tipo de plano já 

publicado; percurso em roda livre, pirata; despreocupado de 

saber se – como aconteceu nas Docklands – as urbanizações 

teriam de ser demolidas mesmo antes de estarem concluídas, 

porque surgira algo de mais lucrativo; interessado apenas em 

explorar oportunidades, à medida que estas aparecessem. 

Não era planejamento, pelo menos no sentido em que todos o 

haviam entendido durante os últimos quarenta anos (HALL, 

2005, p. 418-420).

O planejamento estratégico, apostando em parcerias com 
o capital privado, jogava as antigas soluções integralizadoras, os 
grandes planos decenais, a antiga crença em uma linha teórica 
comum, por terra. Os homens de negócios agora, mais do que 
os urbanistas, ditavam as operações urbanas em um ritmo 
cirúrgico: centros históricos decadentes, áreas portuárias, orlas 
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marítimas, onde pudesse haver terra de baixo custo e grandes 
oportunidades de lucro.

Não foi apenas o planejamento urbano que passou por 
modificações. A desregulação financeira dos Estados em prol 
do mercado indicava a perda de posição dos industriais para os 
bancos e corporações de crédito. O consumo massificado dos 
“antigos” desejos de consumo da classe média (carro e casa) 
ganhou novos concorrentes no mundo da cultura, do entrete-
nimento e da moda; os sindicatos sofriam, principalmente após 
1980, fortes perdas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, 
e a polarização com o mundo socialista fazia menos sentido à 
medida que os anos 1990 se aproximavam.

Aunque los proyectos de reestructuración neoliberal de las 

últimas tres décadas han fracasado a la hora de producir 

una base de crecimiento capitalista sostenible y coherente, 

sin embargo, han reconfigurado profundamente la infraes-

tructura institucional y las normas reguladoras en las que 

se basaba el capitalismo fordista-keynesiano (THEODORE; 

BRENNER; PECK, 2009, p. 213).

Ao contrário dos projetos modernos de integração 
social e econômica, a onda neoliberal trabalha por disjunções 
e fragmentação – ajustes seletivos, geograficamente díspares, 
ora progressivos, ora regressivos, baseados em crises e nas 
“oportunidades” abertas pela reestruturação do capital. A 
partir disso, surgem projetos que são estratégicos, porém 
insuficientes para transformar as reais condições de vida da 
maior parte da população. Há uma perda de utopia associada à 
formação de novas utopias privativas.
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Desde esta perspectiva, si queremos comprender de manera 

adecuada los procesos contemporáneos de neoliberalización 

debemos no solo entender sus fundamentos político-ide-

ológicos, sino también examinar sistemáticamente sus 

variopintas formas institucionales, las tendencias de su 

desarrollo, sus distintos efectos sociopolíticos y sus múltiples 

contradicciones (THEODORE; BRENNER; PECK, 2009, p. 215).

As cidades tornam-se, nessa perspectiva, uma das prin-
cipais formas de acelerar os mecanismos de transformação 
social, pois o espaço urbano é alçado à condição estratégica 
para acelerar modificações no mundo do trabalho e da vida 
cotidiana. Entretanto, também estão localizadas nas cidades 
as forças sociais mais organizadas para contrapor ou construir 
resistências aos mecanismos niveladores do capital financeiro, 
sendo necessário reconduzir a política urbana a um caminho 
de interação entre as dinâmicas econômicas e os impactos 
sociais resultantes.

Como vimos no caso inglês, o poder público (subsidiando, 
apoiando, investindo) e a Companhia Docas de Londres estru-
turam uma rede por terra (acesso viário), por água (balsas) e 
por ar (aeroporto) para permitir que os investidores aceitassem 
sair da city para montar seus escritórios nas docas. O exemplo 
desse esforço é Canary Wharf, próximo ao Centro de Londres. 
Quando Margareth Thatcher (em 1981) viu que não teria 
recursos públicos suficientes para a empreitada das Docklands, 
pediu ajuda à empresa Reichmann, Olympia & York (Canadá e EUA) 
em troca de benefícios fiscais. Escritórios, shoppings, hotéis e 
moradia para classe média eram os principais projetos.

Em New York, a Times Square passou por mudanças simi-
lares em 1990. O Estado de New York desapropriou seis teatros 
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na rua 42, que passaram a ser restaurados e concedidos à inicia-
tiva privada, à Times Square Alliance – uma corporação privada 
que passou a administrar toda a área desde então. Em 1994, 
o prefeito na época, Rudolph Giulliani, ampliou a “limpeza” 
da área: retirou os pobres, reduziu drasticamente os índices 
de criminalidade e atraiu novas empresas de entretenimento 
(BERMAN, 2009). Em 2002, Michael Bloomberg (milionário da 
mídia e do mercado acionário) assumiu a prefeitura da cidade 
e deu continuidade ao processo de turistificação da área com 
shows e criação de ruas fechadas ao carro – hoje, a Times Square 
é um dos principais exemplos de urbanismo neoliberal nos EUA.

Erick Swyngedouw et al. (2002) afirma que – no caso dos 
grandes projetos neoliberais – ocorre uma socialização dos 
custos e uma apropriação privada dos benefícios, principal-
mente pela alimentação de fundos públicos ou financiamento 
a juros muito baixos. 

Grandes Projetos Urbanos são apresentados como inicia-

tivas lideradas pelo mercado, substituindo o planejamento 

estatal como principal meio de intervenção nas cidades 

(SWYNGEDOUW et al., 2002, p. 562, tradução nossa).2

2 Large-scale urban projects are often presented as project-focused marke-
t-led initiatives, which have replaced statutory planning as the primary 
means of intervention in cities (SWYNGEDOUW et al., 2002, p. 562)
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MOVIMENTOS RECENTES OU MAIS 
DO MESMO: BREVE QUADRO DAS 
CIDADES NO CONTEXTO MUNDIAL

Em recente relatório da Organização das Nações Unidas 
(UNHABITAT, 2016), vemos que metade da população (54%) 
já vive em cidades, produzindo 70% de toda a emissão de 
dióxido de carbono jogado na atmosfera. Esses números foram 
ampliados pela urbanização recente na Ásia, em especial pela 
entrada da China na lista das dez maiores economias do mundo, 
arrancando milhões de pessoas das zonas rurais e alocando-as 
em novas cidades.

Entre 1995 e 2015, a taxa de urbanização no mundo foi 
de 2,16% a.a contra 2,78% na Ásia, 3,44% na África e apenas 
0,31% na Europa; nos países de baixa renda, essa taxa foi de 3,68% 
contra 0,88% em países de alta renda. Tais números significam 
que a urbanização planetária reproduz a desigualdade interna 
às cidades, com áreas centrais crescendo muito pouco (ou até 
perdendo população) e áreas periféricas crescendo acima da 
média, mas sem a qualidade de vida esperada (UNHABITAT, 2016).

Esses números não tendem a refrear, pelo contrário. A 
ONU calcula que em 2050 68% da população do planeta viverá 
em cidades, metrópoles ou megacidades – estas últimas com 
mais de 10 milhões de habitantes. A maioria dessas grandes 
e megacidades estarão em países em desenvolvimento, na 
Ásia, África e América Latina. Há várias consequências desse 
modo de urbanização, por exemplo, na criação de novos pontos 
de concentração de riqueza – a busca pela competição entre 
cidades acirra ainda mais a polarização entre urbano e rural, 
mas também altera as taxas de fecundidade, reduzindo o 
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número de filhos por família. Em médio prazo, uma mudança 
demográfica (já presente nos países ricos) chegará nos países 
mais pobres, com o número de idosos crescendo na América 
Latina, Ásia e África; estima-se que 25% da população mundial 
tenha mais de 60 anos em 2050 (UNHABITAT, 2016).

Como acomodar, vestir e alimentar tantas pessoas nas 
cidades? Como transportá-las e educá-las de modo que o tempo 
de vida seja adequado? Sabemos, como a história contada sobre 
Fedora, que a cidade desejada é a projeção daquilo que gostarí-
amos de viver agora, mas que não se realiza.

Os números demográficos podem, então, ser lidos de 
diferentes formas; a ONU gosta de destacar o potencial de 
desenvolvimento das cidades, ao atrelar que as taxas mais altas 
de urbanização correspondem às taxas mais altas do Produto 
Interno Bruto – é a versão do “copo meio cheio”. De fato, os 
países mais ricos possuem, em média, 80% da sua população 
morando em cidades, contra 32% nos países de baixa renda. Por 
outro lado, os mesmos números escondem enormes diferenças; 
por exemplo, tanto Cuba quanto a Alemanha possuem taxas de 
urbanização quase idênticas (77% e 77,3% respectivamente), mas 
a distância do PIB entre os dois países é abissal.

Os desafios ao futuro das cidades desdobram-se entre 
velhos conhecidos do planejamento urbano – congestiona-
mento, pobreza, ausência de investimentos, entre outros – e 
novas dinâmicas trazidas no contexto da mundialização da 
economia. Como vimos anteriormente, a etapa de urbanismo 
neoliberal reforça a máxima da concorrência entre as cidades, 
buscando atrair mais capital privado e reduzindo, assim, as 
regulações públicas sobre o uso do espaço.

A trajetória do planejamento urbano na Europa e na 
América do Norte, no século XX, indica uma forte presença do 
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Estado como motor e incentivador de ações que transformaram 
as cidades em pontos de convergência da economia nacional e 
global – as chamadas “cidades globais” (SASSEN, 1998), sejam 
as mais tradicionais – como Londres, Paris, New York, Chicago 
–, sejam aquelas que emergiram no pós-Guerra – como Tóquio, 
Seul e Pequim. Para participar desse “clube”, muitas outras 
cidades buscam ampliar sua inserção econômica por meio da 
atração de investimentos concentrados ou Grandes Projetos 
Urbanos (GPU), na forma de megaeventos – como Olimpíadas e 
a Copa do Mundo de Futebol.

David Harvey, nesse sentido, argumenta que o discurso 
das parcerias entre o poder público e o capital privado traz às 
políticas públicas uma agenda empresarial, apresentando, desse 
modo, que “um verniz superficial de capitalismo competitivo 
depende de um substrato profundo de cooperações e colabora-
ções obrigatórias a fim de assegurar uma base ao livre mercado” 
(2004, p. 237). As cidades atuam, no contexto de mundialização 
do capital, como ligação entre os interesses territoriais (de base 
local/regional) e a competição por negócios urbanos.

Dizer (com a melhor boa vontade do mundo) que justamente 

a ambição estratégica dos novos Grandes Projetos Urbanos 

é promover ‘articulação’ entre vanguarda e retaguarda é 

ignorar que na verdade estes dois polos – desde que sempre 

‘articulados’ – são, tanto quanto as tão decantadas novas 

centralidades que pretendem estar induzindo, a expressão 

material e simbólica da concentração espacial de poder 

e riqueza exigida precisamente pelo comando das cadeias 

produtivas mundiais (ARANTES, 2007, p. 70).
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Poucos lugares no mundo representam tão bem esse novo 
empuxo da urbanização intensiva quanto as cidades chinesas, 
especialmente nos últimos 20 anos. As imagens distópicas 
das recém-construídas cidades hiperurbanizadas na China 
denotam uma febre construtiva pouco antes vista. A política de 
concentração dos investimentos em pontos urbanos específicos 
– como em Shenzhen ou Guangzhou – é possibilitada por Zonas 
Econômicas Especiais, de onde as antigas populações de mora-
dores são deslocadas para enormes conjuntos residenciais e 
novas frentes de ocupação são instaladas em um curto período. 
O êxodo rural chinês (500 milhões de pessoas em 30 anos) tanto 
alimenta a nova força de trabalho dedicada à construção civil 
e ao setor industrial como amplia o mercado consumidor 
nacional – inclusive permitindo modelos de privatização da 
moradia, impensável nos anos de 1980.

Sobre a vertiginosa urbanização chinesa, David Harvey 
comenta que:

[...] entre 1900 e 1999, os Estados Unidos consumiram 4,5 

milhões de toneladas de cimento. Entre 2011 e 2013, a China 

consumiu 6,5 milhões de toneladas de cimento. Em dois anos, 

os chineses consumiram quase 45% mais cimento do que os 

Estados Unidos ao longo de todo o século anterior (HARVEY, 

2018, p. 178).

Torna-se evidente que um movimento de tal envergadura 
possui impactos mundiais em termos de aumento de insumos 
(aço e cobre, por exemplo) e deslocamentos migratórios em toda 
a região da Ásia.

Para cidades europeias, os desafios atuais repercutem o 
enorme legado de séculos de pensamento e ação dos diferentes 
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governos na questão urbana. Na Europa, 72% da população 
vivem em áreas urbanas, mas poucas estão na lista das 20 
maiores cidades em termos populacionais. Isso se dá pela prefe-
rência histórica de cidades mais compactas, com densidades 
duas vezes maior do que as cidades norte-americanas – mesmo 
com o fenômeno de suburbanização das últimas décadas –, e 
pelo crescimento da mancha urbana mais regulado. Isso não 
quer dizer ausência de problemas (UNHABITAT, 2016).

Há três fenômenos importantes nas atuais cidades 
pertencentes à comunidade europeia: primeiro, a migração 
entre os países europeus e entre o resto do mundo e a Europa. 
As dramáticas cenas de imigrantes tentando entrar pela Itália, 
Turquia, Portugal e Espanha chocam os europeus, criando 
um clima de medo e reacendendo os movimentos xenófobos. 
Segundo, a força de trabalho, com uma economia estabilizada, 
mas sem grande empuxo do crescimento na última década, 
apenas algumas cidades são alvo de investimentos concen-
trados em grandes obras. O aumento no número de idosos e 
o desemprego entre os mais jovens são fatores que agravam 
a renda média das famílias em médio e longo prazo também.

Por fim, a questão ambiental e da sustentabilidade, 
a busca por meios de locomoção e consumo energético que 
permitam aos Estados encontrar soluções mais eficientes e 
baratas, sem perder a qualidade de vida dos centros urbanos. 
Nesse quesito, as cidades europeias apostam na sua alta 
densidade construída e na diversidade de usos para estimular 
múltiplas formas de mobilidade urbana.

Na América Latina, 80% da população já vivem em cidades, 
marcadas pela desigualdade social, concentração de renda e 
precariedade do espaço construído. A demanda por moradia 
cresce mais rápido que a capacidade dos governos e do mercado 
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em atender minimamente os grupos de baixa e média renda, 
gerando déficits habitacionais e formação de assentamentos 
irregulares, seja nas favelas ou em loteamentos periféricos.

As grandes áreas metropolitanas na região convivem com 
a dispersão da casa unifamiliar pelo território, configurando 
uma urbanização estendida, com uma rede de pequenas e 
médias cidades no entorno dos principais polos regionais. A 
respeito disso, a América Latina registra três das principais 
aglomerações metropolitanas do mundo (com mais de 10 
milhões de habitantes), sendo Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos 
Aires, seguidas de muito perto por Bogotá e Lima.

Ao lado da pobreza urbana e da exclusão social, pontos de 
maior produtividade econômica – como São Paulo e Santiago, 
por exemplo –, atraem cada vez mais migrantes da própria 
região, interessados em oportunidades de empregos, mesmo 
com baixos salários. De acordo com o Programa das Nações 
Unidades para os Assentamentos Humanos (UNHABITAT, 2016), 
das 32 cidades da América Latina pesquisadas, apenas 13 ultra-
passavam o índice de Gini maior que 0,55 e a média girava em 
0,40 (UNHABITAT, 2016).

Outra dimensão que agrava o quadro de desigualdade 
social é a baixa capacidade das cidades latino-americanas de 
encontrar soluções socioambientais adequadas ou, pelo menos, 
que não agravem a situação dos recursos naturais. O cuidado com 
os rios urbanos e a oferta de áreas verdes e espaços públicos de 
qualidade ocorrem de modo pontual nas cidades principais, mas 
não se constituiu uma prática nas demais áreas metropolitanas.

Asimismo, la vulnerabilidad ambiental urbana está creciendo 

con mayor exposición en un contexto de aumentos de los 

eventos hidrometeoro, lógicos extremos. En la mayoría de los 
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estudios sobre el cambio climático se reconoce que los efectos 

del clima y el cambio climático afectarán en mucho mayor 

grados a las poblaciones más pobres y vulnerables, y se iden-

tifican las condiciones muy frágiles de vulnerabilidad de las 

poblaciones más pobres (JORDÁN; RIFFO; PRADO, 2017, p. 46).

A tendência futura das cidades na América Latina é do 
acirramento da desigualdade regional, embora com ampliação 
do poder econômico dos centros principais, ao mesmo tempo 
que aparecem novos subcentros produtivos, gerando uma 
melhoria no padrão de distribuição de renda entre as cidades 
médias – especialmente nos cinturões de produção agrícola e 
de commodities (JORDÁN; RIFFO; PRADO, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Afinal, para onde vamos?

Pelo quadro de desafios postos às cidades hoje, é de se pensar se 
elas têm, de fato, alternativas viáveis de superar seus desafios. 
Por outro lado, soluções (ou desejos?) não faltam no mercado 
editorial de best practices. Que fazer? Por qual caminho levar a 
gestão das cidades?

O urbanismo e o planejamento urbano redescobrem 
ferramentas de desenho articuladas à gestão, aos processos 
administrativos e aos instrumentos de financiamento. A Era 
dos Sonhadores, da primeira metade do século XX, não se 
mostra mais possível, pois os urbanistas estão pressionados 
pela viabilidade econômica, pelo marketing e pela pouca 
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capacidade estatal de investir. A necessidade imposta pelo 
conjunto de ajuste neoliberal e as práticas gerencialistas da 
administração pública, entre outros, empurram os designers 
para caminhos que podem ser ancorados em três perspectivas 
atuais: o uso da tecnologia, a sustentabilidade das decisões 
(ambiental, financeira, social) e o estabelecimento de novos 
modelos de governança urbana. Veremos com brevidade cada 
uma dessas opções.

A tecnologia, há tempos, é utilizada pelos planejadores 
urbanos como ferramenta essencial de transformação da vida 
urbana, tanto da ville quanto da cité. Por uma Arquitetura, de Le 
Corbusier, é uma ode ao uso da técnica, do aço, do concreto, do 
automóvel, para a reconstrução da cidade em seus princípios 
modernos – ainda na década de 1920. O que se fala hoje é uma 
tecnologia articulada com a inteligência, ou seja, Ciência, 
Tecnologia, Informação e Inteligência (CTII), esta última apoiada 
na Internet das Coisas, nas nuvens de dados e na robótica.

Os defensores das cidades inteligentes (smart cities) 
propõem gadgets para quase tudo, de aluguel de bicicleta, 
passando pelo controle de semáforos e pedágio urbano. Esses 
pequenos confortos e comodidades fazem sucesso em feiras 
e exposições, sua aplicação difundida nas cidades da Europa, 
Ásia e América do Norte, com alguns experimentos na América 
Latina e quase inexistente na África, demonstra que a alocação 
da inteligência relacionada ao planejamento e à gestão continua 
observando a desigualdade regional historicamente construída.

Rankings das cidades mais inteligentes do mundo se 
tornaram comuns, estimulando o imaginário e as políticas 
públicas no sentido de ampliar a concorrência e a atração 
de investimentos privados, a partir de uma base de negócios 
voltados ao campo da tecnologia. Em 2017, a revista Forbes 
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divulgou uma lista das cidades (Produzida pela IESE Cities in 
Motion Index 2017) que detinham mais ações em curso envol-
vendo o conceito de smart city; entre 180 cidades pelo mundo, 
New York foi considerada a mais inteligente, seguida de Londres 
e Paris – 43 cidades da América do Norte e Europa figuram na 
lista das 50 melhores pontuadas3.

Outros países pegam “atalhos” e tentam criar um cluster 
ou uma cidade inteira com a concepção smart, como Songdo 
(Coreia do Sul), Ciberjaya (Malásia), Solkovo (Rússia); outras, 
como o Recife, transformam parte da área central em um polo 
digital (na verdade incentivos para instalação de empresas de 
TI no mesmo bairro), entre outras ações, sonhando em se tornar 
o Novo Vale do Silício. Realidade ou miragem? Diz Martel, após 
visitar algumas dessas smart cities:

Mas em outros casos caberia duvidar da eficácia das smart 

cities isoladas da realidade do país ou implantadas localmente 

a partir de uma visão superficial do modelo californiano. Os 

recursos financeiros injetados em nada alteram o quadro. 

Como tampouco as fantasias dos políticos, que enxergam 

nelas uma receita milagrosa para todos os problemas de 

sua cidade. Sob muitos aspectos, essas smart cities correm o 

risco de se transformar no que os ingleses chamam de White 

elephants – projetos que, essencialmente, como os elefantes 

brancos não são visíveis realmente. A menos que deem origem 

a uma verdadeira startup nation (MARTEL, 2015, p. 127).

3 Smartest Cities in the World 2017. Disponível em: https://www.forbes.com/
sites/iese/2017/05/31/the-smartest-cities-in-the-world-for-2017/#756132475c4c.
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Mas não é o conceito de smart city sedutor o suficiente 
para nos manter “ligados”? Tomemos uma das muitas defini-
ções de cidade inteligente dada por Bowerman et al. (2000, p. 
1): “o centro urbano do futuro seria mais seguro, ambiental-
mente verde e eficiente” com “redes que se entrelaçam com 
sistemas informatizados e são compostos por base de dados, 
rastreamento e algoritmos”. Não é surpresa que as cidades 
mais bem cotadas nos rankings de smart cities são aquelas com 
melhor padrão de desenvolvimento urbano, qualidade de vida 
e menor desigualdade social; e que as “novas” cidades tecno-
lógicas possam surgir de projetos no deserto, ou na periferia 
de precárias cidades africanas, como relatou Fréderic Martel; 
afinal, não são as cidades de Londres, Paris, New York, Tóquio 
centros de difusão urbana, de padrões de planejamento, de 
modelos de convivência entre a ville e a cité – antes mesmo da 
invenção do computador?

Vejamos agora a sustentabilidade. “Cidades Sustentáveis” 
possuem uma história conceitual no planejamento urbano 
anterior ao de cidades inteligentes; a ideia de uma arquitetura, 
urbanismo e construções baseadas na conservação dos recursos 
e na adaptabilidade ao meio ambiente tornou-se cada vez mais 
forte a partir da crítica, nos anos 1970, por uma outra forma 
de ocupar o território, seja na escala urbana, seja na regional. 
Os movimentos de green architecture, ou green design, surgem 
no debate acadêmico e nos documentos oficiais (de modo mais 
intenso, claro) nos anos 1980, quando as conferências ambien-
tais passaram a destacar o papel das cidades e do consumo 
urbano no impacto energético global.

O famoso relatório Brutdland (Our Common Future, United 
Nations, 1987) reforçou os movimentos conservacionistas e de 
preservação, preocupados agora com a forma com que as cidades 
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estavam sendo construídas – ou melhor, a forma modernista 
(o aço, o concreto, como oposições aos princípios sustentáveis). 
Henri Acselrad (2001) olha com atenção essa aparente relação 
contraditória entre “sustentável” e “urbana”, pois não é a marca 
histórica das cidades o avanço sobre o natural recriando uma 
segunda natureza, construída ao nosso propósito técnico, 
ideológico e cultural?

Assim como o conceito de smart city, sustentabilidade 
urbana carrega tanto um desejo quanto um método, isto é, é 
apenas conceito se desprovida de ações concretas, e é método 
quando se torna prescrições. É necessário articular o conceito 
método de forma a orientar as políticas urbanas e o próprio 
planejamento. Algumas cidades – em rankings – normalmente 
ocupam os primeiros lugares na Europa (em primeiras posições), 
como Frankfurt, Londres, Copenhague, Amsterdã e Roterdã; assim 
como cidades asiáticas, exemplo de Seul, Hong Kong e Singapura4.

Hoje, o conceito é mais do que referente às preocupações 
ambientais, alcançando o desempenho econômico (menor desi-
gualdade) e social (maiores oportunidades). A Agenda Habitat 
III (ONU, em 2016) estabelece a Nova Agenda Urbana, que diz:

Partilhamos a visão de cidades para todos, no que se refere 

à igualdade de utilização e fruição de cidades e aglomerados 

urbanos, procurando promover a inclusão e assegurar 

que todos os habitantes, das gerações presentes e futuras, 

sem discriminações de qualquer ordem, possam habitar e 

construir cidades e aglomerados urbanos justos, seguros, 

saudáveis, acessíveis, resilientes e sustentáveis e fomentar a 

4  D i sp on ível  em :  ht t p://t he c it y f i x br a s i l . c om/2015/0 4/14/
sustainable-cities-index-as-cidades-mais-sustentaveis-do-mundo/.
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prosperidade e a qualidade de vida para todos. Salientamos os 

esforços envidados por governos nacionais e locais no sentido 

de consagrar esta visão, referida como direito à cidade, nas 

suas legislações, declarações políticas e diplomas (NAÇÕES 

UNIDAS, tópico 11, 2016, p. 5).

O problema é como realizar essa visão de cidade consi-
derando a brutal desigualdade existente e os meios de sua 
superação, levando em consideração ainda o quadro de ajuste 
global da capacidade dos Estados em enfrentar os desafios e 
habilitar seus meios técnicos a construir melhor e com maior 
resiliência, observando fatores como mudanças climáticas, 
baixo crescimento econômico, aumento da pobreza na periferia 
dos centros urbanos, movimentos migratórios regionais (nas 
Américas, na África, no Oriente Médio, na Ásia e na Europa). 
Podemos elevar a qualidade urbana para incluir todos? Como 
desenvolver e transformar a realidade das nossas cidades, 
tornando-as mais inteligentes e sustentáveis?

Novos modelos de governança urbana possuem potencial 
de auxiliar nessas tarefas. Aplicar o conceito de governança 
às cidades significa compreender as formas de exercitar a 
autoridade (dever fazer), o controle (responsabilidade por), a 
administração (gestão e atuação em projetos) e o poder decisório 
(a tomada de decisão). O Banco Mundial (1992) considera que a 
governança em si unifica os conjuntos de dispositivos necessá-
rios e capazes para promover o desenvolvimento; isso não quer 
dizer apenas governos, mas sim relações sociais, políticas e insti-
tucionais – governo, mercado, sociedade que somem esforços em 
prol do desenvolvimento de uma cidade, país ou região.

Isso implica em novas formas de regulação das relações 
sociais e políticas, diferentes das existentes de modo isolado no 
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mercado e no Estado (formas usuais de regulação nas sociedades 
capitalistas). Por exemplo, para Benko e Lipietz (apud JESSOP, 
1999, p. 145), “A governança supõe, pois, uma gama de modos 
sociais de coordenação, diferentes dos modos de organização 
social formais (burocracias, hierarquias, normas e leis). O seu 
campo não é o campo tradicional do poder, é o campo da reso-
lução dos conflitos”. Ou melhor,

As condições de partida rumo à governança seria a inca-

pacidade do Estado, sozinho, coordenar todas as ordens, 

instâncias e interesses (políticos, jurídicos, econômicos), 

pressionado por ajustes estruturais, com baixa capacidade 

de financiamento, exigido – pela sociedade – à solução de 

problemas. Governança, então, assume-se como resultante 

de um mix, envolvendo a sociedade civil (ditas organizações 

sociais) mais o poder político local, supondo a existência de 

uma sociedade organizada, o que traz a noção de participação 

cidadã para o centro desse debate (SILVA; CLEMENTINO; 

ALMEIDA, 2018, p. 03).

Governança urbana, por seu turno, objetiva ampliar a 
capacidade de participação e compartilhamento na tomada 
de decisões envolvendo múltiplas escalas (do bairro à região), 
diferenciais capacidades de alocação de recursos (não apenas 
financeiros), em um processo contínuo de negociação, barganhas, 
ajustes e parcerias. É uma concepção de ajustes entre interesses, 
recursos e poder (social, econômico e político). Mas como fazer?

Nos parece que a proposição de Hugh Kellas (2010) faz 
sentido quando ele estipula três condições básicas para a 
governança, de modo colaborativo, sendo: a) construção de rela-
cionamento entre as instituições (não apenas pactos); b) criação 
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de processos de responsabilização (causa e efeito) como suporte 
à tomada de decisão; c) fomento à uma liderança política. Na 
governança urbana, os desafios se colocam de modo ampliado, 
seja pela pluralidade de atores, seja pela disputa pelo poder e 
pelos recursos e relacionamentos multiescalares que encontram 
– no local – as tensões mais impactantes à vida cotidiana.

Assim, concluímos este breve ensaio com cinco desafios 
à cidade neste início de século XXI:

1 Produzir e adequar espaços urbanos com qualidade para todos. 
O direito a uma cidade que permita o pleno desenvolvimento 
da potencialidade humana de aprender, desenvolver e resolver 
problemas não pode estar restrita a clusters de alta performance 
ou em setores estratégicos. A necessidade do planejamento 
urbano hoje é imensa: não é possível “fugir” da cidade existente 
(pelo simples fato de que elas vieram para ficar), mas se torna 
insustentável à vida mantê-la assim. Projetos urbanos que prio-
rizem a eficiência na alocação energética, a moradia inclusiva e 
dentro das áreas de maior infraestrutura, a mistura social de 
usos e a diminuição da dependência do automóvel, entre outros, 
representam esse novo “desejo” de vida urbana.

2 Entender a economia urbana como a economia voltada ao forta-
lecimento da capacidade local em enfrentar os problemas (próprios 
da cidade ou trazidos de fora). Isso significa reconhecer que 
o financiamento das questões da cidade não pode ser visto 
como mero reflexo da conjuntura regional ou nacional, mas 
é inerente ao próprio modo como os grupos, as classes e os 
interesses partilham o bônus de se viver em uma cidade – a 
economia de aglomeração, a presença da força de trabalho mais 
qualificada, os estímulos à educação etc. Os prefeitos devem 
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buscar modos de estabelecer governança e eficiência, compre-
endendo a capacidade dos bairros, dos pequenos centros, das 
áreas periféricas em gerar ou distribuir a mais-valia urbana, 
e não apenas as “áreas iluminadas” (orlas marítimas, centros 
comerciais ou financeiros).

3 Reduzir a desigualdade, buscando equilíbrio entre oferta e 
demanda de recursos e infraestrutura. É claro que a desigualdade 
social é um movimento mais profundo de assimetrias impostas 
pelo modo de produção capitalista, seja na contradição entre 
valor de uso e troca, seja pelo capital e trabalho. Nesse item, 
há pouco o que uma gestão urbana possa alterar em larga 
escala. Entretanto, uma política urbana comprometida com a 
redução da desigualdade socioespacial deve estabelecer como 
eixo prioritário o acesso ao solo urbano com infraestrutura, 
a capacidade de reduzir custos de deslocamento aos mais 
pobres, menor impacto das decisões ambientais, entre outros. 
Associada às demais políticas (sociais, ambientais e culturais), 
a política urbana com foco no combate à desigualdade pode ser 
uma grande ferramenta de desenvolvimento social.

4 Recuperar os centros sem esquecer da periferia. Há décadas, 
existe o apelo para que cidades mais compactas – com densi-
dades mais altas e concentração de infraestrutura – sejam 
estimuladas pela maior capacidade alocativa de m2 construído. 
Esse é um dos pontos técnicos do planejamento mais discutidos, 
isto é, quanto de cité devemos ter na ville? O número absoluto 
de hab/m2 não parece ser um bom conselheiro, pois isso nive-
laria cidades como New York e Mumbai ou Los Angeles e São 
Paulo, se usado o mesmo indicador. Por outro lado, o mercado 
imobiliário e habitacional não observa apenas a quantidade de 
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infraestrutura instalada, e sim a renda da terra existente em 
cada localização. São necessários, então, modelos de alocação 
de infraestrutura que considerem a desconcentração das ativi-
dades (múltiplos centros) e maior identificação das redes de 
deslocamento em três níveis: local, sub-regional e municipal.

5. Planejamento urbano como pedagogia das cidades. Não nos 
parece efetivo apostar em gadgets sofisticados – no tratamento 
das questões urbanas – sem pensar que são os humanos o 
resultado final da equação cité + ville. Os espaços urbanos devem 
representar não apenas conquistas técnicas, mas sobretudo 
marcos civilizatórios das conquistas sociais, da capacidade 
de sermos mais inteligentes entre nós e entre os objetos 
construídos. Uma pedagogia das cidades aposta no ensina-
mento constante do direito à cidade como uma plataforma de 
emancipação, capacidade de tomada de decisão e governança 
horizontal, com a sustentabilidade e a tecnologia trabalhando 
ao nosso favor.

Uma das mais longas e sofisticadas tarefas humanas é a 
construção de cidades. Por muito tempo, sua expansão tem sido 
a expansão da nossa capacidade de errar e acertar, recomeçar 
e esquecer. Mas que não nos esqueçamos: a cidade é aquilo que 
desejamos e aquilo que somos, tudo ao mesmo tempo.
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O HÍBRIDO TROPICAL:  
SEMICOLÔNIA PRIVILEGIADA E 

SUBMETRÓPOLE REGIONAL

Valerio Arcary

Ao falar da política colonial da época do impe-
rialismo capitalista, é necessário notar que o 
capital financeiro e a correspondente política 
internacional, que se traduz na luta das grandes 
potências pela partilha econômica e política do 
mundo, originam abundantes formas transi-

tórias de dependência estatal. Para esta época 
são típicos não só os dois grupos fundamentais 
de países - os que possuem colônias e as colônias 
-, mas também as formas variadas de países 
dependentes que, de um ponto de vista formal, 
político, gozam de independência, mas que na 
realidade se encontram envolvidos nas malhas 
da dependência financeira e diplomática. Uma 
destas formas, a semicolônia, indicamo-la 
já anteriormente. Modelo de outra forma é, 
por exemplo, a Argentina.1(LÊNIN, 1916)

1 LENIN, Vladimir Ilitch. A partilha do mundo entre as grandes potências. 
In: LENIN, Vladimir Ilitch. Imperialismo, fase superior do capitalismo. 
1916. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/lenin/1916/
imperialismo/cap6.htm. Acesso em: 12 dez. 2016.
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Qual é o lugar do Brasil no mercado mundial e no sistema inter-
nacional de Estados neste início do século XXI? Nossa hipótese 
é que se trata de um híbrido histórico: semicolônia privilegiada 
e submetrópole regional.

Compreender o papel que cada nação ocupa no mundo é 
um problema central, mas não é simples. Nação, Estado e país 
não são conceitos sinônimos, se formos rigorosos. A ideia de 
nação remete ao processo histórico de formação da sociedade, 
e está condicionada por fatores objetivos, mas derivou da hege-
monia política do nacionalismo. Refere um povo se reconhece 
a si mesmo como uma comunidade de destino compartilhado, 
segundo Benedict Anderson (2008)2. Já o Estado é um aparelho 
de coerção e representação do poder político. Por sua vez, o país 
é uma síntese do Estado-nação. 

O Brasil, um Estado independente, na forma, emerge na 
segunda década do século XIX. Nas ex-colônias da América 
Latina, e mesmo em algumas sociedades europeias, o Estado 
foi o instrumento da construção da nação. A sociedade no Brasil 
colônia era somente o embrião de uma nação. Quase metade da 
população eram escravos.

A epígrafe de Lenin sugere que na periferia do capitalismo 
há formas variadas de inserção entre os países dependentes. 
De fato, existiu uma peculiaridade na inserção do capitalismo 
brasileiro, tanto no mercado mundial quanto no sistema inter-
nacional de Estados – singular porque atípico na América do 
Sul. O Brasil deveria ser compreendido como uma semicolônia 
privilegiada e, ao mesmo tempo, como uma submetrópole. 

2 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2008.
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A chave de interpretação do conceito deve ser procurada 
na ideia de síntese entre semicolônia e submetrópole. Ou de 
síntese entre a condição de dependência econômica, limitada 
pela necessidade de importação de capitais, e a posição subim-
perialista de potência regional, exportadora de capitais. Por 
isso, o Brasil tem um estatuto híbrido. Isto porque o país se 
explicaria como um amálgama estranho que só o desenvol-
vimento desigual e combinado pode elucidar. Um híbrido é 
algo de uma qualidade diferente, tanto de uma semicolônia 
privilegiada, quanto de uma submetrópole regional, porque 
combina qualidades de ambos. 

Assim, é um país dependente, ou uma semicolônia privile-
giada, porque apesar das dimensões de sua economia permanece 
um país atrasado em toda a linha. Alguns dos países vizinhos 
são muito mais atrasados, outros menos, mas o Brasil permanece 
arcaico. Sobrevivem, entre nós, relações econômicas obsoletas, 
privilégios sociais caricatos, e tradições políticas grotescas. 

Sempre dependemos da importação de capitais e tecno-
logia, e temos uma burguesia resignada a um papel subordinado 
a Washington no sistema de Estados. Nesse contexto, o Brasil 
mantém uma histórica vulnerabilidade econômica externa: 
embora somente 20% do PIB esteja em relação direta com o 
mercado mundial, a condição de dependência estrutural se 
expressa na tendência de um déficit crônico no balanço de 
pagamentos, que só se equilibra com a entrada anual de IED 
(Investimento Externo Direto), que gira em torno de 4% do PIB. 

Não obstante, o Brasil é um país dependente e periférico 
muito especial, porque privilegiado. Tem um dos maiores 
mercados internos de consumo de bens duráveis do hemisfério 
sul e a acumulação de capitais ganhou escala, de tal forma 
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que se formou uma burguesia nacional, ainda que associada, 
estruturalmente, aos interesses imperialistas. 

Essa inserção peculiar se expressou, ao longo de décadas, 
de distintas formas. Quando da crise da superinflação provo-
cada pela inadimplência da dívida externa, por exemplo, ao 
contrário de muitos vizinhos, a economia brasileira nunca foi, 
plenamente, dolarizada. Manteve-se o controle monetário. 

Ao mesmo tempo, o Brasil é uma submetrópole, visto 
que o gigantismo da economia brasileira ofereceu dimensão e 
projetou presença de algumas grandes empresas nos mercados 
de países vizinhos da América do Sul, transformando-se, 
também, em plataforma de exportação de capitais e serviços. 
Mas não é um país imperialista, já que sua pujança econômica 
não se traduziu em domínio político: o projeto do Mercosul 
garantiu superávits comerciais, porém, permaneceu politica-
mente estéril e acéfalo. 

Não se trata, portanto, de uma simples sobreposição de esta-
tutos. É um fenômeno diferente. O tema é discutido no mercado, na 
ONU e na academia e foram elaborados modelos e fórmulas como, por 
exemplo, “país em desenvolvimento”, parte do BRICS e “emergente”. 
Marxistas de outras tradições conceituaram como subimperialista 
(a exemplo de Ruy Mauro Marini), ou como economia associada 
capital-imperialista periférica (é o caso de Virgínia Fontes). 

No entanto, a hipótese do híbrido – semicolônia privile-
giada, submetrópole periférica ou dependente especial – nos 
parece ainda a mais fértil, embora permita, evidentemente, 
leituras com nuances variadas ou ênfases distintas. A que 
sugerimos é que o lugar do Brasil no mercado mundial não teve 
correspondência direta com seu papel no sistema internacional 
de Estados. O Brasil obteve um lugar no mercado mundial supe-
rior à sua presença no sistema de Estados.
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O LUGAR DO BRASIL NÃO PODE  
SER COMPREENDIDO FORA DO 
MERCADO MUNDIAL

A obra histórica mais importante do capitalismo foi impul-
sionar a formação do mercado mundial, liberando a aceleração 
de forças produtivas, até então, inimagináveis. A humanidade 
estava ainda dividida em civilizações autárquicas até o século 
XVI. Na Europa, no Oriente Médio, na Índia, na China, no 
planalto do México, e na cordilheira dos Andes, entre outras, 
existiam culturas isoladas, algumas mais, outras menos 
fechadas. Algumas nem sabiam da existência das outras. 

Ao estimular a crescente integração de um mercado 
mundial que foi se estendendo até a última fronteira, uma das 
tendências mais poderosas do desenvolvimento do capitalismo 
foi fomentar, também, a constituição de um sistema europeu 
de Estados e, depois, de um sistema internacional de Estados. 

O nome deste sistema é ordem mundial imperialista. 
Imperialismo é o conceito que explica a relativa estabilidade 
no sistema internacional de Estados. Mas o imperialismo 
quase destruiu a vida civilizada em duas guerras mundiais. O 
capitalismo já demonstrou, portanto, que não pode unificar 
a humanidade. O capitalismo é um obstáculo – que o próprio 
capital criou e potencializou – intransponível para a tendência 
mais profunda do desenvolvimento histórico. Assim, esta 
tendência é somente uma possibilidade. O nome dessa tendência 
é a unificação da civilização humana.
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NENHUMA ECONOMIA PODE EXISTIR 
FORA DO MERCADO MUNDIAL,MAS 
NÃO HÁ GOVERNO MUNDIAL

Quando dizemos que a ordem mundial se estrutura, pelo 
menos nos últimos cem anos, como uma ordem imperialista 
não estamos afirmando que exista um governo mundial. O 
capitalismo não conseguiu superar as fronteiras nacionais dos 
seus Estados imperialistas. Permanecem, portanto, rivalidades 
entre as burguesias dos países centrais nas disputas de espaços 
econômicos e arbitragem de conflitos políticos. 

Não se confirmou a hipótese de um superimperialismo, 
discutida na época da II Internacional: uma fusão dos inte-
resses imperialistas dos países centrais. Permanecem intactas 
disputas entre as burguesias de cada uma das potências, e os 
conflitos entre frações em cada país. O ultraimperialismo, pelo 
menos até hoje, nunca foi senão uma utopia reacionária. 

Mesmo na etapa político-histórica do pós-guerra, no 
contexto da chamada Guerra Fria, entre 1945 e 1991, quando o 
capitalismo sofreu o choque de uma poderosa onda revolucio-
nária que subverteu os antigos impérios coloniais, não houve 
superimperialismo. Afirmou-se uma inequívoca liderança 
política norte-americana, mas esta supremacia não dispensou 
a necessidade de negociações. 

Os conflitos entre os interesses dos EUA, do Japão e da 
Europa Ocidental levaram Washington a, por exemplo, romper 
parcialmente com Bretton Woods, em 1971, e suspender a 
conversão fixa do dólar com o ouro, desvalorizando sua moeda 
para defender o seu mercado interno e baratear suas exporta-
ções. A concorrência entre corporações e a competição entre 
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Estados centrais não foram anuladas, embora o grau em que se 
manifestam tenha oscilado. 

Mas seria obtuso não reconhecer que as burguesias 
dos principais países imperialistas conseguiram construir 
um centro no sistema internacional de Estados, depois da 
destruição quase terminal da II Guerra Mundial. Ele se expressa 
ainda, institucionalmente, trinta anos depois da queda do Muro 
de Berlim, pelas organizações do sistema ONU e Bretton Woods, 
portanto, por meio do FMI, do Banco Mundial, da OMC, do Banco 
de Compensações Internacionais (BIS) de Basileia e, finalmente, 
do G7. A contrarrevolução aprendeu com a história.

Neste centro de poder está a tríade: os EUA, a União 
Europeia e o Japão. União Europeia e Japão têm relações asso-
ciadas e complementares com Washington, e aceitam a sua 
superioridade desde o final da II Guerra Mundial. A mudança 
de etapa histórica internacional em 1989-91 não alterou este 
papel da tríade e, em especial, o lugar dos EUA. 

Embora sua liderança tenha diminuído, ainda prevalece. 
A dimensão de sua economia; o peso de seu mercado interno; 
o apelo do dólar como moeda de reserva ou entesouramento; 
a superioridade militar; e uma iniciativa política mais ativa 
permitiram, apesar de uma tendência de debilitamento, manter 
a posição de liderança no sistema de Estados.

Nenhum Estado da periferia passou a ser aceito no centro 
do sistema nos últimos trinta anos. China e Rússia são Estados 
que preservaram a independência política, embora tenham 
restaurado o capitalismo recorrendo a endividamento no 
mercado mundial. Exercem papel subimperialista em suas 
regiões de influência. 

Mas ocorreram mudanças na inserção dos Estados da 
periferia. Existem muitas formas transitórias de dependência 
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estatal para distinguir a inserção da Argentina das demais 
semicolônias. Algumas têm uma situação de dependência 
maior e outras uma dependência menor. O que predominou, 
depois dos anos 80, foi um processo de recolonização, ainda que 
com oscilações. Há uma dinâmica histórico-social em curso. 
E ela é inversa àquela que predominou depois da derrota do 
nazi-fascismo, quando a maior parte das antigas colônias na 
periferia conquistou, parcialmente, independência política, 
ainda que no contexto de uma condição semicolonial. 

A maioria dos Estados que conquistaram independência 
política na onda de revoluções anti-imperialistas que se 
seguiram à vitória das revoluções chinesa, coreana e vietna-
mita perdeu esta conquista. Argélia, Líbia e Egito, na África; 
Nicarágua, na América Central; e Vietnã na Ásia são exemplos, 
entre outros, desta regressão histórica, posterior a 1989-91. 
Ainda existem, porém, Estados independentes. Venezuela, Irã 
e Cuba são exemplos. 

QUATRO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A definição de critérios parece ser adequada para uma boa 
discussão preliminar. Assim, cabe abordar o lugar de cada 
país periférico no sistema internacional de Estados na etapa 
histórica do pós-guerra, entre 1945-1989, a depender de, pelo 
menos, quatro variáveis estratégicas: 

(a) sua inserção histórica na etapa anterior. Ou seja, a posição 
que ocupou em um sistema extremamente hierarquizado e 
rígido – afinal, nos últimos 150 anos, somente um país, o Japão, 
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foi incorporado ao centro do sistema, e todos os países coloniais 
e semicoloniais que ascenderam em sua inserção, como Cuba, 
só o fizeram depois de revoluções que permitiram conquistar 
maior independência; 

(b) a dimensão de sua economia. Isto é, os estoques de capital 
acumulado; a capacidade de ter soberania monetária; os 
recursos naturais – como o território, as reservas de terras, os 
recursos minerais, a autossuficiência energética e alimentar, 
etc. – e humanos – entre estes, sua força demográfica e o estágio 
cultural da nação; assim como a dinâmica de desenvolvimento 
da indústria. Em suma, sua posição na divisão internacional do 
trabalho e no mercado mundial;  

(c)  a capacidade de cada Estado em manter sua independência 
e o controle de suas áreas de influência. Ou seja, sua força 
militar de dissuasão, que depende não só do domínio da técnica 
militar ou da qualidade das suas Forças Armadas, mas do maior 
ou menor grau de coesão social da sociedade, portanto, da 
capacidade política do Estado de convencer a maioria do povo, 
se for incontornável, da necessidade da guerra; 

(d)   as alianças de longa duração dos Estados uns com os 
outros – que se concretizam em tratados e acordos de colabo-
ração – e a relação de forças que resultam dos blocos formais 
e informais de que fazem parte. Ou seja, sua rede de coalizão.

Estes são os quatro critérios: história, economia, política 
e relações internacionais.

O lugar de cada Estado no sistema internacional depende, 
portanto, de sua inserção no mercado mundial, ou seja, de seu 
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lugar na divisão internacional do trabalho. Embora seja decisiva, 
a economia não é a única variável que deve ser considerada. Isto 
porque as mudanças de lugar dos países no mercado mundial 
foram, historicamente, muito mais dinâmicas que a localização 
no sistema de Estados. A economia, ao contrário da aparência do 
fenômeno, é mais plástica e flexível à mudança do que a política, 
porque a inércia prevalece com mais força nas relações de poder. 

O mais importante é sublinhar, portanto, que o sistema de 
Estados demonstrou imensa rigidez histórica. Isso não impediu 
que ocorressem alterações quantitativas no lugar respectivo 
de alguns Estados. Entretanto, salienta-se que as alterações 
qualitativas são raras3.

Poucos Estados se emanciparam da dependência econô-
mica e tampouco conquistaram independência política nos 
últimos cento e cinquenta anos sem guerra ou revolução. Não 
obstante, ainda quando ocorre a independência política, esta 
por si só não livra um Estado da condição periférica no mercado 
mundial. Os dois processos têm relativa autonomia.

A imensa maioria dos duzentos Estados que estão 
presentes na ONU são ex-colônias, e permaneceram depen-
dentes, mas os graus de sua vulnerabilidade externa são 
variados. Embora todas as nações semicoloniais estejam na 
periferia, as diferenças entre elas não são irrelevantes. Existem 
variados tipos de semicolônias. Além disso, nem todos os Estados 
na periferia são semicolônias. Não há plena correspondência 
entre a presença no mercado mundial e o lugar no sistema de 

3 Uma exceção curiosa foi a Noruega. Permaneceu sob domínio da 
Dinamarca até o fim das Guerras Napoleônicas. Quando da vitória da Suécia 
sobre os dinamarqueses, a Noruega foi anexada (Reino da Suécia e Noruega). 
A união dos dois reinos foi, relativamente, equilibrada. A união teve fim, 
pacificamente, em 1905.
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Estados. Há mediações, graduações, variações. Alguns países 
são economicamente atrasados e dependentes, mas não estão 
politicamente subordinados à ordem imperialista, como era a 
caso da situação da Argentina há cem anos4. 

Essa é hoje, talvez, a situação de Rússia e China, embora 
não pela inserção econômica – como no exemplo da Argentina 
–, mas, ao contrário, pelo papel no sistema de Estados, como 
evidenciado pela iniciativa da Rússia na guerra da Síria.

Já outros, em situação oposta, são como todas as semico-
lônias – na forma, politicamente, independentes –, mas estão até 
sob ocupação militar estrangeira, portanto, são protetorados 
de uma potência, como o Iraque e o Afeganistão, na relação 
com os EUA. Líbia, Somália e, em outra perspectiva, Sudão e 
Líbano, por exemplo, são países em que o Estado nacional foi, 
parcialmente, deslocado, ou seja, não detêm plena soberania 
sobre seu território.

Ainda há enclaves como o Panamá, na América Central; 
as Malvinas, no Atlântico Sul; ou Taiwan, na China; ou como 

4 José Luís Fiori. O protótipo argentino. “A Argentina também viveu uma 
extraordinária transformação econômica e social entre 1870 e 1920. Foi sua 
“idade de ouro”, porque, em 40 anos, seu território mais que triplicou; sua 
população multiplicou por cinco; sua rede ferroviária passou de 500 para 
31100 km; e seu PIB cresceu à uma taxa média anual de cerca de 6% (talvez a 
maior do mundo, no período), enquanto sua renda per capita crescia à uma 
taxa média de 3,8%. Como resultado, no início do século XX, a Argentina 
estava entre os sete países mais ricos do mundo e sua renda per capita era 
quatro vezes maior que a dos brasileiros e o dobro da dos norte-americanos 
[...] Ao redor de 64% da sua população trabalhava na indústria, comércio ou 
setor de serviços, e 1/3 dos argentinos viviam em Buenos Aires, uma cidade 
com alto nível educacional e cultural. Ou seja, na altura da 1º Guerra Mundial, 
a Argentina era o país mais rico do continente latino-americano e tinha todas 
as condições para se transformar na sua potência hegemônica, e talvez, numa 
potência econômica mundial”. Disponível em: http://cartamaior.com.br/?/
Coluna/O-prototipo-argentino/26851. Acesso em: 19 dez. 2016.
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foram, até quinze anos atrás, Hong-Kong e Macau. Entre as 
semicolônias algumas têm um estatuto especial, privilegiado, 
embora diferenciado entre si, por variadas razões, como o 
México, a Turquia ou a Coreia do Sul. 

QUAL É O LUGAR DO BRASIL? 
UM HÍBRIDO HISTÓRICO

Sempre houve na nossa tradição quem interpretasse o híbrido a 
partir de uma chave econômica, em grande medida por compa-
rações apressadas com o estatuto da Argentina, que mergulhou 
em decadência meio século antes do Brasil. 

A melhor leitura da hipótese do híbrido, todavia, seria 
inversa. Dito de outra maneira: no Brasil, a força política da 
dominação imperialista teria sido sempre maior do que a vulne-
rabilidade econômica. Essa assimetria ainda não diminuiu. 

Não nos deve surpreender, portanto, que a crise conti-
nental da dívida externa e a hiperinflação, nos anos 80, tenham 
sido muito mais acentuadas na Argentina do que no Brasil. O 
Brasil não passou, por exemplo, por uma moratória, na escala 
da Argentina, em 2002.

Até o final da segunda Guerra Mundial, o Brasil era, 
somente, uma semicolônia.  O processo de hibridização ficou 
mais claro a partir dos anos setenta, quando empresas de 
origem brasileira começaram a ganhar a dimensão de multi-
nacionais. Algumas eram, então, estatais, como Petrobrás, Vale 
do Rio Doce e Banco do Brasil; outras eram privadas, como 
Gerdau, Odebrecht, Andrade-Gutierres, Itaú e Bradesco. Não 
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podemos diminuir, mais recentemente, o peso de empresas 
agropecuárias e fundos de investimentos.

Esta caracterização de híbrido admite que ocorreram osci-
lações quantitativas que levaram a reposicionamentos. Qual foi a 
dinâmica? Em algumas fases aumentou a semicolonização, e em 
outras diminuíram as vulnerabilidades externas, e acentuou-se 
o papel de submetrópole. 

O desafio da análise é identificar estas tendências e 
contratendências e, finalmente, confirmar se as variações foram 
somente quantitativas, ou se aconteceu alguma mudança quali-
tativa. Defenderemos que as oscilações foram, até o momento, 
quantitativas. O gráfico abaixo ilustra as oscilações, em escala 
secular, do peso da participação do Brasil na economia mundial:

Figura 1 – Participação do PIB brasileiro no PIB mundial: 1820-2020

Fonte: Angus Maddison, para os anos entre 1820 e 2008. FMI para os anos posteriores 
a 2009. Disponível em www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm e 
www.imf.org/external/datamapper/index.php?db=FM.
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Nos anos noventa do século XX, as tendências recoloni-
zadoras avançaram e o país esteve seriamente ameaçado pelo 
projeto da ALCA. Na primeira década do século XXI inverteu-se 
a tendência anterior: aumentou o peso do Brasil em sua área 
de influência, e agigantou-se a acumulação de reservas, até o 
patamar atual, oscilando entre US$ 350 bi e US$400 bi, algo 
próximo a 20% do PIB, ou dois anos de importações. Finalmente, 
o Brasil não foi nem recolonizado, nem se transformou em um 
país imperialista. Mas o Brasil, assim como a América Latina, 
está ameaçado, novamente, por um projeto imperialista de 
recolonização em função da aproximação do governo Bolsonaro 
com a administração Trump nos EUA.

A DIMENSÃO HISTÓRICA E 
POLÍTICA DA DEPENDÊNCIA

O Brasil deixou de ser colônia portuguesa em 1822 para ser 
semicolônia inglesa até a crise de 1929. A independência foi 
um processo muito incompleto. Procurou-se em Londres o apoio 
para a emancipação de Lisboa, visto que a classe dominante 
no Brasil demonstrou-se incapaz de realizar uma revolução 
burguesa. O longo século XIX foi, então, um século perdido. 
Não é controverso que a chave de compreensão deste terrível 
atraso foi a escravidão tardia. 

A inserção brasileira no sistema internacional de Estados 
esteve em disputa nos anos trinta. Passou a ser uma semicolônia 
norte-americana durante a II Guerra Mundial. A dimensão polí-
tica da dependência, como já vimos, está enraizada na história. 
Durante a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas tinha 
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fomentado uma política externa de neutralidade, admitindo 
até algum flerte com as potências do Eixo.5 As negociações se 
estenderam entre 1939 e 1942. Na Terceira Reunião de Consulta 
de Chanceleres Americanos, foram fechados os acordos em 
represália ao torpedeamento de cinco navios brasileiros por 
submarinos supostamente alemães. 

Os acordos estabeleceram um empréstimo de 100 milhões 
de dólares para a implantação do projeto siderúrgico brasileiro, 
além da aquisição de material bélico no valor de 200 milhões 
de dólares. Esses acordos foram decisivos para a criação da 
CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), em Volta Redonda, 
e da Companhia Vale do Rio Doce. Natal recebeu uma base 
naval, bem como a maior base militar aérea norte-americana 
fora do território dos EUA. A cidade hospedou um contingente 
de até 10.000 soldados norte-americanos. Nesse contexto, a 
Força Expedicionária Brasileira enviou, a partir de 1944, vinte 
e cinco mil soldados para a Itália, de um total inicial previsto, 
originalmente, de cem mil6. O Brasil, em função do seu reposi-

5 “Desde o início de 1941, os Estados Unidos estavam decididos a cortar o 
fornecimento de matérias-primas brasileiras ao Eixo. Para tanto, assinaram 
com o Brasil um contrato de aquisição de toda a sua produção de materiais 
estratégicos – bauxita, berilo, cromita, ferro-níquel, diamantes industriais, 
minério de manganês, mica, cristais de quartzo, borracha, titânio e zircônio. 
Nessas negociações, ênfase especial foi dada à borracha, produto que se 
tornara escasso após o avanço japonês no Sudeste Asiático”. Disponível 
em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/
AGuerraNoBrasil/NegociacaoAlinhamento. Acesso em: 19 dez. 2016.

6 Nenhum outro país da América do sul enviou tropas. Peru, Chile, Bolívia 
e Paraguai permaneceram neutros até 1944. Argentina também priorizou a 
neutralidade e só rompeu relações diplomáticas com as potências do Eixo em 
1944. A declaração de guerra tardia veio, somente, em abril de 1945.
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cionamento, foi um dos primeiros países a aderir às instituições 
que surgiram das negociações de Bretton Woods7. 

Durante a etapa histórico-política posterior ao final da 
guerra, entre 1945-1991, o Brasil manteve relação estratégica 
com os EUA. Os acordos de Washington foram preparatórios do 
Tratado do Rio de Janeiro de 19458, e da Carta de formação da 
OEA (Organização dos Estados Americanos) de 19489. Ao longo 
dessa etapa, as relações internacionais do Brasil com os EUA 
passaram por oscilações. Iniciativas como o acordo nuclear 
com a Alemanha, por exemplo, provocaram fricções. Mas, no 
fundamental, preservaram-se intactas.

A história política do Brasil tem sido a expressão da 
dominação do imperialismo norte-americano sobre a nação. 
A burguesia brasileira decidiu se associar de tal maneira que 
uniu o seu destino à defesa dos interesses dos EUA. A ditadura 
militar entre 1964-85, um dramático intervalo de duas décadas, 

7 A Conferência de Bretton Woods realizou-se em julho de 1944 nos EUA, 
antes do final da guerra, para desenhar a regulação do futuro do capitalismo. 
Três organizações nasceram e uma foi redesenhada na Conferência de Bretton 
Woods: o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(hoje Banco Mundial), o FMI (Fundo Monetário Internacional), e a OMC 
(Organização Mundial do Comércio), anteriormente, conhecida como 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio. A quarta foi o BIS de Basiléia (Banco de 
Compensações Internacionais). Foi em Bretton Woods que se estabeleceu 
o dólar como moeda de reserva internacional, com uma convertibilidade 
fixa ao ouro.

8 Disponível em: https://neccint.wordpress.com/legislacao-internaciona. 
Acesso em: 19 dez. 2016.
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0BwbnJ2EXfmcDNjQ3ZGUyN-
jUtMzJmNi00YzMyLThmOGItYjY4MTE2ODA4MTk2/view. Acesso em: 19 dez. 
2016.

9 Disponível em https://drive.google.com/file/d/0BwbnJ2EXfmcDYTRhO-
GZkOTctNjRhZC00MzliLTg0NDYtODBmNWY2MDY1ZDdm/view. Acesso em: 
19 dez. 2016.
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impôs-se como resposta à onda de choque provocada pelo 
impacto da revolução cubana.

O primeiro fator deste estatuto dependente privilegiado 
foi, portanto, uma aliança estreita estabelecida com os EUA 
durante a guerra, ao contrário da Argentina. A história conta; 
a história tem muita força. Estas relações político-diplomáticas 
com os EUA são uma chave de explicação incontornável da 
história recente do país. O Brasil passou a ocupar, também, em 
vista da colaboração com os EUA, um papel de semimetrópole 
na América do Sul, sendo, portanto, uma subplataforma de 
exportação de capitais.

O conceito de semicolônia pretende ilustrar a depen-
dência econômica de uma economia que se orientou, ou até 
mesmo se especializou, na exportação de produtos primários 
para o mercado mundial, enquanto importava capitais e 
produtos manufaturados com maior valor agregado. Nesse 
cenário, o Brasil vendia, essencialmente, café, cacau, algodão, 
açúcar e minérios. A primeira grande siderúrgica brasileira, a 
CSN, só foi construída a partir dos anos quarenta, oitenta anos 
depois do início da Segunda Revolução Industrial.  

O status de privilegiado deve ser entendido como especial 
porque representa o favorecimento brasileiro. A demonstração 
inequívoca deste estatuto foi ser o primeiro destino de investi-
mentos externos dos EUA depois da Segunda Guerra Mundial, à 
exceção dos movimentos de capital no interior da tríade EUA, 
Europa Ocidental e Japão. Entretanto, o país perdeu essa posição 
de maior importador de capitais na periferia do mercado 
mundial para a China a partir dos anos noventa. 

O Brasil tem uma população de, aproximadamente, 205 
milhões de habitantes, e é o maior país lusófono do mundo. 
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Tem o nono maior PIB do mundo – ou o sétimo, se for usado o 
critério de PPC (Paridade de Poder de Compra).

Esta inserção como semicolônia privilegiada se explica 
por muitos fatores: a elevada rentabilidade dos investimentos em 
um país que realizou, tardia, mas muito rapidamente, a urbani-
zação e industrialização; a dimensão de seu PIB; a dimensão de 
seu mercado interno de consumo de bens duráveis; a dimensão 
de seus recursos naturais, como a capacidade de ser o maior 
produtor mundial de grãos e de diversos minérios; e, mais 
recentemente, petróleo e gás, a partir das reservas do pré-sal. 

O Brasil tem muitas peculiaridades. Ao contrário dos 
vizinhos do Cone Sul, foi uma sociedade, majoritária e tardia-
mente, agrária até os anos trinta do século XX, porém, tinha 
duas cidades macrocéfalas entre as maiores e mais dinâmicas 
do mundo: São Paulo e Rio de Janeiro, ambas desproporcionais 
quando considerado o interior arcaico e semidesabitado. A 
agropecuária tem elevados níveis de produtividade, entre os 
mais competitivos do mundo, todavia o que surpreende é o 
gigantismo e enorme concentração de seu proletariado – mais 
de 60 milhões de pessoas –, acima de 86% em centros urbanos, 
em 20 cidades com um milhão ou mais de pessoas.

O Brasil terminou 2015 com um total de 48,06 milhões 
de empregos com carteira assinada, abaixo de 2014 (com 49,57 
milhões) e de 2013 (com 48,94 milhões).10 O país tem 2.039.499 

10 O Brasil perdeu 1,51 milhão de empregos com carteira assinada em 2015, 
segundo dados do Ministério do Trabalho. É o pior resultado em 31 anos, 
desde 1985, quando o levantamento começou a ser feito. É, ainda, a primeira 
vez em 24 anos que o país registra corte de vagas com carteira assinada. Em 
1992, haviam sido fechados 738 mil postos de trabalho. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1813988-brasil-perdeu-15-milhao-
-de-vagas-com-carteira-assinada-em-2015-pior-marca-em-31-anos.shtml. 
Acesso em: 13 dez. 2016.
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servidores públicos federais.11 O número de servidores munici-
pais, em todo o país, aumentou 37,4% em uma década. Em 2005, 
as prefeituras empregavam 4,7 milhões de pessoas, número 
que saltou para 6,5 milhões em 201612. Os dados disponíveis 
no IBGE para 2014 informavam a existência de 3,1 milhões de 
funcionários públicos estaduais.13 Considerando que alguns 
dados não são atualizados, podemos arredondar para algo em 
torno de 12 milhões de funcionários públicos nas três esferas. 
Por sua vez, a classe operária industrial é de pelo menos 9 
milhões, correspondendo a 15% do proletariado, o que é uma 
taxa, relativamente, elevada.14 

A PEA, população economicamente ativa, ou seja, a 
população com mais de 14 anos, é estimada em 105 milhões. A 
população ocupada no 1º trimestre de 2016, estimada em 90,6 
milhões de pessoas, era composta por 67,9% de empregados; 4,1% 

11 No Poder Executivo, 46,5% têm diploma de graduação, 2,6% fizeram 
alguma especialização, 4,9% têm mestrado e 8,4% concluíram o doutorado, 
sendo a parcela dos trabalhadores que têm a maior escolaridade. Disponível 
em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/arquivos-e-
-publicacoes/BEP. Acesso em: 13 dez. 2016.

12 Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/
economia/2016/04/16/internas_economia,527657/numero-de-servidores-
-municipais-cresce-37-em-10-anos.shtml. Acesso em: 13 dez. 2016.

13 Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/2015/08/municipios-
-brasileiros-empregam-62-milhoes-de-servidores-publicos-diz-ibge. Acesso 
em: 13 dez. 2016.

14 O emprego na indústria está em queda há quatro anos. Recuou em 2012 
(-1,4%), 2013 (-1,1%), 2014 (-3,2%) e 2015 (-6,2%). O declínio na participação da 
indústria no PIB (Produto Interno Bruto) confirma uma dinâmica de relativa 
desindustrialização. A parcela recuou de 46,3% em 1989 para 26,5% do PIB em 
2000. No primeiro semestre de 2015, chegou a 21,9% do PIB. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1740663-emprego-indus-
trial-cai-62-em-2015-aponta-ibge.shtml. Acesso em: 14 dez. 2016.
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de empregadores; 25,6% de trabalhadores por conta própria; e 
2,4% de trabalhadores familiares auxiliares. No 1º trimestre de 
2016, 78,1% dos empregados do setor privado tinham carteira 
de trabalho assinada.15 São, portanto, pelo menos, dez milhões 
os assalariados sem carteira assinada.

          Segundo a metodologia da PNAD Contínua do 
IBGE, 40% dos brasileiros em idade de trabalho foram classi-
ficados como fora da força de trabalho, ou seja, não estavam 
ocupados nem desocupados (não procuravam emprego). Os 
desempregados estão estimados, pelos critérios que são padrão 
internacional, em 12 milhões, acima de 10% da PEA, o que exerce 
uma pressão, entre outros fatores, como a desvalorização do real 
e a inflação sobre o salário médio, que perdeu, abruptamente, 
em torno de 20% de seu valor real em comparação com 2013.16 

Além disso, em 2016 mais da metade da população 
com 15 anos ou mais (52,6%) não tinha concluído o ensino 
fundamental, e pouco mais de um quarto havia concluído pelo 
menos o ensino médio (26,1%). Assim, pelo menos um em cada 
quatro brasileiros ainda são semiletrados; e a escolaridade 
média é inferior a oito anos.

15 Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/
Pe s q u i s a _ Na c ion a l _ p or_ A mo s t r a _ d e _ D om ic i l io s _ c ont i nu a/
Trimestral/Fasciculos_Indicadores_IBGE/pnadc_201601_trimestre_
caderno_20160519_113000.pdf. Acesso em; 13 dez. 2016.

16 Segundo o IBGE, a população desocupada no Brasil chegou a 11,8 milhões 
de pessoas em julho. No acumulado nos 7 primeiros meses de 2016, o país 
perdeu 623 mil empregos formais. Com isso, o desemprego no Brasil é o 7º 
maior do mundo em termos percentuais, junto com a Itália. Disponível em: 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/desemprego-no-brasil-e-
-o-7-maior-do-mundo-em-ranking-com-51-paises.html. Acesso em: 13 dez. 
2016.
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O Brasil é a quinta maior nação em território do mundo, 
com oito milhões e meio de km², e ocupa sozinho quase a 
metade do território da América do Sul. A Amazônia, por sua 
vez, corresponde à quase metade do Brasil, que tem a maior 
reserva de biodiversidade do mundo, um patrimônio de impor-
tância estratégica para a indústria biogenética.17 Já nas águas 
profundas do pré-sal, o país tem uma reserva de óleo leve de 
excelente qualidade, estimada, em 2010, em 16,609 bilhões.18 
Nesse contexto, o moderno e o arcaico se misturam em combi-
nações bizarras, espantosas. 

Cabe ainda ressaltar que o Brasil tem sido o maior 
produtor mundial de café dos últimos 150 anos e, ao mesmo 
tempo, tornou-se o quarto maior mercado de automóveis, 
ocupando também a quarta posição no ranking de maiores 

17 «One fifth of the world’s freshwater». Amazon. World Wide Fund for 
Nature. 6/8/2007.

18 A produção diária de petróleo no pré-sal passou da média de aproxi-
madamente 41 mil barris por dia, em 2010, para o patamar de 1 milhão de 
barris por dia em meados de 2016. O custo médio de extração do petróleo 
do pré-sal vem sendo reduzido gradativamente ao longo dos últimos anos. 
Passou de US$ 9,1 por barril de óleo equivalente (óleo + gás) em 2014, para 
US$ 8,3 em 2015, e atingiu um valor inferior a US$ 8 por barril no primeiro 
trimestre de 2016. Entre 2000 e 2010, as reservas provadas de petróleo e gás 
natural brasileiras avançaram 68,5%, segundo dados da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Disponível em: http://www.
petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-pro-
ducao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/. Acesso em: 13 dez. 2016.
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exportadores de armas leves.19 É o primeiro produtor mundial 
de suco de laranja, soja, carne bovina e aves.20

Em perspectiva histórica, o capitalismo dependente 
brasileiro perdeu o dinamismo que revelou entre os anos 
cinquenta e oitenta do século XX. Nesse intervalo histórico, 
o investimento estrangeiro, no contexto da Guerra Fria, a 
urbanização acelerada, e a formação de um mercado interno 
de mais de 20 milhões de consumidores de bens duráveis, 
entre outros fatores, foram capazes de garantir a duplicação 
do PIB a cada década. 

Desde a crise da dívida externa dos anos oitenta, o Brasil 
passou a ser uma economia dependente com crescimento lento. 
Demoramos trinta anos, entre 1980 e 2010, para duplicar o PIB. 
O PIB anterior de US$2 trilhões, tendo se tornado algo entre 
R$6 e R$6,5 trilhões, pode impressionar, mas deve ser lembrado 
que a população também duplicou nesse intervalo, portanto, a 
renda per capita permaneceu estagnada durante o intervalo de 
uma geração, entre US$10.000,00 e US$12.000,00. Estagnação de 
longo prazo significa decadência.

O Mercosul foi uma iniciativa, nos anos oitenta, liderada 
pelo Brasil e pela Argentina, associados ao Uruguai e ao Paraguai, 
que visava maior integração econômica regional. Porém, trinta 
anos depois, o balanço é desencorajador: o Brasil foi, unilate-
ralmente, o maior beneficiário, obtendo grandes superávits 
comerciais, e reforçando o seu lugar de submetrópole. Não 

19 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noti-
cias/2013/07/08/brasil-e-o-4-maior-exportador-de-armas-do-mundo.htm. 
Acesso em: 13 dez. 2016.

20 Disponível em: https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-eco-
nomicos. Acesso em: 13 dez. 2016.
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surpreende que as burguesias vizinhas tenham se deslocado para 
a busca de acordos comerciais bilaterais com os EUA.

Foi impossível para o capitalismo brasileiro manter 
um ritmo sustentado de crescimento mais intenso. As razões 
históricas desta desaceleração são muitas. Os liberais valorizam 
a baixa taxa de poupança interna, pequena comparativamente 
com outros países. Apresentam fantasias ou tautologias para 
justificá-la: argumentam que os benefícios da previdência social 
são grandes demais e, portanto, incentivam o consumo. Não se 
poupa porque “não há razões para temer a miséria na velhice” 
ou “não se poupa porque se consome”. Os keynesianos atribuem 
o baixo crescimento à fragilidade da demanda privada e pública.

Uma interpretação marxista tem ambições maiores e 
remete, necessariamente, à centralidade da queda na taxa de 
investimentos que, por sua vez, resulta de uma taxa de explo-
ração do trabalho, ou de apropriação de mais valia insuficiente. 
A maior lentidão do movimento de rotação do capital, portanto, 
a diminuição da velocidade de acumulação, manifestou-se 
simultaneamente à tendência de elevação da taxa média de 
remuneração do trabalho manual21. 

21 Patrick Galba fez uma observação importante: “A taxa de lucros não cai 
pela ação do PT com suas concessões, etc. Ela cai pela tendência do capital 
nas condições do subdesenvolvimento de se reproduzir de uma forma 
quantitativa, com baixo crescimento da produtividade. Como o capital 
dependente brasileiro foi incapaz de desenvolver as forças produtivas da 
sociedade (porque se movimenta em busca de se apropriar de um sobrelucro 
na forma de renda de tipo ‘monopolista’ de setores onde possui vantagens 
naturais, no contexto do mercado mundial) agora precisa impor um aumento 
da taxa de mais-valia por uma via ‘extraeconômica’, ou seja, pela via da 
política econômica e do ajuste. Formas que facilitem uma queda do salário 
real médio, seja direto ou pela via do fundo estatal.  É possível afirmar que 
no Brasil a taxa de lucros caiu. Por quê? Porque nos últimos anos é notório 
um movimento de ‘reprimarização’ da economia. Este movimento é percep-
tível nas contas nacionais, no balanço de pagamentos, ou seja, em todas 
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Esta tendência se inicia nos anos noventa e é acelerada 
na primeira década dos anos 2000 por meio da pressão exercida 
pela política de valorização do salário mínimo, que subiu de 
R$70,00 em 1994, quando equivalia a US$70,00, para, em média, 
R$880,00 –ou US$ 250,00 – em 201622.

Já a carga tributária estabilizou-se em torno de 25% do 
PIB no final dos anos 60 e ao longo de toda a década de 70 e 80. 
Subiu nos anos 90 e atingiu 32,66% do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2015.23 

Diante disso, os alvos da ofensiva do capital são: o aumento 
da carga fiscal; a valorização do salário mínimo; as políticas 

as estatísticas de conjunto da economia brasileira. Aumentou o peso das 
atividades relacionadas à agricultura, pecuária, extrativismo (mineração e 
extração de hidrocarbonetos), e mesmo dentro da indústria, daqueles setores 
de bens intermediários (siderurgia, refino básico, papel e celulose etc.) e seus 
serviços, que se aproveitam de alguma forma de condições naturais excep-
cionais. Ocorre que estes setores têm uma característica peculiar: em geral 
(salvo a raríssima exceção eventual de alguns ramos da indústria do petróleo) 
são setores onde a composição do capital é mais baixa do que a média da 
indústria de transformação, de bens de consumo e de ‘bens de capital’ (e 
seus serviços). Isto, do ponto de vista da noção de produtividade que existe 
na teoria social marxista, significa que são setores onde a produtividade 
do trabalho é mais baixa. Logo, é possível afirmar que o crescimento dos 
últimos anos (pré-crise) foi um crescimento ‘horizontal’, ou predominante 
quantitativo, ou seja, foi um crescimento no qual a produtividade do trabalho 
se mantém estável, cresce pouco (menos do que a média internacional, p. ex.) 
ou mesmo cai (o que eu acho que ocorreu). De qualquer forma, significa que 
não houve um crescimento da produtividade suficiente para compensar o 
movimento do salário real. O que permite concluir que a taxa de lucros caiu”.

22 O salário mínimo, em maio de 2005, passou de R$ 260,00 para R$ 300,00. 
Em 2016, estimou-se que em janeiro de 2017 seria de R$ 945,80, que depois não 
se confirmou. Disponível em: http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/
salarioMinimo.html. Acesso em: 14 dez. 2016.

23 Disponível em: http://www.bndespar.com.br/SiteBNDES/export/sites/
default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev902.pdf. 
Acesso em: 14 dez. 2016.
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públicas de distribuição de renda, como a vinculação do piso dos 
benefícios da Previdência Social (em particular, a previdência 
rural) ao salário mínimo; e a extensão do Bolsa Família a 45,8 
milhões de beneficiados, sendo a maior parte concentrada no 
Nordeste, ou seja, um entre cada quatro brasileiros.24

A inclusão bancária deu um salto ao longo da última década, 
superando 45 milhões de pessoas com contas corrente ou de 
poupança25. Assim, as políticas de combate ao desemprego devem 
ser compreendidas no contexto de uma estratégia de pacto social 
para a estabilização do regime democrático-eleitoral que surgiu 
depois do fim da ditadura militar. Em resumo, estas foram 
algumas das conquistas da luta de classes dos anos oitenta. 
Conquistas sociais estas que estão hoje ameaçadas.

Para impulsionar o crescimento da economia a taxas 
mais elevadas que a média medíocre de 2% ao ano, dos últimos 
30 anos, e sob a pressão do imperialismo, o bloco político-social 
que esteve por trás do impeachment pretende anular conquistas 
sociais históricas, de forma a conseguir voltar a atrair inves-
timentos estrangeiros que se deslocaram nos últimos 30 anos 
para a Ásia. O choque é necessário, em primeiro lugar, pelo 
reposicionamento da China no mercado mundial. A redução 
da participação dos salários na renda nacional, a chamada 
distribuição funcional da renda, que se recuperou e voltou, em 

24 Disponível em: https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/
beneficio/04.01.00-00_00.asp. Acesso em: 14 dez. 2016.

25 Relatório de inclusão financeira. Banco Central do Brasil. “O percentual 
de brasileiros adultos que possuem conta em instituição financeira, contas 
que tinham saldo e/ou movimentação, chegou a 68,1% em 2014 [...]. Destaca-se 
a forte evolução do crédito imobiliário entre as famílias, que representa 
quase ⅓ do crédito do SFN em 2014, com crescimento de 229% entre 2010 e 
2014”. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/Nor/relincfin/RIF2015.pdf. 
Acesso em: 19 dez. 2016.
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2010, aos patamares de 1990, impõe-se em função dos ganhos 
de produtividade da economia chinesa.

Figura 2 – Evolução do PIB do Brasil entre 1950 e 2009. Tendência 
de baixo crescimento depois de 1980, com liberalização. 

A ofensiva de choque se impõe para recuperar capacidade de 
atração do capital internacional a fim de voltar a crescer. A 
ironia da história é que a dependência econômica se acentua.

Fonte: IPEADATA.



O HÍBRIDO TROPICAL: SEMICOLôNIA PRIVILEGIADA E SUBMETRÓPOLE REGIONAL 

Valerio Arcary

360

A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
DO IMPERIALISMO

O gigantismo do PIB brasileiro não pode nos ofuscar. Devemos 
compreender que o Brasil é ainda um país atrasado e periférico 
em toda a linha. Mas, como expressão do desenvolvimento 
desigual e combinado, a economia brasileira tem o maior 
parque industrial do mundo ao sul da linha do Equador. Suas 
multinacionais são as mais poderosas do continente. 

O capitalismo brasileiro sempre foi e permanece sendo 
um grande importador de capitais.26 Seu lugar no mercado 
mundial foi sempre, também, o de um país exportador de 
produtos primários, e importador de manufaturados, que incor-
poram mais tecnologia. Sofreu transferência de riqueza pelas 
desvantagens dos termos de troca. Nesse contexto, a balança 
comercial brasileira só tem um perfil inverso nas relações com 
os vizinhos no Mercosul.

Encontramos um claro padrão histórico de dependência 
da economia periférica brasileira, o qual se expressa na necessi-
dade insubstituível de acesso a investimentos estrangeiros para 
não cair em estagnação. O perigo da estagnação e, portanto, da 
decadência econômica se traduziu, historicamente, em crise 
social que foi sempre uma antessala da crise política. Essa 

26 O Brasil foi o país que recebeu o terceiro maior volume de Investimento 
Externo Direto (IED) em 2012 entre as economias da periferia, um total de 
US$ 65 bilhões, ficando atrás apenas da China (US$ 120 bilhões) e Hong Kong 
(US$ 72 bilhões). Esse grande volume de IED no Brasil cobriu o déficit em 
conta corrente no mesmo ano, que chegou a US$ 54,2 bilhões, equivalente a 
2,4% do PIB (Produto Interno Bruto). Esse volume de IED, em torno de US$60 
bilhões, foi estável durante os dois anos anteriores e posteriores. Disponível 
em: http://desacato.info/investimento-externo-direto-e-desnacionalizacao-
-da-economia-brasileira/. Acesso em: 19 dez. 2016.
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associação com capitais de países imperialistas se manifestou 
na tendência crônica de déficit das transações correntes 
sempre que se acelera o crescimento econômico, aumentam 
as importações e se eleva o consumo interno. Essa é a forma 
como se manifesta no terreno econômico, de forma crônica, 
a vulnerabilidade externa. 

O déficit externo crescente, que depois precipita a 
necessidade de um ajuste, foi sempre um dos efeitos colate-
rais das fases de crescimento. Os ajustes foram mais brandos 
ou mais abruptos. Podemos conferir, empiricamente, esta 
alternância de acelerações e desacelerações considerando 
o último ciclo: a taxa de crescimento do PIB evoluiu de 1,3% 
em 2001 para 6,0% em 2007 e 7,6% em 2010, ou uma média 
próxima a 4% nos anos do governo Lula. Mas caiu para 0,2% 
em 2014 e, entre 2015-16, houve uma contração superior a 
7% do PIB. Desde então a economia brasileira sofre a maior 
recessão prolongada de sua história. As projeções mais 
otimistas consideram impossível recuperar o patamar do 
PIB de 2014 antes de 2024. Uma década perdida.

Esta vulnerabilidade externa impôs, necessariamente, 
uma e outra vez, um pé no freio: um ajuste provocado pela 
fragilidade das transações correntes, logo, o perigo de uma 
forte desvalorização da moeda nacional. Isso explica, parcial-
mente, os ciclos de pressão inflacionária, também crônicos, 
como o último, que culminou em 2015 com a taxa acima 
de 10%. O déficit nominal do orçamento, portanto o déficit 
primário somado à rolagem dos juros da dívida interna, em 
proporção do PIB, evoluiu de 4,8% em 2001 para 2,7% em 2004; 
2,4% em 2007; 6,1% em 2014; e 10,3% em 2015. 

O câmbio sofreu forte desvalorização, passando de 
R$2,20 por US$1,00, em meados de 2014, para níveis próximos 
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de R$3,50 por US$1,00 em meados de 2016; a inflação medida 
pelo IPCA alcançou 10,67% em dezembro de 2015, a mais elevada 
desde 2002. Nos últimos anos, este processo se agudizou: o 
saldo nas contas correntes saiu de uma posição superavitária 
entre 2003 e 2007 para um déficit de 4,4% em 2014. A contração 
do PIB desde 2014 até 2016 já é da ordem, aproximadamente, 
de 7% e as perspectivas para 2017 são sombrias27.

Nossa dependência econômica tem três dimensões: 
financeira, comercial, e produtiva-tecnológica. A trajetória 
histórica das oscilações da tendência de déficits nas transa-
ções correntes e a tendência de aumento do passivo externo 
líquido são dois indicadores da inserção dependente do 
Brasil como semicolônia.  A figura a seguir ilustra o saldo 
em transações correntes, em séries históricas decenais, de 
forma contundente.

27 Carta de conjuntura do IPEA: Nota técnica Reavaliando a vulnerabilidade 
externa da economia brasileira, indicadores e simulações. Julho/Setembro 
2016. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=28349. Acesso em: 12 dez. 2016.
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Figura 3 - Saldo em transações correntes – 1947-2015. (em % do PIB)28 
 

28 Fernando José da S. P. Ribeiro in Carta de Conjuntura do IPEA: Nota 
técnica Reavaliando a vulnerabilidade externa da economia brasileira, 
indicadores e simulações. Julho/Setembro 2016. Disponível em: http://www.

Fonte: IPEA. Com dados da Banco Central do Brasil. Carta 
de Conjuntura. Julho/setembro de 2016. Nota Técnica. 
Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/
stories/PDFs/conjuntura/160811_cc32_nt_reavaliando_a_
vulnerabilidade.pdf. Acesso em: 12 nov. 2019.
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O capitalismo brasileiro é uma economia dependente 
porque, repetimos, somos importadores de capital. Os saldos 
na balança comercial, resultado positivo das exportações sobre 
as importações, foram quase sempre insuficientes para cobrir 
o déficit no balanço de pagamentos, e nas contas correntes, 
dependendo do investimento estrangeiro para evitar a desvalo-
rização da moeda, com as consequentes pressões inflacionárias. 

Esta desvalorização da moeda nacional decorre de uma 
insuficiente acumulação de capital porque a taxa de poupança 
foi e permanece, relativamente, baixa: nos últimos setenta anos 
ela ficou quase sempre abaixo de 20% do PIB. Tal taxa foi de 
15,7% do PIB em 2001; 20,7% em 2007; 21,1% em 2010; 18,9% em 
2014; e 16,8% em 2015. A taxa de poupança interna beira os 16%, 
mas a taxa de investimento girou em torno de 20% na década 
passada. A diferença é a dependência de poupança externa, 
que vai se expressar como déficit em transações correntes. De 
qualquer forma, devemos considerar, também, que existe uma 
massa significativa de capitais brasileiros ocultos depositados 
em paraísos fiscais, o que revela a insegurança da burguesia 
brasileira29. Esta mantém, preventivamente, há décadas, um 
entesouramento no exterior. Outro indicador curioso é o 

ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28349. 
Acesso em: 12 dez. 2016.

29 Não se sabe qual é o volume dos ativos de brasileiros em paraísos fiscais 
(offshore). Especula-se que podem ser superiores a espantosos US$500 bilhões 
de dólares, algo de dimensões impressionantes, correspondendo a 25% do 
PIB. Na primeira anistia US$50 bilhões pagaram impostos e retornaram. Uma 
segunda rodada foi anunciada para 2017. O grosso dos capitais brasileiros 
no exterior não controla atividades produtivas. Disponível em: http://www.
ihu.unisinos.br/entrevistas/512156-a-desnacionalizacao-da-economia-bra-
sileira-entrevista-especial-com-adriano-benayon. Acesso em: 19 dez. 2016.
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número de brasileiros que são proprietários de imóveis na 
Florida: na escala de centenas de milhares30.

Figura 4 – Taxas de poupança no Brasil, interna e externa, como 
porcentagem do PIB.

 

Comparativamente, por exemplo, a China, que é economica-
mente também um país dependente, mantém uma poupança 
interna, qualitativamente, superior: acima de 35% do PIB.31  

30  “Os brasileiros gastaram US$ 1 bilhão na compra de imóveis na Flórida, 
entre julho de 2010 e junho deste ano, de acordo com a Associação Nacional 
dos Corretores de Imóveis dos EUA. O volume de recursos foi o mesmo dos 
12 meses anteriores, mas envolveu um número muito maior de aquisições, 
por causa da queda dos preços dos imóveis nos Estados Unidos no último 
ano. O volume de transações cresceu 30% no período, passando de 5,7 mil 
contratos de compra para 7,4 mil. Disponível em: http://economia.uol.com.
br/empreendedorismo/noticias/redacao/2015/05/25/venda-de-imoveis-na-
-florida-para-brasileiros-mantem-ritmo-com-dolar-alto.htm. Acesso em: 
19 dez. 2016.

31 Entrevista a Martin Wolff. “O maior desafio econômico que o Brasil 
enfrenta é aumentar a taxa de poupança nacional, hoje abaixo dos 20% do 

Fonte: Banco Central do Brasil.
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Paradoxalmente, no entanto, o volume de crédito em percen-
tagem do PIB aumentou de 25,8% em 2001 para 34,7% em 2004; 
44,1% em 2007; 61,9% em 2014; alcançando 63,7% em 2015, o que 
significa que o acesso à poupança externa não aumentou a capa-
cidade de o país gerar mais produção e exportações, mas elevou 
o consumo, elevando, exponencialmente, o endividamento de 
famílias e empresas.

A vulnerabilidade comercial mais recente diminuiu 
em função da desvalorização do real. O déficit em transações 
correntes, em 2015, caiu para US$ 36,5 bilhões. Mas se a desvalo-
rização do câmbio provoca queda do salário médio, expresso em 
dólares, reduzindo custos produtivos, e aumentando a competi-
tividade das exportações, significa também um barateamento 
dos ativos nacionais. Não é só o trabalho que fica mais barato. 
Tudo fica, relativamente, mais barato: as terras, os imóveis, o 
valor das empresas.

A vulnerabilidade produtivo-real pode ser considerada 
comparando, por exemplo, o estoque de investimento externo 
direto [IED] em proporção do PIB. Os investimentos externos 
diretos somaram US$ 54,9 bilhões em 2016, valor praticamente 
igual ao do mesmo período de 2015, o que significa uma média 
anual US$65 bilhões ou algo um pouco acima de 3% do PIB.32   
Desde o impeachment, o IED aumentou mais de 30%, mas a 

Produto Interno Bruto, para acima de 30% [...] Se a empobrecida China pôde 
conseguir uma taxa de poupança nacional de cerca de 35% do PIB, então o 
Brasil seguramente pode conseguir também”. Disponível em: http://www.
bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100924_desenvolvimento_martin_
wolf_rw.shtml. Acesso em: 19 dez. 2016.

32 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
conjuntura/161208_cc33_setor_externo.pdf. Acesso em: 12 dez. 2016.
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recuperação não superou o 1% ao ano, e o PIB anda de lado e 
não sai do lugar.

A exportação de bens gira em torno de US$200 bilhões 
ou 10% do PIB: em 2001 era de 10,4%; subiu para 11,5% em 
2007; caiu para 9,1% em 2010; e subiu para 10,7% em 2015. A 
exportação de serviços oscilou entre 1,5% e 1,9% do PIB nesse 
mesmo período, o que corresponde à média histórica e parece, 
proporcionalmente, um volume pequeno quando comparado 
a países em estágio semelhante de desenvolvimento histórico 
social. Sendo um país continental, e com um grande mercado 
interno, é previsível que a economia brasileira esteja, compara-
tivamente, mais orientada para dentro que as de seus vizinhos. 
Mas este fator tem peso relativo.

O ritmo de crescimento das exportações tem sido fraco 
ao longo dos últimos dez anos, bem abaixo da média histórica; 
e o crescimento neste período deveu-se exclusivamente aos 
produtos básicos, com estagnação das exportações de manu-
faturados de valor agregado mais alto. O aumento do saldo 
comercial para 10,7% do PIB em 2015 foi causado apenas pela 
redução do PIB em dólares – o valor das exportações, de fato, 
reduziu-se em 15% no ano.

A acumulação inusitada nos últimos 13 anos de um 
grande volume de reservas internacionais, US$ 373.108 
milhões – que corresponde a 24 meses de importações, uma 
evolução de 6,4% para 20,8% do PIB entre 2001 e 2015 – equivale 
e quase 30% do passivo externo bruto total, e mais de 100% da 
dívida externa −, funcionando como uma espécie de colchão 
de amortecimento contra possíveis choques de financiamento 
externo. Não obstante, a acumulação substantiva e qualitativa 
de reservas foi possível em função da variação favorável do 
preço das commodities, um fenômeno atípico, que inverteu 
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a dinâmica histórica, e só aconteceu antes quando das duas 
guerras mundiais.

Ocorreu também uma melhoria do perfil do financia-
mento externo, com preponderância de recursos ingressados 
na forma de investimentos diretos, e baixa proporção de dívidas 
de curto prazo. Mas essa dinâmica é contraditória com a forte 
pressão do mercado mundial contra as políticas contracíclicas 
do período 2011-2013 que estiveram na raiz do aumento da 
relação da dívida pública como proporção do PIB. 

A dívida bruta do governo, um indicador de endivida-
mento público, apresentou rápido crescimento nos últimos 
anos – entre 2013 e 2016, saltou de 51,3% para 72,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB).33 A dívida pública federal brasileira, que 
inclui os endividamentos interno e externo do governo, 
chegou a R$ 3,04 trilhões. É a primeira vez que a dívida supera 
o patamar de R$ 3 trilhões34. Esta evolução acelerada da dívida 
pública produziu sérias divisões na burguesia brasileira, sob a 
pressão do mercado mundial. Foi um dos fatores que explicam 
o deslocamento de frações crescentes da classe dominante 
para uma oposição frontal ao governo Dilma, culminando com 
a manobra parlamentar jurídica do impeachment.

A participação dos investidores estrangeiros na dívida 
pública interna voltou a cair em setembro de 2016. Os investi-
dores não residentes detinham 14,97% do total da dívida interna 
(R$ 437 bilhões), contra 15,67% (R$ 443 bilhões) em agosto. Com 

33 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
conjuntura/161201_cc32_nt_simulacoes_trajetoria_divida_bruta_governo_
federal.pdf. Acesso em: 12 dez. 2016.

34 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/10/divida-
-publica-sobe-em-setembro-e-atinge-patamar-inedito-de-r-3-trilhoes.html. 
Acesso em: 12 dez. 2016.
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isso, os estrangeiros seguem na quarta colocação de principais 
detentores da dívida pública interna em setembro, atrás dos 
fundos de previdência (24,26%, ou R$ 708 bilhões) – que seguem 
na liderança –, das instituições financeiras (24,14% do total, ou 
R$ 704 bilhões), e dos fundos de investimento (21,4% do total, 
ou R$ 625 bilhões). 

Entretanto, há uma polêmica não conclusiva sobre a 
desnacionalização da economia brasileira. Ela parece ter se 
intensificado, ao menos quantitativamente35. Os dados dispo-
níveis, mesmo quando considerados diferentes indicadores, 
não autorizam a conclusão de que teria sido qualitativa. Mas 
manteve-se, quantitativamente, muito elevada a forte presença 
do capital estrangeiro (GONÇALVEZ, 2011).36 

A desindustrialização é um tema igualmente polêmico. 
Mas, ao contrário da desnacionalização, parece claro que o 
crescimento médio em torno de 4% entre 2004 e 2010, os anos 

35 Segundo técnicos do DIEESE, 2004 e 2012, 1.296 empresas foram trans-
feridas para controle de empresas estrangeiras. Um aspecto especialmente 
grave é o tema das remessas das multinacionais para o exterior. As remessas 
de lucro para as matrizes de transnacionais (muitas delas estatais) chegaram 
a 410 bilhões de dólares entre 2003 e 2012. Disponível em: http://desacato.
info/investimento-externo-direto-e-desnacionalizacao-da-economia-bra-
sileira/. Acesso em: 19 dez. 2016.

36 Reinaldo Gonçalves. Nacional-desenvolvimentismo às Avessas. 
Publicado em 2011. “A desnacionalização é evidenciada no caso das 50 
maiores empresas que constituem o “núcleo central” do capitalismo no 
Brasil. Neste conjunto há 26 empresas estrangeiras. A participação das 
vendas destas 26 empresas estrangeiras no valor total das vendas das 50 
empresas do núcleo central é 40,0% em 2002, 38,4% em 2005-06 e 41,9% em 
2009-10 (Tabela 4, col. 7). O aumento entre 2003 e 2010 ocorre em decor-
rência da queda da participação relativa das empresas estatais visto que as 
empresas privadas nacionais mantêm sua participação (25%) relativamente 
estável no período em análise. Ademais, a participação das vendas das 26 
empresas estrangeiras do núcleo central no valor total das vendas das 500 
maiores empresas aumenta de 17,6% em 2002 para 20,3% em 2010”.
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dos dois mandatos de Lula, não inverteu a tendência de repri-
marização herdada dos anos noventa (GONÇALVEZ, 2011)37. Isto 
porque, embora tenha acontecido uma expansão e moderni-
zação do setor de serviços, e uma expansão e industrialização da 
agricultura, parece razoável concluir que a desindustrialização 
avançou desde os anos 90, uma dinâmica regressiva que não foi 
interrompida na última década (BENJAMIN, 2015).38 

Em resumo, a evolução decenal comparativa indica que 
nos anos noventa ocorreu um agravamento da dependência 
econômica, mas, na última década, uma exposição relativa-
mente menos vulnerável às pressões do mercado mundial. Ao 
mesmo tempo, permite concluir que as reformas em curso – 
como a PEC do teto dos gastos públicos, que congela o orçamento 
do Estado, independentemente das variações do PIB – sinalizam 
uma estratégia de elevação da semicolonização da economia 

37 Reinaldo Gonçalves. Nacional-desenvolvimentismo às Avessas. “A 
participação da indústria de transformação no PIB no Brasil reduz-se de 18% 
em 2002 para 16% em 2010 (IEDI, 2011). A taxa média anual de crescimento do 
PIB real é de 4,0% no período 2003-10. Neste período, a taxa de crescimento 
real do valor adicionado da mineração é 5,5%, da agropecuária é 3,2% e da 
indústria de transformação é 2,7%”. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/
code2011/chamada2011/pdf/area4/area4-artigo19.pdf. Acesso em: 19 dez. 2016.

38 Cesar Benjamim. A desindustrialização do Brasil. “Em 1986 a indústria 
representava 36% do nosso PIB. Hoje representa 14%, percentual semelhante 
ao da primeira metade da década de 1940 [...] Aqui, a desindustrialização 
é precoce, pois ocorre no contexto de uma desaceleração do crescimento 
e antes de atingirmos alta renda per capita. Não geramos uma próspera 
economia de serviços, intensiva em conhecimento. Para absorver a mão 
de obra que a indústria não emprega mais, se expandem serviços de baixa 
produtividade, frequentemente inseridos na economia informal, e que 
oferecem baixas remunerações”. Disponível em: http://www.contrapontoe-
ditora.com.br/arquivos/artigos/201509301532320.BoletimConjunturaBrasil2.
pdf. Acesso em: 19 dez. 2016.
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brasileira. Em conclusão, um novo consenso se estabeleceu no 
interior da classe dominante.

Os anos em que predominou uma “lua de mel” com as 
políticas dos governos de colaborações de classes liderados pelo 
PT, embalados pela fase de crescimento da economia mundial 
puxada pelo “impulso asiático”, ficaram para trás. As tensões 
foram se agravando, seriamente, depois de junho de 2013, e 
deram um salto de qualidade a partir de 2015, com a pressão da 
fúria de camadas de classe média mobilizadas nas ruas com a 
música da orquestra da Lava Jato. Ao final, as frações burguesas 
em luta mediram suas forças. 

A reorientação do governo Dilma Rousseff, depois das 
eleições de 2014, nomeando Joaquim Levy como primeiro 
ministro, foi insuficiente e tardia. Venceu a política de 
associação prioritária com o imperialismo para favorecer as 
mudanças indispensáveis para a elevação do investimento 
estrangeiro. O impeachment de Dilma Rousseff e a posse de 
Temer abriram o caminho para as reformas. Esta dinâmica 
reacionária culminou com a vitória da extrema-direita e a 
eleição de Bolsonaro em 2018.



O REVERSO DO  
ETHOS HUMANO

Terezinha Barros  
Lindijane Almeida  

Raquel Silveira

O desenvolvimento do capitalismo, ao gerar a concentração da 
riqueza, conduz a um processo contínuo de competição, que 
se reflete nas relações humanas, uma vez que estas irão se 
pautar na busca incessante pelo lucro e pelo máximo benefício 
de ordem pessoal. Tais elementos são estimulados pelas agendas 
liberais de aumento e de aceleração da produtividade a qualquer 
custo, assim como centralizados na perspectiva individualista. 
A liberdade individual é defendida como condição necessária à 
reprodução da atividade capitalista e nenhuma entidade deve 
se sobrepor a este direito (HAYEK, 2010; FRIEDMAN, 1988). 
Assim, dentro dessa lógica, os interesses individuais parecem 
se sobrepor e assegurar os interesses coletivos e o aumento 
da riqueza nacional. 

No entanto, percebemos que os interesses individuais 
sobressaem em relação aos coletivos a um custo alto, princi-
palmente, para a classe trabalhadora. Em outras palavras, o 
desejo de poucos capitalistas prevalece sobre a necessidade do 
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trabalhador como um todo, impondo uma intensificação da 
jornada de trabalho, além de salários em nível de subsistência.

Nesse contexto, a agenda liberal é incorporada junto 
ao Estado, que reduz suas atividades quase que unicamente 
direcionado à garantia do funcionamento do mercado, ou seja, 
à perfeita operacionalização de seus mecanismos de autorregu-
lação, à proteção da propriedade privada, à obrigatoriedade dos 
contratos, e à segurança pública, colocando o político a serviço 
do mercado. Essa perspectiva liberal assumiu novas roupagens 
com o passar dos anos, mas a sua essência ainda é presente e 
incorporada nas dinâmicas sociopolíticas.

Além dessa conjuntura, destaca-se que pensar a socie-
dade no mundo de hoje é perceber as flutuações e rápidas 
transformações da solidez de uma era símbolo da modernidade 
que cede espaço para um ambiente de fragmentação e fluidez. 
Abre-se espaço para a fragilização das relações e vínculos 
humanistas, de modo a ocorrer substituição das estruturas 
comunais para o estabelecimento de “redes”, desencadeando 
incertezas no processo de desagregação social.

As justificativas de uma sociedade sem laços de iden-
tidade e parcerias com o outro cede espaço exclusivamente 
para uma ordem econômica, mas que não está na perspectiva 
de ampliação de uma justiça social, empregos e rendas está-
veis, como já falamos anteriormente. A ótica é de reforçar as 
perspectivas materiais e consumistas de uma sociedade que, 
cada vez mais, valoriza mais os aspectos do ter do que o ser, 
que, além de tudo, carrega o estigma da corrupção, do indi-
vidualismo, da desconfiança e do medo. Na verdade, como 
destacado por Bauman (2010), os nossos arranjos econômicos, 
políticos e sociais estão se fragmentando e fragilizando, 
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desprovidos de confiança tanto entre as pessoas como entre 
as próprias instituições.

A campanha do medo, por exemplo, pulveriza-se em 
nossa sociedade, despertando uma insegurança contínua 
entre os indivíduos e entre esses e as instituições, de modo 
que a solução se ampara na busca pela proteção e segurança. 
Consequentemente, abre-se espaço para aspirantes políticos 
que postulam como solução um convívio pacífico e tranquilo, 
longe das “ameaças” que representam um risco à segurança 
pública. Mas a grande questão é quem são as “ameaças” em 
nossa sociedade hoje? A resposta direciona-se para todos aqueles 
que não atuam no fortalecimento de uma perspectiva moral, 
cristã, conservadora, heterossexual, branca, liberal etc. Em 
outras palavras, os que pensam “diferente” e não se “encaixam” 
em um padrão estabelecido. Aqueles cujas bases apontam para 
uma minoria, que supostamente poderia ser eliminada do 
“harmonioso jardim”, descrito por Zigmunt Bauman.

É como se criassem a dicotomia prevista por Elias e 
Scotson (2000), estabelecidos versus outsiders (pode-se ler 
estranhos), e provocassem sentimentos de imprevisibilidade, 
ansiedade e medo. Contra isso, projetam-se grupos que pulve-
rizam, no discurso, táticas contra os outsiders, garantindo o 
espaço para os dignos e moralmente aceitos.

Pode-se tentar compreender que a sociedade apreende 
que de fato vivemos em uma sociedade de “diferentes”. Aprender 
com os erros parece uma lição ensinada desde cedo, no entanto, 
por que estamos arraigados a memórias de antigas fantasias 
e práticas? Relutamos com o “diferente”, mas facilmente 
nos adaptamos com as desigualdades. Em outras palavras, 
não se aceita muito bem os que querem simplesmente ter o 
direito à diferença reconhecido, mas sem grandes “traumas” 



Raquel Silveira

O REVERSO DO ETHOS HUMANO 

375

Lindijane AlmeidaTerezinha Barros • • 

naturalizamos as desigualdades sociais enraizadas em nosso 
processo sócio-histórico.  

Referimo-nos, de forma direta, ao Brasil, no qual, segundo 
IBGE (2018)), 10% da população mais rica concentra metade dos 
rendimentos do país. A mesma pesquisa relatou também que a 
renda dos trabalhadores que formam o grupo do 1% mais rico é 
36,3 vezes maior do que a metade com os menores rendimentos 
provenientes do trabalho. O agravamento da situação se explicita 
quando, em apenas um ano 2016 a 2017, o Brasil passou a ter quase 
2 milhões de pessoas na pobreza extrema (IBGE, 2019). Será que os 
dados não mostram um problema grave? Não seria o caso de ser 
esta a agenda política mais importante? A principal plataforma 
eleitoral? Ao que parece, as pautas que agitam o mundo político 
não se concentram nessa problemática, mas a uma atenção sobre 
as atividades políticas, religiosas ou sexuais de grupos.

Partindo dessa perspectiva inicial, serão discutidas, a 
seguir, diversas transformações imputadas ao longo da história 
e seus reflexos no contexto mais recente, no que chamamos 
de crise do ethos humano, que vem se refletindo nos aspectos 
sociais, econômicos e políticos da vida em sociedade.

A DESAGREGAÇÃO SOCIAL COMO  
PONTO DE PARTIDA PARA A 
COMPREENSÃO DO REVERSO

O desemprego apresenta-se como uma grande problemática na 
sociedade brasileira, uma vez que 12,4 milhões de brasileiros 
estão desempregados (IBGE, 2018). 
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Ao mesmo tempo, o Brasil assiste, desde a década de 1990, 
modificações no mundo do trabalho. Dentre elas, destaca-se 
a precarização. Assim, “desemprego em dimensão estrutural, 
precarização do trabalho de modo ampliado e destruição da 
natureza em escala globalizada” (ANTUNES, 2009, p. 36) torna-
ram-se traços constitutivos após a reestruturação produtiva.

O fato é que a ação combinada do Estado e do capital 
transformou o mundo do trabalho mediante reformas insti-
tucionais que o tornaram flexível, polivalente e precário. 
Tal mundo, diante dessas características, tornou-se, ainda, 
funcional às necessidades de compra e venda da força de 
trabalho e à lógica de reprodução do próprio capital.

As mudanças engendradas para fins de manutenção 
da reprodução do capital provocaram, portanto, novas 
relações de trabalho que se pautam na intensificação e no 
aumento da jornada de trabalho, na diminuição de salários, 
na precarização da força de trabalho, e na perda de direitos 
trabalhistas individuais e coletivos, além do aumento do 
desemprego e do subemprego. 

Conforme Borges (2007), as modificações no mercado de 
trabalho brasileiro, sentidas principalmente nas duas últimas 
décadas do século XX e nos primeiros anos do século XXI, 
podem ser sintetizadas em: “perdas, precariedade e insegu-
rança” (BORGES, 2007, p. 81). O desenho da classe trabalhadora 
brasileira passa a ser o desemprego ampliado, a precarização 
exacerbada, o rebaixamento salarial acentuado e a perda 
crescente de direitos (ANTUNES, 2009). Ao longo dos anos, 
tais dificuldades foram evidenciadas e a crise elevou o clamor 
por reformas, as quais, porém, não traziam em sua essência o 
reverso da precarização. 
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Diante desse contexto, aponta-se a crise econômica, 
social e política que assola o Brasil nos últimos anos como prin-
cipal motivadora desse cenário. Mas o grande questionamento 
é: a recessão atinge a todos de forma igual? Para responder o 
questionamento, Bauman (2010, 27) destaca as características 
da sociedade capitalista:

Sua sociedade é de classe, madame, sua sociedade é de classe, 

senhor – e não se esqueçam disso, a menos que desejem que 

sua amnésia se cure com uma terapia de choque. Também é 

uma sociedade capitalista operada pelo mercado - e é atributo 

dessa sociedade pular de uma recessão/depressão a outra. 

Como é de classes, ela distribui os custos da recessão e os 

benefícios da recuperação de maneira desigual, usando toda 

oportunidade para reforçar sua espinha dorsal: a hierarquia 

de classes. A probabilidade da queda e o tempo de perma-

nência no fundo, sem perspectivas de futuro, também se 

diferenciam de acordo com a classe.

Atualmente, palavras como terceirização, flexibilização 
e modernização ecoam sobre os trabalhadores, na medida em 
que a áurea do emprego só voltará se os trabalhadores fizerem 
concessões, ou seja, apenas nessas condições é que será possível 
reverter o desemprego. Convocar uma nação a fazer “sacrifí-
cios” é entender que nem todos serão os “sacrificados”.

As ameaças circundam nossa vida cotidiana, pois, se não 
atender às expectativas do mercado, este vai procurar outros 
lugares, onde há poucas leis e regulamentações, mão de obra 
barata, frágeis organizações trabalhadoras, e ausência de 
“dilemas” ambientais (BECK, 1999). Dentro dessa prerrogativa, o 
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Brasil vem fazendo o dever de casa em se enquadrar nas “novas 
dinâmicas” globais? 

Os Estados nacionais colocam-se no papel de coadju-
vantes, rendendo-se às corporações o domínio das negociações. 
É como se a atual dinâmica da economia, que atua nos prin-
cípios globais, enterrasse cada vez mais os fundamentos do 
Estado e da economia nacional (BECK, 1999). O papel do Estado 
nessa perspectiva tem como resultado fragmentação política, 
enfraquecimento do Estado, desemprego a níveis alarmantes, 
devastação ambiental e aguçamento da desigualdade social.

Autores clássicos como Castells (1999) e Chesnais 
(1996) concordaram que, nos anos de 1990, haveria uma 
nova configuração do capitalismo mundial, nos mecanismos 
que comandam seu desempenho e sua regulação. Essa nova 
economia é um novo tipo de capitalismo – tecnológica, orga-
nizacional e institucionalmente diferente do capitalismo 
clássico. Para Chesnais (1996, p. 28):

[...] a liberação e a desregulamentação, combinadas com 

as possibilidades proporcionadas pelas novas tecnologias 

de comunicação decuplicaram a capacidade intrínseca do 

capital produtivo de se comprometer e descomprometer, 

de investir e desinvestir; numa palavra, sua propensão à 

mobilidade. 

O crescimento da produtividade, para Castells (1999), 
foi devido às novas descobertas tecnológicas da informação, 
que se difundiram por toda a economia. Porém, para que as 
novas fontes de produtividade dinamizassem a economia, foi 
necessário garantir a difusão de novas formas de organização e 
administração em rede por toda a economia. Segundo o autor: 
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para abrir novos mercados, conectando valiosos segmentos de 

mercado de cada país a uma rede global, o capital necessitou 

de extrema mobilidade, e as empresas precisaram de uma 

capacidade de informação extremamente maior (CASTELLS, 

1999, p. 138).

No entanto, é importante pensar que a informação 
trabalhada pelo autor atualmente atinge outras faces. O 
volume atual de informação é assustador. Quando aden-
tramos nos aspectos da privacidade abrem-se “feridas” 
e quando se adentra nos aspectos políticos, estes causam 
impactos nas democracias. De fato, as consequências vão 
além, mas já foram previstas por George Orwell (2005).

Castells (1999) ao trabalhar com a ideia de redes quis 
referenciar que estão se espalhando por toda a economia, 
reduzindo as antigas formas de organização. No que tange 
a essas, por sua vez, Polanyi (2000) nos oferece importantes 
argumentos acerca da origem histórica da desagregação 
social. Em sua obra, o autor trata da origem do mercado autor-
regulado na Inglaterra do século XIX, mas também nos oferece 
importantes pistas para a compreensão de outros processos 
de transformação social.

Para ele, o progresso dos instrumentos de produção 
ocorrido no século XVIII trouxe como um de seus resultados a 
desarticulação da vida das pessoas. Assim, estruturou-se um 
“moinho” que teria triturado a vida dos homens, destruindo o 
antigo tecido social para a construção de uma nova forma de 
interação homem-natureza.

Com o advento da economia de mercado, as relações 
sociais passaram a estar embutidas no sistema econômico, de 
maneira que os mecanismos do mercado se inseriram em vários 
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elementos da vida industrial. O fato é que, em uma sociedade 
em que prevalece a economia de mercado, não apenas os bens 
e os serviços, mas as pessoas e seu meio de vida (a força de 
trabalho e a terra) são convertidos em mercadorias passíveis 
de serem quantificadas, recebendo um preço (POLANYI, 2000).

Com o advento da sociedade de mercado, o tecido social 
foi separado do aspecto econômico, subordinando-se a este. 
Toda a coesão social anteriormente pautada na reciprocidade 
e na redistribuição ruiu, gerando a desarticulação social e o 
desejo pelo lucro.

É assim que, no contexto de uma sociedade de mercado, 
a produção advinda das máquinas esconde a transformação 
da substância natural e humana da sociedade em mercadoria, 
desarticulando as relações sociais. Polanyi (2000) destaca que 
a destruição social causada pela criação de um mercado livre 
de trabalho foi agressiva. Dessa forma, a atividade humana 
se desvinculou das tradições que a regiam, criando-se uma 
conjuntura em que o trabalho teve que se transformar em 
mercadoria ao mesmo tempo em que a riqueza proporcionada 
por este se tornou companheira inseparável da pobreza.

Acerca dessa mesma conjuntura, David Harvey (1980, 
p. 171), por sua vez, afirmou que o sistema de preço passou a 
“coordenar grande número de atividades individuais através 
do comportamento do mercado, e a estrutura social corres-
pondente é aqui uma sociedade de classes estratificada”, na 
qual o indivíduo se obriga à venda da “mercadoria” trabalho 
em troca de sua sobrevivência e do afastamento da privação 
dos bens materiais.

Nos primórdios da sociedade primitiva, o trabalho era 
desenvolvido para fins de suprir as necessidades dos grupos 
humanos, sendo encarado como parte da totalidade das 
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atividades dessa formação social, distanciando-se do trabalho 
dotado de valor econômico. Na sociedade antiga, subsistiu o 
trabalho escravo, de forma que os indivíduos escravizados 
pertenciam ao seu senhor, servindo à produção de bens e de 
serviços, mas também configurando próprio produto a ser 
consumido no mercado de trocas.  Assim, o trabalho, com 
o passar dos anos, distanciou-se da sua forma originária, 
tornando-se, no geral, algo alheio aos mais ricos e atividade a 
ser realizada pelos menos abastados.  

Durante a Idade Média, a terra era o principal meio de 
produção e, em torno dela, davam-se as relações sociais entre 
servos e nobres, de forma que o modo de produção feudal se 
caracterizava pela relação de subordinação entre os vassalos e 
os suseranos, e entre servos e os senhores feudais. Destaca-se 
também, nesse tempo histórico, o trabalho exercido no interior 
das corporações de ofício, correspondentes a associações de 
trabalhadores com ordenações rígidas e estrutura de controle 
do trabalho do aprendiz por parte do mestre de cada corpo-
ração. Por volta do século XVI, sob as ruínas da sociedade 
feudal, surge o modo de produção capitalista. 

Entretanto, na sociedade capitalista, ao mesmo tempo 
em que o labor se constitui a finalidade do indivíduo, a força 
de trabalho se transforma em mercadoria. Desde a sua gênese, 
o capitalismo se reproduz por meio de seu caráter destrutivo 
em relação ao trabalho e à natureza (ANTUNES, 2011). 

No contexto capitalista, a organização da sociedade 
gira em torno dessa relação desigual e da compra da força de 
trabalho, convertida em mercadoria para a geração da mais 
valia. Em troca da venda de sua força de trabalho, o trabalhador 
obtém dinheiro, enquanto meio de circulação, o que possibilita 
a obtenção de valores de uso – mercadorias necessárias para 
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a manutenção da sua capacidade de trabalho e da sua sobre-
vivência. Entretanto, sob esse novo sistema de produção, essa 
troca não é justa, sendo o trabalhador alienado do processo 
produtivo e utilizado como meio de obtenção de lucro para a 
burguesia (MARX, 1975). 

Em Marx, ao mesmo tempo em que o trabalho distingue 
o homem do animal, tornando possível àquele se realizar 
enquanto um ser livre (MARX; ENGELS, 2002), ele também, na 
sociedade capitalista, é o elemento que subordina o homem ao 
capital, tornando-o estranho ao que produz (MARX, 1974). De 
tal modo, na especificidade do contexto capitalista, a busca da 
realização humana é, portanto, extremamente injusta e, por 
vezes, penosa, de maneira que “[...] o trabalho que estrutura 
o capital desestrutura o ser social” (ANTUNES, 2009, p. 261). 

Assim, há a desrealização do ser social, pois o produto de 
seu trabalho aparece perante o trabalhador como algo estranho a 
ele e apropriado por outro. Para Antunes (1998, p. 125), “significa 
dizer que, sob o capitalismo, o trabalhador repudia o trabalho; 
não se satisfaz, mas se degrada; não se reconhece, mas se nega”. 

Para Manuel Castells (1999), o crescimento da produtivi-
dade e da globalização com base em redes é liderado tanto pelo 
setor da tecnologia da informação como pelo setor financeiro 
global. A exploração de novas fontes de capital e de mão de 
obra especializada torna-se fonte essencial de competitividade.

Chesnais (1996) vê a ascensão do capital financeiro sendo 
seguida pelo ressurgimento de formas agressivas e brutais 
de procurar aumentar a produtividade do capital em nível 
microeconômico, a começar pela produtividade do trabalho.  
O capital financeiro para Castells é como a espinha dorsal da 
nova economia (1999, p. 147), e para Chesnais é a esfera finan-
ceira que comanda, cada vez mais, a repartição e a destinação 
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social dessa riqueza. A esfera financeira não cria nada, mas 
sim alimenta-se da riqueza criada pelo investimento e pela 
mobilização de uma força de trabalho de múltiplos níveis de 
qualificação. (CHESNAIS, 1996, p. 241).

Isso porque as corporações podem produzir em um país, 
pagar impostos em outros e exigir investimentos públicos sob 
a forma de aprimoramento da infraestrutura em um terceiro 
(BECK, 1999; SENNET, 2009). A grande questão: quem é o 
perdedor da globalização?

Países que tinham suas atividades voltadas ao Estado de 
Bem-Estar Social correm contra o tempo, a fim de ajustar suas 
agendas governamentais com o propósito de evitar ficar na 
“lanterna” da corrida do “desenvolvimento econômico”. Assim, 
“enquanto persistir, a lacuna crescente entre a grandiosidade 
das pressões e a debilidade das defesas tende a alimentar e 
estimular sentimentos de impotência” (BAUMAN, 2010, p. 37).

ETHOS HUMANO (TRABALHO) 
X ETHOS DO CAPITAL

Os trabalhadores dentro da nova configuração do capital sofrem 
as consequências que afetam seu ethos. Segundo Sennet (2009, p. 
9), “pede-se aos trabalhadores que sejam ágeis, estejam abertos 
a mudanças em curto prazo, assumam riscos continuamente, 
dependam cada vez menos de leis e procedimentos formais”. O 
termo flexível aparece na rotina do trabalhador, fazendo com 
que cause um desnorteamento em sua trajetória, no entanto, o 
mercado coloca isso como positivo, pois este conseguiria moldar 
a sua vida, mas sem metas de longo prazo. A grande questão é: 
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como provocar a lealdade e o caráter nos trabalhadores em um 
ambiente tão flexível e sem previsibilidade?

Para Sennet (2009, p. 21), “as qualidades do bom trabalho não 
são as mesmas do bom caráter”. Segundo o autor, foi-se o tempo 
da estabilidade com sindicatos fortes, garantias do Estado assis-
tencialista e empresas que produziam uma relativa estabilidade. O 
predomínio hoje é o trabalho em curto prazo e por contrato, sem 
lealdade e comprometimento, com frouxos laços sociais.

A controvérsia existe, pois com o discurso de gerar 
emprego e, consequentemente, dinamizar a economia, tem em 
seu âmago o estímulo ao desemprego. A desregulamentação das 
atividades econômicas domésticas; a liberação do comércio e dos 
investimentos internacionais; e a privatizações das empresas 
públicas incitam essa situação (BECK, 1999; SENNET, 2009).

Tais elementos desencadeiam o dilema problematizado 
por Sennet (2009, p. 27):

Como se podem buscar objetivos de longo prazo numa 

sociedade de curto prazo? Como se podem manter relações 

sociais duráveis? Como pode um ser humano desenvolver 

uma narrativa de identidade e história de vida numa socie-

dade composta de episódios e fragmentos? As condições 

da nova economia alimentam, ao contrário, a experiência 

com a deriva no tempo, de lugar em lugar, de emprego em 

emprego. [...] o capitalismo de curto prazo corrói o caráter 

[...], sobretudo aquelas qualidades de caráter que ligam os 

seres humanos uns aos outros, e dão a cada um deles um 

senso de identidade sustentável.

Sendo assim, como gerar uma sociedade baseada na 
cordialidade e não no individualismo e na falta de coletividade? 
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A própria dificuldade de representação e identificação cria 
um cenário de vazio e confusão, o que culmina num princípio 
esvaziador que atuaria em todas as esferas da sociedade. Como 
consequência direta, ocorre o pauperismo da classe trabalhadora, 
de modo que para o enfrentamento de tal realidade torna-se 
necessária a instauração de novas capacidades das políticas 
sociais a fim de enfrentar os níveis hoje prevalecentes de pobreza.

No Brasil, nas últimas décadas, ocorre uma deterioração 
social que revela uma crescente polarização da sociedade 
brasileira entre pobres e ricos, efeito da política econômica 
sobre o emprego e os salários. Ou seja, como resultado direto do 
desemprego ou do subemprego, que envolve o arrocho salarial, 
vem ocorrendo um processo de empobrecimento que envolve 
a maioria da população. Diante disso, a questão social, que, 
segundo Castells, pode ser caracterizada por uma inquietação 
quanto à capacidade de manter a coesão de uma sociedade, apre-
senta-se como uma ameaça de ruptura da ordem estabelecida.

A sociedade brasileira tem apresentado padrões 
inaceitáveis de desigualdade social que, frente à globalização, 
tornaram-se ainda mais alarmantes. Isto significa que hoje, 
no Brasil, destaca-se uma nítida piora da situação social, 
provocada pela deterioração das condições ocupacionais. 
Portanto, a crise do padrão de desenvolvimento pós-30 e das 
políticas liberais adotadas, ultimamente, tem como resultado 
uma nova forma de pobreza, consequência da expulsão de 
massas de trabalhadores do mercado de trabalho formal, 
restando como alternativa a informalidade. Partindo dessa 
situação em que se encontra o Brasil, Oliveira (1997) chama a 
atenção para a problemática, enfatizando que essa situação, 
recorrentemente apontada como exclusão social, está presente 
em todo o mundo, não se tratando de uma exclusividade de 
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países periféricos como o nosso, mas dizendo respeito a um 
fenômeno que atinge também os países desenvolvidos.

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 
2019) mostram que cerca de 61% das pessoas estão atuando 
na informalidade, o que, em números absolutos, representa 
cerca de 2 bilhões de pessoas. O relatório chega à conclusão 
de que os trabalhadores informais são mais propensos à 
pobreza quando comparados aos trabalhadores formais. 
Outra informação relevante da pesquisa é que, atualmente, 
o número de pessoas com idade de trabalhar é de 5,7 bilhões 
de pessoas em todo o mundo, no entanto, desse número 3,3 
bilhões estão empregadas. Enquanto isso, os desempregados 
são 172 milhões, ao passo que 2 bilhões de pessoas, aproxi-
madamente, estão fora da força de trabalho.

A impressão que era disseminada conjecturava acerca de 
realidades que pareciam ser sintomas apenas de um grupo resi-
dual, mas isto rapidamente se alastra pelo mundo resultando 
em dados alarmantes. Há um desenvolvimento que libera mão 
de obra e precariza a relação clássica de contrato de trabalho, 
que era a da contratação por tempo indeterminado.

Em termos analíticos, de acordo com Oliveira (1997), 
o conceito de exclusão social apresenta três elementos que 
despontam na sua constituição: os excluídos são pessoas sem 
inserção no mundo normal do trabalho; os excluídos, por seu 
crescimento numérico e por não possuírem as habilidades 
requeridas para serem absorvidos pelos novos processos produ-
tivos, teriam se tornado “desnecessários economicamente”, de 
forma que, segundo Castells, são “supranumerários” (os quais 
ocupam na sociedade um lugar de “inúteis para o mundo”); e os 
excluídos sofrem um estigma, cuja consequência mais dramática 
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seria a sua expulsão da sociedade, na medida em que passam a 
ser percebidos como indivíduos que ameaçam a coesão social. 

Esses três traços constituem a forma contemporânea 
de exclusão social, a qual está diretamente relacionada com 
os avanços tecnológicos dos últimos anos e as reformas de 
ordem liberal, como, por exemplo, a Reforma Trabalhista 
Brasileira de 2017. Nesse caso, mesmo vendendo-se a ideia de 
que iria favorecer a formalidade e geração de mais empregos, 
um ano depois, os dados do IBGE (2019) revelam que 38, 3 
milhões estão na informalidade. 

Nesse contexto, observa-se que, de tão numerosos, os 
excluídos passaram a constituir um estorvo à sociedade. Frente 
à fragilidade, ou melhor, à baixa capacidade do Estado de 
promover a equidade social, novas exigências são direcionadas 
aos próprios indivíduos em procurar formas de sobreviver – e 
a informalidade é um caminho.

Nascimento (2003) explica que existem três acepções do 
termo exclusão. A primeira delas confunde-se com os grupos 
estigmatizados, de forma que o conceito de exclusão se aproxi-
maria da discriminação, o que tornaria os negros, nordestinos 
e homoafetivos grupos sociais excluídos. Não haveria aqui uma 
exclusão de direitos, visto que os grupos indicados possuem 
direitos assegurados, mas trata-se da não aceitação das 
diferenças, o que, em função da intolerância, seria fator de 
afastamento desses grupos da sociedade.

A segunda acepção relaciona-se à exclusão de direitos. O 
autor insere nessa acepção os trabalhadores pobres e mendigos, 
que não possuem condições mínimas de sobrevivência e/ou de 
integração com a sociedade. Nascimento (2003) destaca ainda 
uma terceira visão, denominada de nova exclusão, para a qual 
a falta de reconhecimento extrapola a negação de direitos. 
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Trata-se dos indivíduos que, por não serem reconhecidos como 
semelhantes, são praticamente expulsos da órbita social. Essa 
expulsão, muitas vezes, não se dá diretamente, como no caso 
de extermínio de moradores de rua, mas disfarçada na omissão 
ou ineficácia do poder público em solucionar a problemática. 
Essa nova exclusão se caracteriza, conforme Nascimento (2003), 
pela formação de grupos sociais considerados desnecessários 
economicamente; incômodos politicamente, pois são respon-
sabilizados pelos erros e mazelas da política; e perigosos 
socialmente, na medida em que são vistos como transgressores 
da lei e bandidos em potencial.

Assim, a exclusão social pode ser definida como o oposto 
da coesão social, ou seja, é correspondente à ruptura dos 
vínculos sociais (NASCIMENTO, 2003), reflexo da desagregação 
e da imersão em uma sociedade capitalista. 

É justamente em virtude das características impostas 
pelo capital que Martins (2007, p. 32) destaca a face contradi-
tória do que se denomina exclusão. Como afirma:

O capitalismo na verdade desenraiza e brutaliza a todos, 

exclui a todos. Na sociedade capitalista essa é uma regra 

estruturante: todos nós, em vários momentos de nossa vida, 

e de diferentes modos, dolorosos ou não, fomos desenraizados 

e excluídos. É próprio dessa lógica de exclusão a inclusão. A 

sociedade capitalista desenraiza, exclui, para incluir, incluir 

de outro modo, segundo sua própria lógica. O problema está 

justamente nessa inclusão.

Nessa sociedade marcada pela exclusão, o trabalho é mais 
que um trabalho e o não trabalho é mais que o desemprego, o 
que não é dizer pouco (CASTEL, 1998). O autor utilizou-se de 
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termos para reforçar sua análise, como: sociedade salarial, 
integração, terceirização, identidade, trabalho determinado/
indeterminado e coesão social.

Preocupado em reestabelecer os vínculos sociais, o 
autor constatou o enfraquecimento da relação salarial que 
ocasionou a fragilização dos vínculos sociais. O individualismo 
foi aprofundado pela crise da condição salarial, a crise do 
“Estado de bem-estar social” e a precarização do trabalho, 
buscando soluções de ordem individual para problemas de 
construções socioeconômicas.

A precarização do trabalho permite compreender os 
processos que alimentam a vulnerabilidade social e produzem, 
no final do percurso, o desemprego e a desfiliação. É um 
processo central, comandado pelas novas exigências tecnoló-
gico-econômicas da evolução do capitalismo moderno. Como 
destaca Castel (1998, p. 529):

A precarização do emprego e o aumento do desemprego são, 

sem dúvida, manifestação de um déficit de lugares ocupáveis 

na estrutura social, entendendo-se por lugares posições às 

quais estão associados uma utilidade social e um reconhe-

cimento público.

Outra discussão pertinente é a identidade pelo trabalho. 
Segundo o autor, sobretudo para as classes populares, o 
trabalho funciona como “grande integrador”. Nesse sentido, a 
crise da sociedade salarial, segundo Castel, afeta diretamente 
as relações familiares, visto que cria uma vulnerabilidade de 
famílias expostas à perda de status social e à precariedade 
econômica devido à degradação da condição salarial.
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A sociedade salarial é importante porque ela conseguiu 
esconjurar, em grande parte, a vulnerabilidade de massa e 
assegurar uma ampla participação nos valores sociais comuns. 
Segundo o autor, “o trabalho continua sendo o principal funda-
mento da cidadania enquanto esta comporta, até prova em 
contrário, uma dimensão econômica e uma dimensão social” 
(CASTEL, 1998, p. 580).

Em linhas gerais, a crise salarial propõe uma taxa elevada 
de desemprego, instalação na precariedade, ruptura das solidarie-
dades de classe, falência dos modos de transmissão familiar, escolar 
e cultural, ausência de perspectivas de projetos para controlar o 
futuro etc. Seria melhor que trabalhadores não tivessem vínculos, 
compromissos ou ligações emocionais (BAUMAN, 2008).

Para alarmar mais esse cenário, Sennet (2009) relata 
que o mundo não oferece muita alternativa para essa situação, 
uma vez que as empresas se dividem ou fundem, empregos 
surgem e desaparecem, como fatos sem ligações. “A instabi-
lidade presente parece ser normal” (SENNET, 2009, p. 33). E 
como alerta Bauman (2010)

[...] o inchaço das fileiras de desempregados e jovens instru-

ídos frustrados costumava ter como corolário o aumento da 

agressividade política extremista. Também era o presságio de 

graves problemas para a democracia (BAUMAN, 2010, p. 88).

O ETHOS DEMOCRÁTICO

Como já relatava Przerworski (1989), a participação é neces-
sária para a efetivação dos interesses dos trabalhadores. E se 
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os trabalhadores pretendem fazer uso das oportunidades 
oferecidas pela democracia, devem organizar-se como 
participantes, pois, segundo o autor, ou eles se unem ou desa-
parecem. Mas, afinal, que oportunidades foram geradas pela 
democracia? Como de fato ela vem sendo ancorada dentro dos 
países ocidentais? Por fim, o seu esplendor, tão disseminado 
no século passado, irradia com mesma intensidade? Os seus 
propósitos ainda são os mesmos que fomentaram conflitos 
em prol de sua causa?

É realidade que a democracia representativa vive um 
momento de crise até em lugares onde não vislumbrava. Essa 
crise se revela tanto na participação nos processos eleitorais, 
o que se vê a partir do aumento dramático do abstencionismo, 
quanto na confiança dos cidadãos em relação aos seus repre-
sentantes. Dados do Latinobarômetro (2018) apontam que os 
cidadãos da América Latina acreditam pouco no progresso da 
democracia. Nos últimos 23 anos em que é realizada a pesquisa, 
a percepção nunca foi tão baixa, 20%. Se formos citar especifi-
camente os países, percebe-se que existem entendimentos de 
retrocessos muito mais acentuados em Venezuela (6%), Brasil 
(6%) e El Salvador (9%). Diante disso, é factível perceber que a 
ausência de progresso é uma boa medida do mal-estar geral do 
povo latino-americano e as causas mais citadas na pesquisa são 
as de ordem da economia, segurança e política.

O resultado dessa realidade respinga negativamente 
na democracia representativa. Daí porque hoje, no Brasil e 
no mundo, o desprezo pela política tende a generalizar-se. 
A última década assistiu à proliferação de organizações não 
governamentais ou do terceiro setor tentando assumir respon-
sabilidades, na medida em que as ações dos governos não estão 
correspondendo às expectativas dos cidadãos.
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Ao que parece, a prosperidade, o crescimento e a paz 
foram bem menos ofertados do que de fato se esperava, isso sem 
contar as falhas contínuas quanto à garantia do bem comum e 
à proteção a minorias.

A Anistia Internacional, em seu relatório 2017/2018, 
apontou que o Brasil foi o país que mais assassinou negros, 
LGBTI, membros de grupos de defesa da terra, e policiais no 
mundo em 2017. Outro indicador é que defensores de direitos 
também estão na mira. O Pará e o Maranhão estavam entre os 
estados nos quais os defensores corriam maior perigo. Segundo 
o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos 
Humanos, uma coalizão da sociedade civil, 62 defensores foram 
mortos no Brasil entre janeiro e setembro. 

Além disso, segundo o relatório, 277 pessoas LGBTI 
foram assassinadas no Brasil entre 1º de janeiro e 20 de 
setembro. O fator alarmante nesse contexto é o retrocesso 
no âmbito jurídico na proteção desses grupos. Em 2017, mais 
de 175 projetos de leis que ameaçam Direitos Humanos avan-
çaram em sua tramitação no Congresso, a exemplo da redução 
da maioridade penal, restrição à manifestação e revisão do 
Estatuto do Desarmamento:

Diversas propostas que ameaçavam direitos humanos e 

retrocediam adversamente as leis e políticas existentes 

avançaram em sua tramitação no processo legislativo. A 

violência e os homicídios aumentaram, Anistia Internacional 

– Informe 2017/18 89 afetando principalmente os jovens 

negros. Conflitos por terras e recursos naturais resultaram 

em dezenas de mortes. Os defensores dos direitos humanos 

não foram protegidos efetivamente. A polícia respondeu à 
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maioria dos protestos com força excessiva e desnecessária 

(ANISTIA INTERNACIONAL, 2018, p. 88-89).

Os elementos presentes no ethos democrático, como solida-
riedade, cooperação e universalidade, parecem que estão fora do 
lugar em nossa sociedade. O cenário político cria uma “cortina 
de fumaça” frente a elementos que reforçariam a democracia. É 
como se o eleitor não escolhesse, mas apenas ignorasse.

A desconfiança impera nas relações humanas, os atores 
políticos comumente envoltos em atividades ilícitas contri-
buem para a perda da “fé”, fazendo com que suas plataformas 
políticas eleitorais simplesmente não sirvam e nada digam. 
Palavras “vazias” têm muito mais relevância nessa sociedade 
do que programas político-partidários bem elaborados. Até 
porque “não precisamos assumir responsabilidades políticas 
porque a tecnologia faz isso por nós” (BAUMAN, 2008, p. 139).

Se aceitarmos as premissas de uma das linhas teóricas 
que tentam explicar os motivos da desconfiança nas instituições 
políticas, o modelo de desempenho institucional de Putnam 
(1996), reforça-se a hipótese de que se as ações governamen-
tais estão respondendo às expectativas dos cidadãos, o grau 
de confiança destes a respeito do sistema político aumenta, 
o que possibilita a realização de um bom governo. Mas se as 
ações do governo não estão sendo avaliadas positivamente, a 
desconfiança logo se estabelece em torno da democracia.  

As “promessas não cumpridas” (BOBBIO, 1986) reforçam 
a ideia de que há pouca capacidade de solucionar os problemas 
que mostram os mecanismos democráticos de tomada de 
decisões, como o formalismo, o distanciamento entre represen-
tantes e representados, a opacidade, a assimetria nos recursos 
dos teoricamente iguais etc. Estas são algumas das críticas que 
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se esgrimam no debate político dirigidas ao funcionamento 
atual de nossos sistemas democráticos.

Redes de mentiras tornam-se armas eficientes no 
universo político, de modo que encobrem a verdade. Acabamos 
por nos habituar a conviver com as inverdades e “traições”. 
Prova disso é que as fake news se espalham 70% mais rápido 
do que notícias verdadeiras e, de acordo com o mesmo estudo 
do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts)1, quando a 
notícia fake está relacionada à política, o alastramento é três 
vezes mais rápido. O que circula na internet hoje nos remete a 
um parlatório sem comprometimento com a ética.

Mas por que isso acontece? Ao que parece, as instituições 
que antes cumpriam esse papel na comunicação vêm perdendo 
credibilidade, como os meios de comunicações tradicionais. 
Assim, os indivíduos acabam por buscar outras fontes de 
informações, geralmente tecnológicas.

Estudos como, por exemplo, de Levitsky e Ziblatt (2018) 
repercutem crises em democracias consolidadas. Os autores 
falam que a morte da democracia não acontece com armas, 
tampouco em mãos de generais, mas com líderes eleitos. 
“Autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia enquanto 
corroem a sua essência” (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 17). Como 
dizia Bauman (2010, p. 196), “homens que chegaram como liberta-
dores acabaram-se transformando-se em ditadores, encorajados 
pelo silêncio ensurdecedor das massas sonolentas [...]”.

1 Correio Brasiliense. ‘Fake news’ se espalham 70% mais rápido que notícias 
verdadeiras, diz MIT. 2018. Disponível em: https://www.correiobraziliense.
com.br/app/noticia/tecnologia/2018/03/08/interna_tecnologia,664835/
fake-news-se-espalham-70-mais-rapido-que-noticias-verdadeiras.shtml. 
Acesso em: 13 fev. 2019.
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O próprio Legislativo ajuda nesse processo, pois os 
esforços do governo em fragilizar a democracia passam pelo 
Legislativo e Judiciário. Muitos acreditam que ainda vivem 
em uma plena democracia, pois ela acontece dentro das micro 
capilaridades do poder, às vezes quase imperceptíveis. Mas a 
polarização extrema é um dos elementos mais perigosos para a 
democracia, apesar de, como relatou Bauman (2010), a esquerda 
acabar por se aproximar cada vez mais da direta.

Bauman (2005, p. 11) afirma que “nosso planeta está 
cheio”. Para o autor, essa afirmação não se relaciona com 
a geografia física, nem com o espaço físico do planeta. Essa 
conclusão se refere às formas e meios de subsistência de 
seus habitantes. Nesse contexto, insere-se o debate acerca 
do consumo, enquanto modo de relação do indivíduo com o 
mercado, e das relações interpessoais. Para Bauman (2008), o 
crescimento do ativismo de consumo está ligado ao declínio 
das formas tradicionais de participação política e engajamento 
social. Em outras palavras, é como se o “ativismo de consumo” 
fosse um sintoma do crescente desencanto com a política. “Como 
não há mais nada a que se recorrer, é provável que as pessoas 
abandonem toda a noção de coletivismo e, portanto, qualquer 
senso de sociedade democrática e recorram ao mercado”.

Os seres humanos são e sempre foram consumidores. A 
novidade dessa discussão é o consumo individual realizado no 
ambiente de uma sociedade de consumidores. Tal sociedade, 
por sua vez, configura-se como um cenário que interpela seus 
membros como consumidores (BAUMAN, 2009).

Nessa conjuntura, as ações tendem a ser orientadas por 
uma “síndrome consumista”. A natureza das relações interpes-
soais, por sua vez, tende a ser remodelada à semelhança dos meios 
e objetos de consumo e pelas linhas gerais sugeridas pelo mercado.
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Essa mesma síndrome pauta os valores associados à 
duração e à transitoriedade de acontecimentos e relações. Ela 
interfere no ritmo, no excesso e no desperdício; vivemos em uma 
sociedade do excesso e da fartura, da redundância e do lixo farto.

Contudo, o consumismo não significa satisfação de 
desejos, mas sim a incitação deles por outros sempre renovados. 
A sociedade do consumo consegue tornar permanente a insatis-
fação. Para tanto, depreciam-se e desvalorizam-se os produtos 
com rapidez. Além disso, existe a preocupação permanente com 
a criação de novos desejos e necessidades.

Nessa sociedade, estar em forma é ter saúde; ter filho 
representa um gasto; as relações são frouxas e fluidas. Ademais, 
a incerteza é um instrumento de dominação (BAUMAN, 2009).

No ambiente líquido moderno, o ser humano enfrenta 
um dilema entre a necessidade de se adequar ao ritmo 
destrutivo-criativo dos mercados e o medo de ficar defasado 
e tornar-se dispensável.

A vida líquida é a forma de vida que prepondera na 
atual sociedade líquido-moderna, a qual se caracteriza por um 
contexto em que as condições sob as quais agem seus membros 
mudam de forma mais rápida do que o tempo que seria neces-
sário para a consolidação em hábitos das formas de agir.

Dessa forma, as realizações humanas individuais não 
podem se solidificar em posses permanentes, visto que, de 
forma rápida, os ativos têm se transformada em passivos 
e estorvos. A vida líquida, por sua vez, é uma vida precária, 
acelerada. Trata-se de uma vida de consumo, que projeta o 
mundo e todos os seus fragmentos animados e inanimados 
como objetos de consumo, que por sua vez têm expectativas 
de vida útil limitada.
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Além disso, a vida líquida significa constante autoe-
xame, autocrítica e censura. Trata-se de uma sobrevivência 
pautada na pressão, aumentando a insatisfação do indivíduo 
consigo e com o outro.

Nesse contexto, a vida urbana se transforma em um 
estado de natureza caracterizado pelo predomínio do terror. 
A guerra contra a insegurança, os perigos e os riscos está dentro 
das cidades. Fronteiras blindadas funcionam como barreiras 
para separar estranhos. A arquitetura da intimidação se 
espalha pelos espaços públicos urbanos, transformando estes 
em áreas vigiadas (BAUMAN, 2009), que cumprem a função de 
não permitir um possível reavivamento de formas de recipro-
cidade (POLANYI, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo apresenta reflexões orientadas ao questio-
namento das especificidades do contexto capitalista: trabalho, 
relações familiares e a própria condição humana foram aqui 
discutidos sob o pano de fundo das transformações mais recentes. 

A busca pela realização humana sofreu metamorfoses 
orientadas pela fluidez ditada pelo capital: tornou-se injusta. 
Nesta caminhada, o ser humano demonstra a sua mais nova 
face de refém, ao mesmo tempo algoz, de uma sociedade que 
interpela seus membros como meros consumidores. 

Diante desse contexto, nem mesmo o trabalho se mantém 
resguardado da inquietude do capital.  A precarização do 
trabalho alimenta a vulnerabilidade social e produz, no final 
do percurso, o desemprego e a desfiliação. 
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A ascensão do capital financeiro vem sendo seguida pelo 
ressurgimento de formas agressivas e brutais de procurar 
aumentar a produtividade (CHESNAIS,1996), o que se revela 
na necessidade de crescimento do ritmo de trabalho. Nesse 
cenário, qualquer forma de reciprocidade abre espaço para a 
competição e, diante dela, o desemprego ampliado, a precari-
zação exacerbada, o rebaixamento salarial acentuado e a perda 
crescente de direitos passam a ser, ao mesmo tempo, estratégias 
e reflexos das mudanças impostas pelo capital. 

É o reverso, e até a corrosão, do ethos humano que se faz 
presente também nas relações interpessoais, as quais tendem a se 
remodelar de acordo com as linhas gerais sugeridas pelo mercado.

É uma roda viva que também penetra o universo polí-
tico, trazendo reflexos para a democracia representativa, a 
qual vive um momento de crise, seja na redução do número de 
participantes nos processos eleitorais, seja na desconfiança dos 
cidadãos em relação aos seus representantes e às instituições. 
Até mesmo as instituições que antes cumpriam esse papel na 
comunicação vêm perdendo credibilidade. Nesse contexto, a 
própria crença no progresso da democracia é reduzida. 

Assim, o comportamento do mercado (HARVEY, 1980) 
passa a ditar o tom, não só das dinâmicas produtivas, mas, igual-
mente, do modo de agir do ser humano, visto que encontrou 
formas de se inserir em todas as esferas da vida, promovendo 
a desagregação do tecido social e a desestruturação do ser 
humano como trabalhador. 

A racionalidade pautada no lucro e na obtenção de 
benefícios diversos tornou-se o motor da ação humana. Dessa 
forma, o desenvolvimento do capitalismo conduz a um processo 
contínuo de competição, gerando reflexos múltiplos nas rela-
ções humanas. No contexto social mais ampliado, por sua vez, 
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os interesses coletivos aparecem como obstáculo à realização 
individual, configurando uma completa inversão de valores. 

Nesse novo tecido social, a naturalização passou a ditar 
a forma como alguns fenômenos passaram a ser percebidos 
ou ignorados. Convivemos com a pobreza, a desigualdade e a 
exclusão em um contexto intenso de mudanças e orientados por 
um apressado ritmo, sem que possamos questionar o modo como 
o capital acelerou o nosso tempo e reduziu nossos momentos fora 
do espaço de trabalho. O ser humano passa a ser reconhecido por 
sua dinâmica laboral e inserção na sociedade do consumo e não 
mais por seus vínculos e referências pessoais e familiares. 

Nesse contexto, a constatação de que “as qualidades do 
bom trabalho não são as mesmas do bom caráter” (SENNET, 2009, 
p. 21) denota a face da competição exacerbada como orientadora 
das relações pessoais. Abre-se espaço para que reafirmemos a 
existência de uma sociedade sem laços de identidade e parcerias, 
pautada na ausência de confiança e de reciprocidade. 

O debate aqui apresentado convida à reflexão acerca 
da dinâmica imposta pelo capital e de seus reflexos no tecido 
social, mas, principalmente, põe em evidência a ausência de 
contraposição e a aceitação individual, produzindo-se uma acei-
tação tácita e uma manipulação dos comportamentos sociais.
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Neste livro, os autores analisam os principais traços da conturbada e 
ameaçadora situação mundial, que põem em risco a própria continuidade 
da vida e da civilização.

Discute-se o convulsivo quadro global, analisando tantos os avanços, 
como, por exemplo, no campo tecnológico, como também seus limites, 
suas contradições e especialmente os perigos de retrocesso, de involução, 
de retorno da civilização à barbárie, decorrentes de novas guerras, 
conflitos, xenofobia, da nova elevação da desigualdade e da pobreza, da 
destruição do meio ambiente e da própria vida no planeta, dentro de um 
sistema econômico cada vez mais avassalador e sem controle.


