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Intro du ção

A cri se fi nan ce i ra que aba lou os Esta dos Uni -

dos, a par tir de ou tu bro de 2008, e que se alas trou

por todo o mun do, nos in ci ta a re fle tir so bre os ru -

mos do ca pi ta lis mo e so bre a ma ne i ra como a eco -

no mia é con du zi da in ter na ci o nal men te. Da mes ma

forma, uma das pre o cu pa ções dos bra si le i ros, hoje,

é en ten der de que for ma nos so país será atin gi do

por esta cri se, quan to tem po ela irá du rar e qual o

pre ço que cada um terá de pa gar.

Igual men te pre o cu pa dos com a ques tão, o

Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU trou xe para o

de ba te eco no mis tas, pes qui sa do res, es tu di o sos do

tema, que nos aju dam a en ten der me lhor o que se

pas sa nes te con tur ba do ce ná rio de cri se do ca pi ta -

lis mo mun di al. Com este ob je ti vo o IHU ofe re ce

aos seus le i to res esta edi ção nú me ro 34 dos Ca -

der nos IHU em for ma ção, sob o tí tu lo A cri se

mun di al do ca pi ta lis mo em discussão.

A cri se trou xe para o ce ná rio vá ri as ques tões

de dis cus são como a au to rre gu la ção do mer ca do;

a uto pia do li vre mer ca do; o fim do ne o li be ra lis -

mo; a ló gi ca es pe cu la ti va do mer ca do des re gu la -

do; as li ções de Key nes e Marx, para en ten der as

cí cli cas cri ses do ca pi ta lis mo mun di al; o ca pi ta lis -

mo como sis te ma que se ali men ta e so bre vi ve às

cus tas das cri ses; e as pers pec ti vas da cons tru ção

de uma nova so ci e da de.

Enquan to a era do pen sa men to úni co dá si -

na is de es go ta men to, Karl Marx (1818 – 1883) e

John May nard Key nes (1883 – 1964), que, até

pou co tem po, eram ali ja dos do de ba te eco nô mi -

co, he ge mo ni za do pelo dis cur so do mer ca do li vre, 

sem con tro le, quan to me nos re gu la do me lhor, vol -

tam ao ce ná rio da dis cus são para con tri bu ir, com

suas ide i as, na com pre en são des ta cri se fi nan ce i ra

ame ri ca na, com suas re per cus sões mun di a is.

Anto nio Pra do, eco no mis ta e pro fes sor li cen -

ci a do no De par ta men to de Eco no mia da Pon ti fí -

cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo (PUC-SP),

ex pli ca que a cri se fi nan ce i ra acon te ceu por que

“os ban cos de in ves ti men to não ti nham su per vi -

são e, por tan to, fi ze ram ope ra ções ex tre ma men te

ar ris ca das, ala van can do ope ra ções mu i to aci ma

do seu ca pi tal. E, ao que bra rem, co lo ca ram todo

o sis te ma fi nan ce i ro e a eco no mia real numa si tu a -

ção de ris co de co lap so”. Qu an to à dis cus são da

uti li za ção de di nhe i ro pú bli co para re cu pe rar ins ti -

tu i ções pri va das, como ban cos, Pra do sus ten ta

que “não há ou tra sa í da nes te mo men to. É pre ci -

so res ga tar o sis te ma fi nan ce i ro des sa si tu a ção de

pré-co lap so, re ver as re gu la ções e pu nir os res -

pon sá ve is”.

Car los Les sa, eco no mis ta e ex-pre si den te do

Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to (BNDES),

con si de ran do os al tos e ba i xos do ce ná rio eco nô -

mi co nor te-ame ri ca no, que de i xou o mun do em

alerta, se per gun ta: “Será que o ca pi ta lis mo che gou 

ao fim?”. Ele res pon de: “Não”, pois o ca pi ta lis mo

tem “re cur sos para mi ni mi zar a cri se”. Po rém, com

tan ta tur bu lên cia, apon ta Les sa, o ca pi ta lis mo irá

“ne gar a sua ide o lo gia de li vre mer ca do, por que

so fre rá uma in ter ven ção do Esta do para su pe rar

essa cri se”. Ain da não há como me dir os es tra gos

des sa ten são, mas uma co i sa é cer ta: “O Bra sil já

foi atin gi do”, ga ran te Les sa, que jus ti fi ca: “A bol sa 

de va lo res caiu vi o len ta men te, o real se des va lo ri -

zou, a taxa de câm bio su biu, e as em pre sas bra si -

le i ras que têm em prés ti mos no ex te ri or es tão com

mu i tas di fi cul da des de re no vá-los”.

José Gu i lher me Vi e i ra, eco no mis ta e pro fes -

sor nas Fa cul da des Inte gra das San ta Cruz, de Cu -

ri ti ba, ao re fle tir so bre a cri se fi nan ce i ra in ter na ci o -

nal, é ta xa ti vo: “Eu não re co men da ria para nin -

guém se en di vi dar ago ra. Daí para fren te é tudo

pre vi sí vel: es fri a men to da cons tru ção ci vil, de sem -

pre go, que da no se tor de ser vi ços, mais em pre sas



em di fi cul da de, ina dim plên cia, que bras, mais de -

sem pre go”. Vi e i ra se con si de ra um key ne si a no ao

de fen der a pre sen ça e a in ter ven ção do Esta do

para “re gu lar não só o sis te ma fi nan ce i ro como

tam bém para de fen der a con cor rên cia”.

Luiz Antô nio de Oli ve i ra Lima, ad vo ga do,

eco no mis ta e pro fes sor da Fun da ção Ge tulio Var -

gas (FGV), nos traz o se guin te ques ti o na men to:

“Se o Esta do pode in ves tir bi lhões de dó la res para 

sal var gran des ins ti tu i ções que as su mi ram ris cos

in sen sa tos, por que não pode in ter vir para sal var

mi lhões de ame ri ca nos do ris co emi nen te de per -

der suas mo ra di as pela exe cu ção de hi po te cas?”.

Na opi nião dele, “Res sus ci tar os en si na men tos

key ne si a nos é, nes te mo men to, a me lhor al ter na ti -

va para ten tar con ter a ava lan che que se es ten de

sob a eco no mia mun di al”. Por isso, ele pro põe a

re to ma da do mo de lo eco nô mi co pro pos to por

Key nes, como uma “for ma de se ne u tra li zar o efe i -

to da cri se fi nan ce i ra so bre a eco no mia real”.

Fer nan do Fer ra ri Fi lho, eco no mis ta e pro fes -

sor da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul 

(UFRGS), sus ten ta que a “mão in vi sí vel” do mer -

ca do não fun ci o na sem a “mão vi sí vel” do Esta do. 

Em ou tras pa la vras, “a re es tru tu ra ção do sis te ma

mo ne tá rio in ter na ci o nal pre ci sa ser ar qui te ta da de 

for ma tal que o re fe ri do sis te ma não fi que à mer cê

do li vre mer ca do e, prin ci pal men te, da he ge mo -

nia eco nô mi co-fi nan ce i ra de de ter mi na do país”.

Leda Pa u la ni, eco no mis ta, pro fes so ra da

Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), e pre si den te da

So ci e da de Bra si le i ra de Eco no mia Po lí ti ca, afir ma 

que Key nes lhe en si nou que a te o ria do li vre mer -

ca do não fun ci o na: “Qu an to mais de i xa do a si

mes mo, quan to me nos re gu la do, tan to mais for te

des pon ta sua ten dên cia de se en ros car em suas

pró pri as per nas, ge ran do cri ses como essa de ago -

ra”. Se gui do ra das ide i as de Karl Marx, a eco no -

mis ta da USP ex pli ca que, para o autor de O ca pi tal,

o “li vre mer ca do es con de por trás de sua apa rên -

cia de li ber da de, igual da de e equi lí brio o con trá rio 

dis so. Ele põe a apa rên cia de li ber da de por que to -

dos são ju ri di ca men te igua is, pro pri e tá ri os de

mer ca do ri as, e pa re cem li vres para ven der suas

mer ca do ri as a quem qui se rem e se qui se rem e

para com prar o que qui se rem, de quem qui se rem

e se qui se rem. Ele põe a igual da de por que quan -

do mos tra que algo, como uma bol sa, por exem -

plo, é igual a R$ 25,00, a ven da da bol sa pa re ce

uma tran sa ção jus ta, em que se tro cou va lor de

um tipo por va lor de ou tro tipo. A apa rên cia de

equi lí brio vem da re i te ra ção das tran sa ções mer -

can tis (com suas tro cas igua is) no dia-a-dia dos

mer ca dos, num mo vi men to que pa re ce po der re -

pe tir-se in de fi ni da men te. Qu an do sur gem cri ses

da di men são da que ago ra vi ve mos, elas não

combi nam com essa apa rên cia idí li ca e de nun ci am 

a com ple xi da de e as re la ções con tra di tó ri as que

cons ti tu em o sis te ma ca pi ta lis ta”.

Luiz Gon za ga Bel luz zo, ad vo ga do, eco no -

mis ta, pro fes sor do Insti tu to de Eco no mia da Uni -

ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Uni camp), e

edi tor da re vis ta Car ta Ca pi tal, tam bém sus ten ta a

po si ção de que o li vre mer ca do é uma uto pia, pois 

“a his tó ria do ca pi ta lis mo con fir ma isso”. E acres -

cen ta: “Não há mes mo al ter na ti va quan do uma

cri se fi nan ce i ra sis tê mi ca se de sen vol ve. Se não se

de ci dir pela in ter ven ção de ci si va dos mer ca dos, a

cri se pode avan çar a um pon to que des trói com -

ple ta men te a ca pa ci da de de de ci são dos in di ví -

du os. A me nos que a in ter ven ção seja de tal or -

dem po ten te e abran gen te, como, por exem plo, a

es ta ti za ção do sis te ma ban cá rio”. Na prá ti ca, o

eco no mis ta se mos tra bas tan te cé ti co em re la ção

às mu dan ças que se fa zem ne ces sá ri as, pois o

“am bi en te men tal e ide o ló gi co que hoje pre va le ce 

é um obs tá cu lo a uma mu dan ça mais pro fun da.

Não há ne nhu ma evi dên cia de que as re for mas

ne ces sá ri as se rão im ple men ta das fa cil men te”.

Álva ro Bi an chi, ci en tis ta so ci al, pro fes sor da

Uni camp e di re tor do Cen tro de Estu dos Mar xis tas 

(Ce marx), acre di ta que o úni co con se lho que ca -

pi ta lis tas e li be ra is po dem en con trar em O ca pi tal,

de Marx, é que “de i xem de ser ca pi ta lis tas e li be -

ra is”. “A obra de Marx, e prin ci pal men te O ca pi -

tal, tem por ob je to as con tra di ções da so ci e da de

ca pi ta lis ta e os li mi tes pos tos ao ca pi ta lis mo por

es sas con tra di ções. São es tas con tra di ções eco nô -

mi cas, so ci a is e po lí ti cas as que pro vo cam suas cri -

ses”, afir ma Bi an chi. Ele lem bra que “Marx nun ca

achou que o ca pi ta lis mo en con tra ria cal ma e pa ci -

fi ca men te seu fim dan do lu gar a uma for ma de so -

ci a bi li da de que con se guis se ex pur gar as cri ses.

Mas as re cor ren tes cri ses do ca pi ta lis mo re ve lam
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as ten dên ci as au to des tru ti vas do pró prio ca pi ta lis -

mo. A es ca la des sa au to des tru i ção não pode ser

su bes ti ma da”.

Mar ce lo Car ca nho lo, eco no mis ta, pro fes sor

da Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (UFF) e

mem bro do Nú cleo Inter dis ci pli nar de Estu dos e

Pes qui sas em Marx e mar xis mo (NIEP-UFF), tam -

bém re fle te so bre as es pe cu la ções eco nô mi cas em

tor no da atu al tur bu lên cia in ter na ci o nal, como

tam bém so bre as pos sí ve is mu dan ças no ca pi ta lis -

mo. “O que ocor re rá da qui para fren te? O so ci a lis -

mo, rumo a uma so ci e da de co mu nis ta?”, per gun -

ta Car ca nho lo. Com pou ca es pe ran ça, o eco no -

mis ta res pon de que não exis tem ga ran ti as de

mu dan ça. Para ele, uma trans for ma ção no mo de -

lo eco nô mi co ca pi ta lis ta só irá ocor rer “se os se res

hu ma nos se pro pu se rem a isso, e se, de fato, esse

pro je to for his to ri ca men te exequível”. Como es tu -

di o so de Marx e pes qui sa dor do mar xis mo, Car ca -

nho lo bus ca en ten der e ex pli car a cri se fi nan ce i ra

mun di al a par tir das li ções de Marx: “A obra de

Marx – em es pe ci al, O ca pi tal, que tra ta das leis

ge ra is de fun ci o na men to do modo de pro du ção

ca pi ta lis ta – não tem como ob je ti vo cons tru ir uma

ins tru men ta li za ção po lí ti co-eco nô mi ca para re sol -

ver os mo men tos de cri se da eco no mia ca pi ta lis ta. 

Ao con trá rio, o que se pre ten de é mos trar como o

pro ces so de acu mu la ção de ca pi tal, e mais es pe ci -

fi ca men te suas leis (de ten dên cia) ge ra is, pres su -

põe as cri ses eco nô mi cas, ma ni fes tem-se es tas da

for ma que for”. Em ou tras pa la vras, ex pli ca o pro -

fes sor: “As cri ses não são ano ma li as do sis te ma,

mas par tes in te gran tes de sua ló gi ca”.

Pa u lo Na ka ta ni, eco no mis ta, pre si den te da

So ci e da de Bra si le i ra de Eco no mia Po lí ti ca (SEP),

mem bro do con se lho edi to ri al da Re vis ta de Eco -

no mia Crí ti ca, e pro fes sor da Uni ver si da de Fe de -

ral do Espí ri to San to (UFES), de for ma ca te gó ri ca

sus ten ta que “Os es cri tos de Marx nos per mi tem

en ten der que o de sen vol vi men to ca pi ta lis ta é o

ca mi nho para a des tru i ção da pró pria hu ma ni da -

de”. Re fe rin do-se aos de fen so res do li vre mer ca -

do, que de fen dem que no ca pi ta lis mo não pode

ha ver cri se, a não ser por fa to res ex ter nos Na ka ta -

ni res pon de que para “os ne o li be ra is a ‘cul pa’ é

sem pre dos ou tros, nun ca do ca pi tal”. “São es tes

eco no mis tas, na tu ral men te jun to com po lí ti cos no

po der, es co las, me i os de co mu ni ca ção etc. que

ca pi ta ne a ram as ideias, pro po si ções e po lí ti cas

eco nô mi cas cha ma das de ne o li be ra is que nos

con du zi ram à si tu a ção atu al. Eles es tão in crus ta -

dos em to dos os ní ve is e es fe ras da eco no mia e do

Esta do, de fen den do es sas ideias, su ge rin do as

atu a is me di das de in ter ven ção e agra van do ain da

mais a cri se do ca pi tal”, ex pli ca Na ka ta ni.

Para Cla us Mag no Ger mer, agrô no mo, eco -

no mis ta e pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral do

Pa ra ná (UFPR), o atu al mo men to de cri se re pre -

sen ta ape nas uma cer te za: “a con ti nu i da de da

bar bá rie ca pi ta lis ta”, pois, para ele, “as cri ses não

cons ti tu em ano ma li as do ca pi ta lis mo, mas são

uma das suas ca rac te rís ti cas mais fun da men ta is”.

Se guin do a ori en ta ção mar xis ta, ele lem bra que

Karl Marx, já ad ver tia: “As cri ses fi nan ce i ras não

po dem ser evi ta das, em bo ra pos sam ser ate nu a -

das, ou acen tu a das, em cer ta me di da, pelo Esta -

do”. Se gun do Kla us Mag no, a cri se fi nan ce i ra em

cur so é pro va con cre ta dos en si na men tos de

Marx, a res pe i to da im pos si bi li da de de re ver ter

qua dros como o apre sen ta do no de cor rer dos úl ti -

mos me ses. Mes mo com a ado ção de inú me ras

me di das para con ter co lap sos fi nan ce i ros, “as cri -

ses su ce dem-se por que fa zem par te da na tu re za

do ca pi ta lis mo, e são por esta ra zão ine vi tá ve is”,

ex pli ca o eco no mis ta.

Ro bert Kurz, fi ló so fo ale mão, his to ri a dor, pe -

da go go e re da tor da re vis ta teó ri ca EXIT! – Kri tik

und Kri se der Wa ren ge sellschaft (EXIT! – Crí ti ca e

Cri se da So ci e da de da Mer ca do ria), res sal ta a im -

por tân cia de Karl Marx para com pre en der mos o

sis te ma ca pi ta lis ta e a cri se fi nan ce i ra mun di al ao

afir mar con tun den te men te que “os re cur sos ma te -

ri a is e os agre ga dos ci en tí fi co-tec no ló gi cos, bem

como as ca pa ci da des e ne ces si da des hu ma nas

não po dem mais ser com pri mi das nas for mas bá -

si cas do ca pi tal. Ou, como Marx o for mu lou nos

Funda men tos da Crí ti ca da Eco no mia Po lí ti ca, ‘de -

sa ba o modo de pro du ção ba se a do no va lor de tro -

ca’; ma ni fes ta-se a ‘des va lo ri za ção do va lor’ en -

quan to li mi te his tó ri co da va lo ri za ção do ca pi tal”.

André Fi li pe Zago de Aze ve do, eco no mis ta e

co or de na dor do Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em 

Eco no mia da Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si -

nos (Uni si nos), pre vê “um me nor rit mo de cres ci -
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men to eco nô mi co, es pe ci al men te das eco no mi as

de sen vol vi das” e “o au men to da in fla ção de vi do

ao in cre men to dos pre ços das com mo di ti es agrí -

co las e mi ne ra is, im pul si o na dos pela ma nu ten ção

de ele va das ta xas de cres ci men to nos pa í ses asiá -

ti cos”. Na sua ava li a ção, o eco no mis ta faz a se -

guin te pro je ção: “Em bo ra o mer ca do fi nan ce i ro

te nha sido alvo de in se gu ran ças e tur bu lên ci as,

não há mo ti vos para pâ ni co”. Se gun do ele, a de -

sa ce le ra ção das gran des eco no mi as “pode con tri -

bu ir para ali vi ar o se gun do pro ble ma”, ou seja, “o

au men to de pre ços das com mo di ti es, re du zin do a

pres são da de man da so bre ali men tos e pe tró leo”.

Gil ber to Du pas, que foi mem bro da Co mis -

são de Éti ca da So ci e da de Bra si le i ra para o Pro -

gres so da Ciên cia (SBPC), e do Con se lho Na ci o nal 

de Ava li a ção do Ensi no Su pe ri or (CONAES), afir -

ma que a cri se in ter na ci o nal afe ta o Bra sil de duas

for mas: “Pri me i ro, pela ca pa ci da de do Bra sil de

man ter ní ve is de ex por ta ção da mes ma mag ni tu -

de em dó lar que man ti nha an te ri or men te, em fun -

ção da que da da eco no mia mun di al. E, em se gun -

do lu gar, é pre ci so re co nhe cer que os efe i tos des ta

que da da eco no mia mun di al caem so bre a pró -

pria ren da in ter na, con si de ran do que, se o país

vier a cres cer me nos em 2009 (já se fala em nú me -

ros da or dem de 2 a 3%), evi den te men te a ex pan -

são da ren da deve acom pa nhar essa di mi nu i ção

do cres ci men to”. Esses dois fa to res, es cla re ce Du -

pas, afe tam a ren da e a de man da do país e dos

bra si le i ros pois, “uma di mi nu i ção da de man da

ex ter na de com mo di ti es, o que afe ta nos sos vo lu -

mes de ex por ta ção e, ao mes mo tem po, uma di -

mi nu i ção do cres ci men to da de man da in ter na

em fun ção de um me nor cres ci men to do pró prio

país”.

Ro ber to Camps Mo ra es, eco no mis ta e pro -

fes sor da Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos

(Uni si nos), dis cor da de que a cri se fi nan ce i ra atu al 

seja pro du to da apli ca ção de prin cí pi os li be ra is.

Ele de fen de que a cri se atu al não pode ser atri bu í -

da ao ca pi ta lis mo e às ideias eco nô mi cas li be ra is.

“Esta ideia é com ple ta men te fal sa”, afir ma ele.

Em sua ar gu men ta ção, Mo ra es ex pli ca que “a te o -

ria mo der na da po lí ti ca mo ne tá ria, aque la em que 

se ba se i am os gran des ban cos cen tra is do mun do,

e que nada tem que ver com as fa lhas re gu la tó ri as

que fo ram res pon sá ve is pela cri se atu al deve uma

gran de par te a al guns prin cí pi os bá si cos que fo -

ram de fen di dos por Mil ton Fri ed man nas dé ca das

de 1950 a 1970 do sé cu lo pas sa do”.

Em ja ne i ro de 2009, os che fes de Esta do das

po tên ci as ca pi ta lis tas, re u ni dos no Fó rum Eco nô -

mi co de Da vos, Su í ça, ad mi ti ram que es ta vam en -

ga na dos em re la ção a au to re gu la ção do mer ca do

e ad mi ti ram tam bém a ne ces si da de de re for mu lar

o ca pi ta lis mo. Enquan to isso, no Fó rum So ci al

Mun di al, no Bra sil, tam bém em ja ne i ro de 2009,

Bo a ven tu ra de Sou sa San tos, so ció lo go e pro fes -

sor da Uni ver si da de de Co im bra, le van tou o se -

guin te ques ti o na men to: “Se nós não der mos a so -

lu ção, ela virá de Da vos, com mais ca pi ta lis mo e

me nos di re i tos. São eles que es tão a pen sar uma

so lu ção. Nós nos re u ni mos (no Fó rum So ci al

Mun di al) des de 2001 e não fo mos nós que der ro -

ta mos o ne o li be ra lis mo, ele co me teu su i cí dio. Eles 

es tão lá (em Da vos) pen san do o que vai ser o ca -

pi ta lis mo de po is da cri se. E nós, o que es ta mos

fazendo?”.

Com a con tri bu i ção dos pen sa do res Da vid

Har vey, Ro bert Kurz, Re i nal do Gon çal ves, Paul

Sin ger, Ri car do Abra mo vay, Eric Tous sa int, Mi -

cha el Hardt, Ma rio De a glio e Ja mes Pe tras, abor -

da mos tam bém nes te nº 34 dos Ca der nos IHU

em for ma ção a ques tão de como a es quer da vi -

su a li za a cri se in ter na ci o nal do ca pi ta lis mo e que

pro pos tas tem a ofe re cer para a su pe ra ção da

mes ma.
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A éti ca do mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal é o lu cro

Entre vis ta com Gil ber to Du pas

Gil ber to Du pas foi pro fes sor vi si tan te da Uni -

ver si da de de Pa ris II e da Uni ver si da de Na ci o nal

de Cór do ba e mem bro da Co mis são de Éti ca da

SBPC (So ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres so da

Ciên cia) e do Con se lho Na ci o nal de Ava li a ção do

Ensi no Su pe ri or (CONAES). Entre seus li vros mais

re cen tes pu bli ca dos, ci ta mos O mito do pro -

gres so (São Pa u lo: Unesp, 2006) e Espa ços

para o cres ci men to sus ten ta do da eco no mia 

bra si le i ra (São Pa u lo: Unesp, 2007).

Ou tras en tre vis tas con ce di das por Gil ber to

Du pas à IHU On-Line, po dem ser con fe ri das na

nos sa pá gi na ele trô ni ca (www.uni si nos.br/ihu):

* Na no tec no lo gi as: en tre a ló gi ca do

mer ca do e a ne ces si da de das so ci e da des.

Pu bli ca da nas No tí ci as do Dia, de 30 de maio

de 2008;

* Na no tec no lo gi as: mais um mito do

pro gres so? Pu bli ca da na IHU On-Line edi ção

259, de 26 de maio de 2008.

Con fi ra na nos sa pá gi na ele trô ni ca (www.uni -

si nos.br/ihu) as duas edi ções dos Ca der nos IHU

Ideias, de au to ria de Gil ber to Du pas:

* Edi ção nº 55, Ter ra ha bi tá vel: o gran de

de sa fio para a hu ma ni da de;

* Edi ção nº 77, Pro gres so: como mito ou

ide o lo gia.

Os fa to res prin ci pa is de pre o cu pa ção em re -

la ção à ren da e à de man da bra si le i ra em fun ção

da cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal, sob o olhar do

pro fes sor Gil ber to Du pas, é a “di mi nu i ção da de -

man da ex ter na de com mo di ti es, que afe tam nos -

sos vo lu mes de ex por ta ção e, ao mes mo tem po,

uma di mi nu i ção do cres ci men to da de man da in -

ter na em fun ção de um me nor cres ci men to do

pró prio país”. Na en tre vis ta que con ce deu para

Gra zi e la Wol fart, da equi pe de co mu ni ca ção da

IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 276, de 6 de

ou tu bro de 2008, Du pas aler ta para o fato de que

con ti nu a mos pra ti can do, no Bra sil, as ma i o res ta -

xas de ju ros do mer ca do in ter na ci o nal. “Então,

evi den te men te que a di mi nu i ção da taxa de ju ros

se ria uma con di ção es sen ci al, que não foi al can ça -

da, para es tar mos num pe río do de ma i or es ta bi li -

da de do cres ci men to”.

IHU On-Line – Com a me lho ra na ren da dos

bra si le i ros au men tou o con su mo tam bém.

O que muda e como esse ce ná rio se trans -

for ma a par tir da cri se fi nan ce i ra in ter na-

ci o nal?

Gil ber to Du pas – Nós pas sa mos, na eco no mia

bra si le i ra, por uma fase in te res san te, que foi dis -

pa ra da pela ex plo são das ex por ta ções de com mo -

di ti es nes te sé cu lo, a par tir do gran de au men to da

de man da chi ne sa. Nes ta fase, num pri me i ro tem -

po, a ren da foi ali men ta da pe las ex por ta ções.

Num se gun do mo men to, que é esse onde es tá va -

mos um pou co an tes da cri se, vá ri os ou tros fa to res 

ali men ta ram a ren da; não só o cres ci men to do

em pre go, como o cres ci men to da de man da in ter -

na, es pe ci al men te em al guns se to res, como cons -

tru ção ci vil, além do fa tor de pre vi dência e apo -

sen ta do ria. Então, es tá va mos num mo men to da

eco no mia bra si le i ra, cres cen do mais de 5% ao

ano, em que se as so ci a vam aos ga nhos mo ti va dos 

pela ex por ta ção fa to res en dó ge nos, que sig ni fi ca -

vam a ex pan são do mer ca do in ter no, que per mi -

tia esse cres ci men to. Pre ci sa mos lem brar, tam -

bém, que, ao mes mo tem po em que cres cia a ren -

da, tam bém cres cia o en di vi da men to de mé dio e

lon go pra zo. A es ta bi li da de re la ti va da in fla ção ti -

nha per mi ti do, ain da que com ta xas de juro mu i to

al tas, re cor des no mun do, com o Se lic a 14%, que
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a ex pan são do pra zo de fi nan ci a men to, tan to de

bens de con su mo du rá ve is como de re si dên ci as,

pro por ci o nas se um sig ni fi ca ti vo au men to do en di -

vi da men to, com pro me ten do, por tan to, a ren da

fu tu ra do bra si le i ro. Evi den te men te que já ha via

si na is de pre o cu pa ção, em bo ra pe que nos, por -

que, como o pra zo do en di vi da men to au men tou e 

es sas dí vi das eram sus ten ta das por uma taxa de

ju ros mu i to alta, ima gi na va-se que po de ria ha ver

na fren te um ci clo de ina dim plên cia por con ta des -

tes pra zos lon gos de fi nan ci a men to. Este era o

qua dro an tes da cri se in ter na ci o nal que tí nha mos

aqui no Bra sil.

De po is da cri se

Ago ra, po de mos di zer que a cri se in ter na ci o -

nal afe ta, fun da men tal men te, duas co i sas. Pri me i -

ro: a ca pa ci da de do Bra sil de man ter ní ve is de ex -

por ta ção da mes ma mag ni tu de em dó lar que

man ti nha an te ri or men te, em fun ção da que da da

eco no mia mun di al. E, em se gun do lu gar, é pre ci -

so re co nhe cer que os efe i tos des ta que da da eco -

no mia mun di al caem so bre a pró pria ren da in ter -

na, con si de ran do que, se o país vier a cres cer me -

nos no ano que vem (já se fala em nú me ros da

or dem de 2 a 3%), evi den te men te a ex pan são da

ren da deve acom pa nhar essa di mi nu i ção do cres -

ci men to. Esses são os fa to res prin ci pa is de pre o cu -

pa ção do lado da ren da e da de man da: uma di mi -

nu i ção da de man da ex ter na de com mo di ti es, o

que afe ta nos sos vo lu mes de ex por ta ção e, ao

mes mo tem po, uma di mi nu i ção do cres ci men to

da de man da in ter na em fun ção de um me nor

cres ci men to do pró prio país.

IHU On-Line – Com a cri se fi nan ce i ra in ter -

na ci o nal, como fica a ques tão dos em prés ti -

mos e fi nan ci a men tos ban cá ri os?

Gil ber to Du pas – Isso de pen de, jus ta men te,

des te qua dro de pro je ção da ren da fu tu ra do bra -

si le i ro. Hou ve uma sen sí vel me lho ra nas ren das,

es pe ci al men te das clas ses ba i xas. Uma par te mu i -

to sig ni fi ca ti va dos po bres foi in cor po ra da à cha -

ma da clas se mé dia ba i xa.1 Então, isso sig ni fi cou a

pos si bi li da de de uma clas se so ci al, que ba si ca -

men te con su mia pou cos bens de con su mo du rá -

ve is, en trar numa fase nova, que foi a que nós vi -

mos até en tão. Va mos nos lem brar que fi nan ci a -

men to é ba si ca men te com pro me ti men to das

ren das fu tu ras. E, por tan to, com as ren das fu tu ras

ca in do, a con di ção ta lvez seja de to mar no vos em -

prés ti mos e seja de di mi nu i ção de pa gar os em -

prés ti mos em cur so. Isso pode afe tar o con su mo.

Ou tro fa tor pre o cu pan te tam bém se re fe re à ques -

tão da casa pró pria. Espe ci al men te nas clas ses de

ren da ba i xa, mas, em geral, o que tem pre do mi -

na do ago ra é não só o em pre go for mal, mas tam -

bém o em pre go fle xí vel. E isso faz com que o tem -

po de per ma nên cia no em pre go, na mes ma ati vi -

da de, en cur te, o que sig ni fi ca tam bém que os

des lo ca men tos do lo cal de tra ba lho de vem ser

mais in ten sos. Se a li qui dez no mer ca do de imó ve is

es ti ver mu i to boa, o su je i to que com prou um imó -

vel e seu em pre go pas sou para um lu gar dis tan te

pode ven der esse imó vel e pas sar para a fren te.

Se, por aca so, a li qui dez imo bi liá ria es ti ver ba i xa,

num mo men to de ma i or con tra ção, e a sua con di -

ção de pa gar as pres ta ções de casa pró pria di mi -

nuírem, nós te re mos pro va vel men te um imó vel

aban do na do, com di fi cul da des de li qui dez. Então, 

es ses são os fa to res prin ci pa is que po dem afe tar a

ques tão dos em prés ti mos. Não nos es que cen do

nun ca que con ti nu a mos pra ti can do as ma i o res ta -

xas de ju ros do mer ca do in ter na ci o nal. Então, evi -

den te men te que a di mi nu i ção da taxa de ju ros se -

ria uma con di ção es sen ci al, que não foi al can ça da,

para es tar mos num pe río do de ma i or estabi li da de

do cres ci men to. Pelo con trá rio, do je i to que as co i -

sas ca mi nham hoje, com o dó lar nes te novo pa ta -

mar, e com a nos sa de pen dên cia mu i to gran de de

impor ta ções (dado que aca ba mos nos acos tu man -

do em ex por tar com mo di ti es e im por tar tec no lo -

gia), sig ni fi ca um en ca re ci men to mu i to gran de das 

im por ta ções. Isso pode ter pres sões in fla ci o ná ri as

e a ten dên cia nor mal de um Ban co Cen tral or to -

do xo como o nos so é re a gir ao au men to de pres -

são de pre ços com au men to de ju ros ain da mais.

O que pode tor nar com pli ca da não só a ques tão
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da ina dim plên cia, mas tam bém a pró pria con di -

ção de cres ci men to a ní ve is em que es tá va mos an -

tes. O que quer di zer que, em úl ti ma aná li se, a per -

sis tir essa cri se no ní vel em que está, pre ci sa mos

es que cer re al men te o pa ta mar de cres ci men to 5%

pelo me nos por um ano ou tal vez mais.

IHU On-Line – Con si de ran do o ca pi ta lis mo

nes te mun do glo ba li za do, qua is os ma i o res

ris cos para a eco no mia na ci o nal da cri se fi -

nan ce i ra que aba la prin ci pal men te os Esta -

dos Uni dos?

Gil ber to Du pas – Em pri me i ro lu gar, essa cri se

nos pega e pega a ma i o ria dos pa í ses da Amé ri ca

La ti na tam bém numa po si ção de re ser vas bas tan -

te for te. É ab so lu ta men te iné di to na his tó ria bra si -

le i ra a re ser va de mais de 200 bi lhões de dó la res.

Isso pode nos dar, num pri me i ro mo men to, uma

cer ta sen sa ção de con for to. Mas pre ci sa mos ima -

gi nar que es sas re ser vas têm como cor res pon den -

tes, do ou tro lado, um es to que mu i to gran de de

ca pi tal es pe cu la ti vo, de ca pi tal flu tu an te in ter na -

ci o nal, ou de bra si le i ros do ex te ri or que re a pli cam 

aqui, que se mo vem com gran de ve lo ci da de nos

mo men tos de cri se. Vi mos ago ra, nes tes dias, o

im pac to dis so não só na bol sa de va lo res, como

tam bém no cré di to de cur to pra zo. Esti ma-se que

esse ca pi tal vo lá til deve atin gir em tor no de 280 bi -

lhões, e é pos sí vel que nes ta cri se te nha sa í do uns

30 bi lhões. Isso quer di zer que há mu i to ca pi tal vo -

lá til ain da a sair. E se ti ver mos uma cri se de gran -

des pro por ções, que jun te uma re ces são in ter na -

ci o nal com a di mi nu i ção das ex por ta ções do Bra -

sil e com o au men to da taxa do dó lar, po de re mos

ter si na is de cri se de con tas cor ren tes, que já es tão

por aí. Isso pode sig ni fi car que es sas re ser vas, na

pior das hi pó te ses, pos sam ser con su mi das com

gran de ra pi dez, o que não só acen de ria um si nal

ama re lo so bre a ques tão da dí vi da ex ter na, mas

tam bém da dí vi da in ter na bra si le i ra. Isso é tudo o

que nós gos ta ría mos que não acon te ces se.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is re per cus -

sões no mun do in te i ro da re pro va ção ini ci al 

do pa co te bi li o ná rio de Bush para sal var os

ban cos ame ri ca nos? Como en tra aqui a dis -

cus são so bre a ten são en tre pú bli co e pri va -

do, con si de ran do o uso do di nhe i ro do Esta -

do para re cu pe rar ins ti tu i ções pri va das

como os ban cos?

Gil ber to Du pas – Tem se fa la do mu i to em Key -

nes nes ses úl ti mos tem pos. Vo cês mes mos es tão

nes sa edi ção da re vis ta pre o cu pa dos com isso.

Isso tem mu i to a ver, por que Key nes tra ba lhou

com essa ideia da di fe ren ça en tre es pe cu la dor e

in ves ti dor, ca rac te ri zan do o mer ca do fi nan ce i ro

fun da men tal men te como vo lá til, do pon to de vis -

ta do es pe cu la dor, e a ati vi da de pro du ti va como

sen do o mer ca do do in ves ti dor. Key nes di zia que

os mer ca dos fi nan ce i ros fa vo re cem o in ves ti men -

to e sus ten tam a de man da agre ga da na me di da

em que di mi nu em o ris co do in ves ti dor de as su mir 

po si ções ilí qui das. Por que, no caso, por exem plo,

do mer ca do de ações, o in ves ti dor, quan do in ves -

te num mer ca do es tá vel, sabe que, se essa com pa -

nhia ti ver uma ren ta bi li da de me nor do que a de

uma bol sa es tá vel, ele pode sem pre ven der suas

ações em bol sa e po der fa zer sua li qui dez. O que

quer di zer, nes se caso, que o mer ca do fi nan ce i ro

para ele po de ria ser até um mer ca do bas tan te po -

si ti vo com re la ção à di nâ mi ca ca pi ta lis ta. Só que

Key nes lem bra que o in ves ti dor in cor po ra a ideia

de que ele pode sem pre sair da sua po si ção de

ações e daí, ci tan do o clás si co, “o que vale para

to dos in di vi du al men te, mas que não vale para ne -

nhum en quan to con jun to”. O que quer di zer o se -

guin te: se vem uma cri se de gran des pro por ções e

o mer ca do fi nan ce i ro per de li qui dez e tra va, como 

o que vi mos, acon te ce o que ti pi ca men te cha ma -

mos de “com por ta men to de ma na da”; se to dos

que rem sair ao mes mo tem po, nin guém pode sair. 

Foi o que vi mos re cen te men te com re la ção às

ações dos ban cos ame ri ca nos, que ti ve ram uma

que da mu i to gran de e que, por tan to, vi ra ram pó.

Key nes es ta be le ce cla ra men te um per fil para a ati -

vi da de de es pe cu la ção, que diz ser uma ati vi da de

que con sis te em pre ver a psi co lo gia do mer ca do.

E que “os es pe cu la do res po dem não ca u sar dano

quan do são ape nas bo lhas num flu xo cons tan te

de em pre en di men to, mas a si tu a ção tor na-se sé ria 

quan do o em pre en di men to se con ver te em bo lhas 

num tur bi lhão es pe cu la ti vo”. É exa ta men te o que

nós te mos aqui ago ra. Ba si ca men te, o mer ca do

es pe cu la ti vo no mer ca do fi nan ce i ro se trans for -

mou num jogo de pô quer.
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IHU On-Line – Que pre vi sões po de mos fa zer 

para o cres ci men to eco nô mi co bra si le i ro,

ten do em vis ta o des fa vo rá vel ce ná rio fi nan -

ce i ro in ter na ci o nal?

Gil ber to Du pas – Tudo in di ca que esta fase de

cres ci men to de mais de 5% no Bra sil deve re flu ir

para ní ve is em tor no de 3%, se tudo es ti ver mais

ou me nos bem no ano que vem. As re per cus sões

mais pro fun das da cri se so bre os ban cos bra si le i -

ros, por exem plo, é mu i to pro vá vel que se jam bas -

tan te pe que nas, por que não só os ban cos bra si le i -

ros não en tra ram como os ban cos ame ri ca nos, de

ma ne i ra tão in ten sa nes se mer ca do es pe cu la ti vo

de se gun do e ter ce i ro ní vel, mas por que tam bém

o Bra sil tem fun da men tos ra zoá ve is ago ra para

não es tar tão atin gi do por essa cri se. Mas es ta rá

atin gi do, sem dú vi da e, evi den te men te, o qua dro

só se tor na rá mais gra ve se ti ver mos efe ti va men te

uma ero são rá pi da das nos sas re ser vas por con ta

de uma cri se de con ta cor ren te, en vol ven do a di -

mi nu i ção das ex por ta ções e a di fi cul da de de di mi -

nu ir as im por ta ções, além de pres sões in fla ci o ná -

ri as por con ta do pre ço des sas im por ta ções no

con su mo in ter no, e al gum si nal de pre o cu pa ção

com re la ção à dí vi da in ter na re a li men ta da à taxa

de ju ros mu i to alta. Se a cri se in ter na ci o nal for

gran de o su fi ci en te para que con ta mi ne des sa for -

ma o qua dro bra si le i ro, aí po de ría mos ter ce ná ri os 

mais pre o cu pan tes no Bra sil.

IHU On-Line – Como o ca pi ta lis mo e o mer -

ca do li be ral po dem en fren tar o “mal fi nan -

ce i ro” cons ti tu í do? Po de mos vis lum brar

pos sí ve is trans for ma ções na es tru tu ra do

ca pi ta lis mo?

Gil ber to Du pas – Essa é uma ques tão mu i to re -

le van te e di fí cil. De um lado, po de mos di zer que a

his tó ria do ca pi ta lis mo é a his tó ria das suas cri ses.

Ca pi ta lis mo sem cri se não é ca pi ta lis mo. Fa zen do

uma re tros pec ti va his tó ri ca, lem bra mos que o ca -

pi ta lis mo se tor nou o sis te ma do mi nan te de po is

da der ro ca da dos re gi mes so ci a lis tas re a is e, sen -

do do mi nan te, se viu de so bri ga do a tra zer efe ti va -

mente o que pro me tia, que era o bem-es tar ge ral,

da in clu são de po pu la ções ma i o res. Pelo con trá -

rio, o que ve mos é um au men to da po pu la ção po -

bre no mun do. O que fez di mi nu ir o nú me ro de

po bres nes ses úl ti mos 20 anos foi o cres ci men to

da Chi na, que se deu apli can do re gras con trá ri as

aos prin cí pi os li be ra is. No en tan to, não há ne -

nhum sis te ma al ter na ti vo que po de mos pro por

quan do cri tica mos o ca pi ta lis mo. Mas te mos de

fa zer essa crí ti ca, es pe ran do que o ca pi ta lis mo

pos sa se re for mar. Qu a is são as chan ces de uma

re for ma no sis te ma ca pi ta lis ta? É mu i to com pli ca -

do, por que o ris co e a ca pa ci da de do em pre en de -

dor de bus car opor tu ni da des de ma xi mi za ção do

lu cro onde quer que elas es te jam e pas san do por

cima de va lo res de na tu re za so ci al e po lí tica só

podem ser con tro la dos com Esta dos for tes e com

ins ti tu i ções re gu la do ras in ter na ci o na is for tes, que

pos sam de fi nir as re gras, que li mi tem o ta ma nho

das “gar ras” do ca pi ta lis mo, de tal for ma que as

em pre sas pos sam exer cer sua ati vi da de de ma xi -

mi za ção do lu cro sem da nos so ci a is mu i to in ten -

sos. Esta mos ven do o sin to ma de que as ins ti tu i -

ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is não fun ci o nam

mais nes te ní vel do ca pi ta lis mo glo ba li za do, ope -

ran do com gran de ve lo ci da de e trans fe rên cia de

flu xos em tem pos re a is em mer ca dos es pe cu la ti -

vos. A gran de per gun ta é: o ca pi ta lis mo quer ser

re gu la do? E a se gun da per gun ta é: o ca pi ta lis mo

pode ser re gu la do por ins ti tu i ções re gu la do ras in -

ter na ci o na is?

IHU On-Line – Qual a éti ca pre do mi nan te

no sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal, que nos 

per mi te en ten der as ori gens e os ru mos da

atu al cri se?

Gil ber to Du pas – A éti ca do mer ca do fi nan ce i ro 

in ter na ci o nal e a éti ca do ca pi ta lis mo é o lu cro.

Este é o gran de pro ble ma. Por tan to, a so ci e da de

pre ci sa cri ar a sua éti ca para de fi nir li mi tes para

essa mola fun da men tal da ló gi ca ca pi ta lis ta. Este

é o gran de di le ma: a so ci e da de ci vil, atra vés do

exer cí cio da po lí ti ca, das suas en ti da des po lí ti cas, 

tem de bus car uma éti ca que pro cu re de fi nir re -

gu la ções que per mi tam ao ca pi ta lis mo exer cer a

sua di nâ mi ca de tal modo que a “fú ria” do em -

pre en de dor não bata de fren te com as ne ces si da -

des da so ci e da de e com os prin cí pi os éti cos mais

fun da men ta is da pro mo ção do ser hu ma no, da

in clu são so ci al mí ni ma, da pro te ção con tra a

fome, do em pre go mí ni mo de cen te. Va mos ver

se a éti ca da so ci e da de pode com bi nar com a éti -

ca do lu cro.
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He ge mo nia ne o li be ral:

“Cer ta men te não foi um pe río do bri lhan te para a his tó ria da hu ma ni da de”

Entre vis ta com Anto nio Pra do

Anto nio Pra do é eco no mis ta, mes tre e dou tor 

pelo Insti tu to de Eco no mia da Uni ver si da de de

Cam pi nas (Uni camp). Tam bém é pro fes sor li cen -

ci a do no De par ta men to de Eco no mia da Pon ti fí cia 

Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo (PUC-SP),

ex-di re tor téc ni co do Di e e se (1990 a 1999) e atu al

che fe da re pre sen ta ção do BNDES em Bra sí lia.

“Esses ban cos de in ves ti men to não ti nham

su per vi são e, por tan to, fi ze ram ope ra ções ex tre -

ma men te ar ris ca das, ala van can do ope ra ções mu i -

to aci ma do seu ca pi tal. E, ao que bra rem, co lo ca -

ram todo o sis te ma fi nan ce i ro e a eco no mia real

numa si tu a ção de ris co de co lap so.” A ava li a ção é

do eco no mis ta Anto nio Pra do, na en tre vis ta que

con ce deu para Gra zi e la Wol fart, da equi pe de co -

mu ni ca ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 

276, de 6 de ou tu bro de 2008. Para ele, a sa í da é

“res ga tar o sis te ma fi nan ce i ro des sa si tu a ção de

pré-co lap so, re ver as re gu la ções e pu nir os res -

pon sá ve is”. Ao re fle tir so bre a re la ção en tre de -

mo cra cia e cres ci men to eco nô mi co, Pra do en fa ti -

za: “Para ha ver de sen vol vi men to eco nô mi co e so -

ci al, é pre ci so ter cres ci men to com dis tri bu i ção de

ren da em um am bi en te de mo crá ti co”.

IHU On-Line – Como en tra aqui a dis cus são

so bre a ten são en tre pú bli co e pri va do, con -

si de ran do o uso do di nhe i ro do Esta do para

re cu pe rar ins ti tu i ções pri va das como os

ban cos?

Anto nio Pra do – Essa é uma ques tão bas tan te

de li ca da, por que ela de ve ria ter sido evi ta da atra -

vés de re gu la ções ade qua das. Esses ban cos de in -

ves ti men to não ti nham su per vi são e, por tan to,

fi ze ram ope ra ções ex tre ma men te ar ris ca das, ala -

van can do ope ra ções mu i to aci ma do seu ca pi tal.

E, ao que bra rem, co lo ca ram todo o sis te ma fi nan -

ce i ro e a eco no mia real numa si tu a ção de ris co de

co lap so. Esse co lap so cer ta men te cus ta ria mu i to

mais caro do que esse pa co te de 700 bi lhões de

dó la res. É bom di zer que é pos sí vel re cu pe rar par -

te im por tan te des ses re cur sos, mas, de fato, es ta -

mos numa si tu a ção em que a uti li za ção de re cur so 

pú bli co para re cu pe rar uma si tu a ção pro vo ca da

por agen tes pri va dos pro vo ca uma gran de ten são. 

No en tan to, não há ou tra sa í da nes te mo men to. É

pre ci so res ga tar o sis te ma fi nan ce i ro des sa si tu a -

ção de pré-co lap so, re ver as re gu la ções e pu nir os

res pon sá ve is.

IHU On-Line – Qual a im por tân cia do Esta -

do e da re gu la ção dos mer ca dos para a re -

cu pe ra ção da or dem fi nan ce i ra mun di al? O

li vre mer ca do não fun ci o na re al men te?

Anto nio Pra do – Nun ca hou ve o mer ca do auto-

re gu la do da for ma que os teó ri cos li be ra is apre -

sen tam. Se ve ri fi car mos a cons tru ção do sis te ma

ca pi ta lis ta, per ce be re mos que a atu a ção do Esta -

do sem pre foi es sen ci al para que hou ves se mer ca -

do ope ran do de for ma re gu lar e con tí nua. Exis tem 

li vros que tra tam des sa ques tão. O prin ci pal de les

é A gran de trans for ma ção, de Karl Po lan yi.2 Ele

de i xa mu i to cla ro que o mer ca do é uma cons tru -

ção ins ti tu ci o nal a par tir do sis te ma po lí ti co.
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Então, não exis te isso de “mer ca do auto-re gu la -

do”. Du ran te o sé cu lo XX, hou ve uma ten ta ti va de 

re du zir essa re gu la ção, a par tir dos anos 1980 e

1990, e deu no que deu ago ra, nes sa si tu a ção de

com ple ta de sor dem em Wall Stre et, mas que se

es pra ia, se di fun de, por todo o pla ne ta.

IHU On-Line – Que ba lan ço o se nhor faz do

pe río do da he ge mo nia das po lí ti cas li be ra is?

Qu a is suas con se quên ci as em re la ção às de -

man das so ci a is e à vo la ti li da de eco nô mi ca?

Anto nio Pra do – O ba lan ço pre li mi nar é que

hou ve uma re gres são do pon to de vis ta do de sen -

vol vi men to do bem-es tar so ci al du ran te esse pe -

río do. O que ca rac te ri zou o cres ci men to eco nô mi -

co de pre va lên cia do ne o li be ra lis mo foi jus ta men -

te a per da de con quis tas do pon to de vis ta de

co e são so ci al, de re du ção das he te ro ge ne i da des

da so ci e da de, de se gu ran ça no mer ca do de tra ba -

lho, de se gu ran ça pes so al. Esse é um pe río do em

que hou ve uma ten ta ti va de se de si dra tar as po lí ti -

cas de Wel fa re Sta te. Em mu i tos ca sos, hou ve, de

fato, uma re du ção de di re i tos ou pelo me nos uma

re du ção na ve lo ci da de do de sen vol vi men to des -

sas po lí ti cas. O re sul ta do, do pon to de vis ta do de -

sen vol vi men to da so ci e da de, de con quis ta da au -

to no mia e da re a li za ção do ser hu ma no, é uma

per da subs tan ti va du ran te esse pe río do. Hou ve

uma con cen tra ção bru tal de ren da, e os or de na -

dos de execu ti vos des sas gran des cor po ra ções,

prin ci pal men te do sis te ma fi nan ce i ro, se tor na ram

mi li o ná ri os. E não é por aca so que um dos pon tos

ne go ci a dos nes se pa co te de aju da ao mer ca do fi -

nan ce i ro nor te-ame ri ca no é de uma res tri ção ao pa -

ga men to de bô nus a es ses exe cu ti vos das gran des

cor po ra ções fi nan ce i ras. Jus ta men te por que isso se

tor nou um es cân da lo nos Esta dos Uni dos, prin ci pal -

men te onde pre si den tes e di re to res de gran des cor -

po ra ções re ce bem or de na dos de até 250 mi lhões de 

dó la res anu a is. Certamen te não foi um pe río do bri -

lhan te para a his tó ria da hu ma ni da de.

IHU On-Line – É pos sí vel con ci li ar de mo -

cra cia e cres ci men to eco nô mi co?

Anto nio Pra do – De mo cra cia numa or dem so ci al 

ca pi ta lis ta é es sen ci al. Por que essa or dem so ci al

tem uma ca rac te rís ti ca de só dis tri bu ir os re sul ta -

dos das con quis tas re a li za das pela má qui na eco -

nô mi ca, ca pi ta lis ta, a par tir de uma so ci e da de or -

ga ni za da. E isso só se de sen vol ve com de mo cra -

cia, que é es sen ci al para que haja uma dis pu ta

le gí ti ma dos ga nhos de pro du ti vi da de da má qui na 

eco nô mi ca e do or ça men to pú bli co. Onde não há

de mo cra cia, pode até ha ver cres ci men to, mas

este, cer ta men te, não re dun da em de sen vol vi -

men to eco nô mi co. Te mos esse au men to da he te -

ro ge ne i da de que ex clui uma par ce la subs tan ti va

da po pu la ção do cres ci men to eco nô mi co. Para

ha ver de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al, é pre -

ci so exis tir cres ci men to com dis tri bu i ção de ren da

em um am bi en te de mo crá ti co.

IHU On-Line – Que al ter na ti vas po de mos

vis lum brar para a sa í da da cri se fi nan ce i ra

in ter na ci o nal? O que de ve ria fa zer par te de

uma nova re gu la ção para o mer ca do?

Anto nio Pra do – Cer ta men te, as ins ti tu i ções que 

par ti ci pam do mer ca do fi nan ce i ro pre ci sam ser re -

gu la das. Não po de mos ter seg men tos com ca pa ci -

da de de ope ra ções fi nan ce i ras sem re gu la ção. Foi

o que ocor reu ago ra com os ban cos de in ves ti -

men to. To das es sas ins ti tu i ções de ve rão ser re gu -

la das em âm bi to na ci o nal e in ter na ci o nal. Pro va -

vel men te, não ha ve rá só uma re for ma na re gu la -

ção em cada um dos pa í ses, mas tam bém a

ne ces si da de de re ver o Acor do da Ba sileia,3 que

es ta be le ce es ses li mi tes pru den ci a is para o sis te ma 

fi nan ce i ro. Ou tra co i sa im por tan te é a fis ca li za ção

de al gu mas ins ti tu i ções, por exem plo, as em pre sas 

de clas si fi ca ção de ris co, as em pre sas de au di to ria

e tam bém a pró pria le gis la ção em ter mos de trans -

pa rên cia das ope ra ções das gran des cor po ra ções.

É ne ces sá rio que haja uma am pli a ção da trans pa -
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guiu evi tar inú me ras fa lên ci as de ins ti tu i ções fi nan ce i ras na dé ca da de 1990. Em 2004, o Co mi tê da Ba si le ia lan çou um novo
do cu men to em subs ti tu i ção ao acor do de 1988. O Ba si le ia II, como fi cou co nhe ci do, fixa-se em três pi la res e 25 prin cí pi os bá si -
cos so bre con ta bi li da de e su per vi são ban cá ria. (Nota da IHU On-Line)



rên cia. Não é pos sí vel que você te nha cri ses su ces -

si vas, como ti ve mos, por exem plo, em 2001. Ela

foi gra ve e en vol veu em pre sas qua se cen te ná ri as

de au di to ria. Não é pos sí vel que ago ra te nha mos

ou tra cri se em que agên ci as de clas si fi ca ção de ris -

co te nham de i xa do pas sar tí tu los po dres4 com

clas si fi ca ção AAA. Tam bém não é pos sí vel que te -

nha mos gran des cor po ra ções re a li zan do ope ra -

ções al ta men te es pe cu la ti vas e que isso não apa -

re ça de for ma trans pa ren te em seus ba lan ços.

Tudo isso pre ci sa rá ser re gu la men ta do com mu i to

cu i da do.

IHU On-Line – O se nhor acha im por tan te

res ga tar as te o ri as de Key nes nes se mo men to?

Anto nio Pra do – A te o ria key ne si a na é fun da -

men tal em si tu a ções de ame a ça de co lap so, como

essa. Ela sem pre es ta be le ceu a ne ces si da de de

uma in ter ven ção do Esta do para im pe dir que te -

nha mos pro ces sos de fla ci o ná ri os in ten sos. Hoje,

o gran de ris co é que, se te mos uma li qui da ção de

ati vos5 em es ca la pla ne tá ria, sa i re mos de uma in -

fla ção para uma de fla ção. A te o ria key ne si a na de -

fen de a in ter ven ção e a re gu la ção do Esta do jus ta -

men te para que se pos sa ter um mer ca do que não

se au to des trua. Esse é o cen tro da pre o cu pa ção

de Key nes, não só como teó ri co, mas tam bém

como po lí ti co, que dis cu tia a cri se de 1929, o en -

tre-guer ras e Bret ton Wo ods, em 1944. A pre o cu -

pa ção de Key nes é jus ta men te ter per ce bi do que o 

mer ca do ca pi ta lis ta pre ci sa ser re gu la do, se não

ele tem uma ten dên cia ao caos.

IHU On-Line – Como en ten der que em uma

eco no mia glo ba li za da ain da exis ta tan ta ex -

clu são so ci al? Que tipo de ins ti tu i ção ab -

sor ve as de man das so ci a is das mas sas ex -

clu í das?

Anto nio Pra do – Esta mos vi ven do, nos úl ti mos

40 anos, uma gran de con fla gra ção po lí ti ca en tre

duas vi sões do mun do ca pi ta lis ta. Uma é essenci al -

men te key ne si a na, de que de ve mos ter o Esta do

in ter vin do de for ma im por tan te na eco no mia, re -

gu lan do e com ins ti tu i ções que per mi tam ge ra ção

de em pre go, de ren da e de cres ci men to. Uma ou -

tra vi são é a li be ral, de que pre ci sa mos di mi nu ir da 

for ma mais drás ti ca pos sí vel a par ti ci pa ção do

Esta do na eco no mia e sua re gu la ção das ati vi da -

des eco nô mi cas. Por tan to, nes ta con fla gra ção, ti -

ve mos uma he ge mo nia li be ral nes ses úl ti mos 40

anos. Pas sa mos tam bém por uma he ge mo nia key -

ne si ana do pe río do que vai do fim da Se gun da

Gu er ra até me a dos da dé ca da de 1970, du ran te,

por tan to, 30 anos. Infe liz men te, o re sul ta do é que

essa he ge mo nia li be ral nas po lí ti cas im pe diu que

exis tis se uma dis tri bu i ção de ren da do cres ci men -

to ocor ri do nes se pe río do. Hou ve cres ci men to. O

que não hou ve foi um avan ço do bem-es tar so ci al

em ní vel pla ne tá rio. O que tem ocor ri do re cen te -

men te, com ple ta men te fora des ses me ca nis mos, é 

que al guns pa í ses, em que o Esta do tem um pa pel

re le van te na eco no mia, con se gui ram pro ces sos

de de sen vol vi men to que re ti ra ram cen te nas de

mi lhões de pes so as da po bre za, como é o caso da

Chi na e da Índia, por exem plo.

IHU On-Line – O que po de mos es pe rar para

os pró xi mos me ses?

Anto nio Pra do – Nes se mo men to, o mais re le -

van te é acom pa nhar a ne go ci a ção po lí ti ca des se

pa co te nos Esta dos Uni dos e tam bém a mo bi li za -

ção das ins ti tu i ções mul ti la te ra is para tra tar des se

as sun to da re gu la ção em es ca la pla ne tá ria. Ha ve -

rá a ne ces si da de de acom pa nhar tan to o que

ocor re nos Esta dos Uni dos quan to o que ocor re rá

em cada país em ter mos de re vi são das suas re gu -

la ções do sis te ma fi nan ce i ro, de mo ni to ra men to

das ope ra ções do sis te ma fi nan ce i ro e tam bém os

de ba tes nas ins ti tu i ções mul ti la te ra is. Esta mos no

li mi ar de uma mu dan ça im por tan te do pon to de

vis ta do sis te ma fi nan ce i ro mun di al.
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pe los mer ca dos. (Nota da IHU On-Line)

5 Ati vos são bens, di re i tos, cré di tos e va lo res per ten cen tes a uma em pre sa ou pes soa. (Nota da IHU On-Line)



“A ex ten são des sa cri se será me di da pelo

im pac to dela so bre a Chi na”

Entre vis ta com Car los Les sa

Car los Les sa é for ma do em Ciên ci as Eco nô -

mi cas, pela an ti ga Uni ver si da de do Bra sil, e dou -

tor em Ciên ci as Hu ma nas, pelo Insti tu to de Fi lo so -

fia e Ciên ci as Hu ma nas da Uni ver si da de de Cam -

pi nas (Uni camp). Tam bém é ex-pre si den te do

Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to (BNDES).

Entre al tos e ba i xos, o ce ná rio eco nô mi co

nor te-ame ri ca no tem de i xa do o mun do em aler ta.

Será que o ca pi ta lis mo che gou ao fim? Não. Ele

tem “re cur sos para mi ni mi zar a cri se”, afir ma Car -

los Les sa, em entre vis ta con ce di da para Bru na

Qu a dros, Grazi e la Wol fart e Pa tricia Fa chin, da

equi pe de comu ni ca ção da IHU On-Line, pu bli -

ca da na edi ção 276, de 6 de ou tu bro de 2008. Mas 

com tan ta tur bu lên cia, apon ta, o ca pi ta lis mo irá

“ne gar a sua ide o lo gia de li vre mer ca do, por que

so fre rá uma in ter ven ção do Esta do para su pe rar

essa cri se”. Ain da não há como me dir os es tra gos

des sa ten são, mas uma co i sa é cer ta: “O Bra sil já

foi atin gi do”, ga ran te Les sa, que jus ti fi ca: “A bol sa

de va lo res caiu vi o len ta men te, o real se des va lo ri -

zou, a taxa de câm bio su biu, e as em pre sas bra si -

le i ras que têm em prés ti mos no ex te ri or es tão com

mu i tas di fi cul da des de re no vá-los”. Se gun do ele,

es ses in di ca ti vos já es tão com pro me ten do a eco -

no mia bra si le i ra de 2009, e, se me di das não fo rem 

to ma das, os bra si le i ros cor rem o ris co de as sis tir a

“uma bo lha in ter na”. “Du vi do que seja pos sí vel

man ter o cres ci men to ex plo si vo de ven das a cré di -

to às fa mí li as bra si le i ras. Elas se en di vi da ram de

ma ne i ra as sus ta do ra nos úl ti mos dois anos, e ago -

ra, como vão se gu rar o pa ga men to de suas pres ta -

ções com os ju ros su bin do?”, ques ti o na. O mo -

men to é ca u te lo so, e o Bra sil deve “de sen vol ver

po lí ti cas de con tro le de câm bio e de re gu la ção das

ex por ta ções”, acon se lha.

IHU On-Line – Como o se nhor vê a cri se fi -

nan ce i ra in ter na ci o nal? Acre di ta que ela

pode pro vo car mu dan ças no ca pi ta lis mo?

Car los Les sa – Toda e qual quer cri se pro vo ca

da nos no ca pi ta lis mo. Obvi a men te, esse tem re -

cur sos para mi ni mi zar a cri se, mas, em úl ti ma ins -

tân cia, ne ga rá a sua ide o lo gia de li vre mer ca do,

por que so fre rá uma in ter ven ção do Esta do para

su pe rar essa cri se.

O ca pi ta lis mo já en fren tou mu i tas anor ma li -

da des e deu a vol ta por cima. Só que a su pe ra ção

não é ins tan tâ nea. As cri ses sem pre têm efe i tos

pro lon ga dos e de di fí cil en fren ta men to. Então,

nes se caso, a es pe cu la ção fi nan ce i ra de sen fre a da

co man da da pe los ban cos nor te-ame ri ca nos de bi -

li tou o sis te ma fi nan ce i ro mun di al e aca bou com o 

pa pel do dó lar como re ser va mun di al. O pro ble -

ma é que não tem um ins tru men to al ter na ti vo à

mo e da ame ri ca na. Em tor no des se ins tru men to

al ter na ti vo, ocor re rá dis cus são ge o po lí ti ca po de ro -

sís sima. Como o mun do ago ra é mo no po lar, não

acre di to que te re mos uma guer ra, como acon te -

ceu no pas sa do. Mas, de qual quer modo, pas sa re -

mos por uma in ten si da de di plo má ti ca in crí vel.

Fran ça, Ale ma nha e Rús sia já dis se ram que é ne -

ces sá ria uma re u nião para re for mu lar o sis te ma fi -

nan ce i ro mun di al. Por trás dis so, es ses pa í ses que -

rem di zer que é pre ci so subs ti tu ir o dó lar por uma

ou tra re gra para es ta bi li zar o sis te ma fi nan ce i ro.
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Cri se aba lou pa í ses con ser va do res

Impres si o nei-me ao ver que o prin ci pal ban -

co Su í ço, o UBF, ex tre ma men te con ser va dor, per -

deu 40 bi lhões de dó la res até ago ra. Isto é um in -

di ca dor de que os ban cos do mun do in te i ro se

mo ve ram em di re ção aos de ri va ti vos nor te-ame ri -

ca nos, e por isso es tão per den do.

Com cer te za, a tur bu lên cia não fi ca rá res tri ta

aos Esta dos Uni dos, mas eu di ria que a ex ten são

des sa cri se será me di da pelo im pac to dela so bre a

Chi na. Não te nho ne nhu ma in for ma ção atu a li za -

da do que está acon te cen do com o país. Po rém,

cer ta men te os Esta dos Uni dos, prin ci pal mer ca do

para a Chi na, irão re du zir as com pras, fa zen do

com que a cri se se es ten da até lá. As re per cus sões

da cri se no con ti nen te Asiá ti co irão de mons trar a

ex ten são de como e quan to o Bra sil será aba la do

nas ex por ta ções. Nós so mos ex por ta do res de pro -

du tos pri má ri os que, nos úl ti mos anos, ti ve ram os

pre ços me lho ra dos, de vi do à pre sen ça chi ne sa.

Se a cri se nor te-ame ri ca na che gar até a Chi na e os 

chi ne ses re du zi rem o rit mo das suas com pras, isso

será mu i to pre o cu pan te para o Brasil.

IHU On-Line – Qual o ris co do Bra sil ser

atin gi do? Con cor da com a pos tu ra do pre si -

den te Lula em de mons trar tranquili da de?

Car los Les sa – O Bra sil já foi atin gi do pela cri se

de al gu ma ma ne i ra, pois a bol sa de va lo res caiu

vi o len ta men te, o real se des va lo ri zou, a taxa de

câm bio su biu, e as em pre sas bra si le i ras que têm

em prés ti mos no ex te ri or es tão com mu i tas di fi cul -

da des de re no vá-los. Assim, a re ser va in ter na ci o -

nal bra si le i ra co me çou a di mi nu ir. Por isso, nes se

mo men to, o Bra sil de ve ria de sen vol ver po lí ti cas

de con tro le de câm bio e de re gu la ção das ex por -

ta ções. Lula pro cu ra pas sar a ide ia da tran qui li -

da de, mas tem medo de uma mu dan ça na clas si -

fi ca ção de ris co bra si le i ro, o que ago ra se ria uma

co i sa mu i to ruim para o país. Isso ex pli ca o dis -

cur so oti mis ta.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a eco -

no mia bra si le i ra, a par tir do sen ti men to

ufa nis ta de cres ci men to eco nô mi co?

Car los Les sa – O que acon te ceu com a cri se já

com pro me teu o ano de 2009. Quer di zer, os 5%

que o Bra sil cres ceu em 2007 e 2008 fi ca rão na

his tó ria como um “voo de ga li nha”. 2008 já está

com pro me ti do por uma ra zão mu i to sim ples: os

em pre sá ri os sa bem ler os si na is, e vão re du zir os

pro je tos de in ves ti men tos. Por ou tro lado, du vi do

que seja pos sí vel man ter o cres ci men to ex plo si vo

de ven das a cre di to às fa mí li as bra si le i ras. Elas se

en di vi da ram de ma ne i ra as sus ta do ra nos úl ti mos

dois anos, e ago ra, como irão se gu rar o pa ga men -

to de suas pres ta ções com os ju ros su bin do? Se

não hou ver no vos em pre gos e se os em pre gos

atu a is fi ca rem aba la dos, as pes so as te rão di fi cul -

da des para pa gar as dí vi das. Po de rá acon te cer o

que eu cha mo de uma bo lha in ter na.

IHU On-Line – Acre di ta que, caso a cri se

atin ja o Bra sil, o país tem con di ções de con -

tro lar a si tu a ção?

Car los Les sa – O Bra sil é um dos pou cos pa í ses

que tem con di ções de con tro lar uma si tu a ção des -

sas. Po rém, é ne ces sá rio mu dar a po lí ti ca eco nô -

mi ca, prin ci pal men te em sua di men são mo ne tá ria 

e cam bi al. A po lí ti ca atu al do Ban co Cen tral nos

ar ras tou para esse pre ci pí cio, e não acre di to que

eles mu dem sig ni fi ca ti va men te a po lí ti ca. Pelo

con trá rio, irão in sis tir em atra ir dó la res para o

país. No en tan to, os dó la res es tão sa in do do Bra -

sil, ape sar de o país ter in di ca do res mu i to me lho -

res que os dos Esta dos Uni dos.

IHU On-Line – Qual sua ava li a ção so bre o

ca pi tal es tran ge i ro in ves ti do no Bra sil? O

que pode acon te cer com a po lí ti ca de ju ros

con si de ran do o novo ce ná rio fi nan ce i ro in -

ter na ci o nal?

Car los Les sa – Con si de ro ne fas ta a pre sen ça

des se ca pi tal es pe cu la ti vo den tro do Bra sil. Há

mu i to tem po, de fen dia con tro les na en tra da des -

ses in ves ti men tos no país, de vi do à in se gu ran ça

des ses ca pi ta is. Se de pen der do Ban co Cen tral, o

juro será ele va do, por que eles irão que rer re ter os

dó la res no Bra sil de qual quer ma ne i ra, já que têm

medo de uma des va lo ri za ção cam bi al. Se o país

ele var mais os ju ros, o que po de ria ha ver ain da de 
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pro je to de in ves ti men to pri va do em am pli a ção de

pro du ção será pa ra li sa do.

IHU On-Line – Qual sua opi nião so bre o uso

do FGTS para a com pra de ações de

Pe tro brás?

Car los Les sa – Não te nho nada con tra a com pra 

des sas ações atra vés do uso do FGTS, por que os

bra si le i ros com pram pou co, cer ca de 2, 2%. Não

pen so que seja ruim para os bra si le i ros, a lon go

pra zo, se rem do nos de um pe da ço da Pe tro bras.

O que me de i xou ex tre ma men te ir ri ta do foi a ven -

da de mais de 30% das ações da Pe tro bras na Bol -

sa de Nova Ior que. Isso foi cri mi no so. Em 1983,

87% do ca pi tal da Pe tro bras era do te sou ro na ci o -

nal. Hoje, o va lor se re du ziu a me nos de 40%. A

ma i or par te do ca pi tal da Pe tro bras foi ven di da ou 

na bol sa de Nova Ior que ou para es tran ge i ros na

Bol sa de São Pa u lo.

18

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



A “mão in vi sí vel” do mer ca do não fun ci o na sem a “mão vi sí vel” do Esta do

Entre vis tas com Fer nan do Fer ra ri Fi lho

Fer nan do Fer ra ri Fi lho é gra du a do em Eco -

no mia, pela Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja -

ne i ro (UERJ), mes tre em Eco no mia, pela Uni ver si -

da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS),

dou tor em Eco no mia, pela Uni ver si da de de São

Pa u lo (USP), e pós-dou tor pela Uni ver sity of Ten -

nes see System. Atu al men te, é pro fes sor ti tu lar da

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul. Ele

pu bli cou, na edi ção nº 37 dos Ca der nos IHU

Ide i as o ar ti go As con cep ções teó ri co-ana lí -

ti cas e as pro po si ções de po lí ti ca eco nô mi -

ca de Key nes. O tex to está dis po ní vel para down -

lo ad em www.uni si nos.br/ihu.

Ou tras en tre vis tas con ce di das por Fer nan do

Fer ra ri Fi lho à IHU On-Line po dem ser aces sa -

das na nos sa pá gi na ele trô ni ca (www.uni si nos.

br/ihu):

* Uma po lí ti ca eco nô mi ca úni ca e ex -

clu si va men te para con tro lar a di nâ mi ca in -

fla ci o ná ria. Pu bli ca da na IHU On-Line edi ção

204, de 13 de no vem bro de 2006.

* Pro gra ma de ace le ra ção do cres ci -

men to. Um ano de po is. Pu bli ca da nas No tí -

ci as do Dia de 23 de ja ne i ro de 2008.

Pu bli ca mos, a se guir, duas en tre vis tas com o

eco no mis ta Fer nan do Fer ra ri Fi lho. Na pri me i ra,

con ce di da a Gra zi e la Wol fart, da equi pe de co mu -

ni ca ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção

276, de 6 de ou tu bro de 2008, Fer nan do Fer ra ri

afir ma que “a cri se de li qui dez fi nan ce i ra dos Esta -

dos Uni dos sem dú vi da al gu ma afe ta o lado real

da eco no mia nor te-ame ri ca na, oca si o nan do de -

fla ção dos ati vos e re ces são, e de sen ca de ia um

efe i to con tá gio na eco no mia mun di al, prin ci pal -

men te na eco no mia eu ro péia, es pe ci al men te a re -

gião do Euro, e a eco no mia asiá ti ca”.

Con for me aná li se do eco no mis ta, “em um

mun do glo ba li za do e fi nan ce i ri za do, de li vre mo -

bi li da de de ca pi ta is, a cri se do sub pri me é a ex pres -

são mais cla ra e con tun den te de como a de man da

por ri que za fi nan ce i ra e es pe cu la ti va aca ba ge ran -

do cri ses eco nô mi cas”. Com cer te za, con ti nua ele,

“Key nes e os pós-key ne si a nos são as re fe rên ci as

para en ten der mos os tur bu len tos dias atu a is”.

Na se gun da en tre vis ta, con ce di da a Bru na

Qu a dros, da equi pe de Co mu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 283, de 24 de no -

vem bro de 2008, Fer ra ri sus ten ta que a so ci e da de

bra si le i ra ain da não per ce beu a “dra ma ti ci da de”

da cri se. Esta pos tu ra, se gun do ele, tam bém se re -

la ci o na ao fato de o go ver no in sis tir em di zer que o 

país não será afe ta do subs tan ci al men te. “Se o go -

ver no, por sua vez, não re a li zar po lí ti cas con tra cí -

cli cas, fis cal e mo ne tá ria, o de sa que ci men to da

eco no mia pode ser ain da ma i or”, fri sou o eco no -

mis ta, que es te ve no Insti tu to Hu ma ni tas Uni si -

nos – IHU no dia 27 de no vem bro de 2008, para

de ba ter o tema “A cri se dos mer ca dos fi nan ce i ros 

glo ba is e as re per cus sões so bre a eco no mia

bra si le i ra”.

IHU On-Line – Em que sen ti do as te o ri as de

Key nes po dem ser úte is no sen ti do de com -

pre en der a cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal?

Key nes con tri bui para vis lum brar mos al gu -

ma sa í da ou al ter na ti va?
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Fer nan do Fer ra ri Fi lho – A ori gem da cri se do

sub pri me6 está re la ci o na da às per das ca u sa da

pelo cres cen te de fa ult dos em prés ti mos das hi po -

te cas de sub pri me, gran de par te de las “se cu ri ti za -

das” e dis tri bu í das a in ves ti do res do mer ca do glo -

bal. O agra va men to da re fe ri da cri se, por sua vez,

pas sa pelo au men to da fra gi li da de fi nan ce i ra pro -

du zi da por um len to e não per ce bi do pro ces so de

ero são das mar gens de se gu ran ça de fir mas e ban -

cos, vis to que os agen tes apre sen tam pos tu ras es -

pe cu la ti vas, que re sul tam em prá ti cas de em prés ti -

mos de alto ris co. Pois bem, sa ben do que a te o ria

key ne si a na ex pli ca os mo ti vos pe los qua is eco no -

mi as mo ne tá ri as/ca pi ta lis tas são ine ren te men te

ins tá ve is – sin te ti ca men te, em um con tex to de in -

cer te za agu ça da em re la ção aos re sul ta dos eco nô -

mi cos es pe ra dos em um fu tu ro pró xi mo e di an te

de um am bi en te ins ti tu ci o nal des fa vo rá vel às to -

ma das de de ci sões, os agen tes eco nô mi cos pos -

ter gam de ci são de gas tos (con su mo e in ves ti men -

to) e pre fe rem li qui dez (ma nu ten ção da ri que za na 

for ma mo ne tá ria) –, logo, em um mun do glo ba li -

za do e “fi nan ce i ri za do” e de li vre mo bi li da de de

ca pi ta is, a cri se do sub pri me é a ex pres são mais

cla ra e con tun den te de como a de man da por ri -

que za fi nan ce i ra e es pe cu la ti va (“se cu ri ti za da” e

“co ber ta”) aca ba ge ran do cri ses eco nô mi cas.

Com cer te za, Key nes e os pós-key ne si a nos, den tre 

os qua is H. Minsky,7 são as re fe rên ci as para en ten -

der mos os tur bu len tos dias atu a is.

IHU On-Line – O se nhor acre di ta que a cri se 

fi nan ce i ra in ter na ci o nal em efe i to do mi nó

pode pro vo car mu dan ças no ca pi ta lis mo?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – A cri se do sub pri me e, 

por con se guin te, a cri se de li qui dez fi nan ce i ra dos

Esta dos Uni dos, sem dú vi da al gu ma afe ta o lado

real da eco no mia nor te-ame ri ca na, oca si o nan do

de fla ção dos ati vos e re ces são, e de sen ca de ia um

efe i to con tá gio na eco no mia mun di al, prin ci pal -

men te na eco no mia eu ropeia, es pe ci al men te a re -

gião do Euro, e a eco no mia asiá ti ca.

IHU On-Line – Se gun do Key nes, o que é ne -

ces sá rio para as se gu rar a es ta bi li da de eco -

nô mi ca e a har mo nia so ci al?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Em si tu a ções de cri ses 

de de man da efe ti va, po lí ti cas fis cal e mo ne tá ria

con tra-cí cli cas e po lí ti cas de ren da são im pres cin -

dí ve is para mi ti gar os pro ble mas de de sem pre go.

Essa, sem dú vi da, é a prin ci pal men sa gem do ca -

pí tu lo 24 da The ge ne ral of em ploy ment, in te rest

and mo ney de J. M. Key nes.

IHU On-Line – Qual a con tri bu i ção do Esta -

do para a so bre vi vên cia do ca pi ta lis mo?

Como o se nhor ava lia, nes se sen ti do, a pos -

tu ra do pre si den te Bush e do pre si den te

Lula?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – A “mão in vi sí vel” do

mer ca do não fun ci o na sem a “mão vi sí vel” do

Esta do. Em ou tras pa la vras, pelo fato de os mer -

ca dos te rem, ine ren te men te, fa lhas de co or de na -

ção, a in ter ven ção do Esta do, vi san do cri ar um

am bi en te ins ti tu ci o nal fa vo rá vel à re a li za ção de

in ves ti men tos pri va dos e ex pan din do a de man da

efe ti va, é im pres cin dí vel. Sem dú vi da al gu ma, a

dis cus são in ter na ci o nal atu al não está cen tra da na 

ques tão ter ro ris ta, mas, sim, na cri se fi nan ce i ra

mun di al, no fra cas so da Ro da da de Doha8 e na

pers pec ti va da re ces são mun di al, en tre ou tros te -

mas eco nô mi cos. Nes se sen ti do, o dis cur so de

Lula da Sil va foi mu i to mais re le van te do que o de

G. W. Bush.
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6  Sub pri me: em bom por tu guês, “de se gun da”. Enquan to as hi po te cas pri me fo ram con ce di das aos bons pa ga do res, as sub pri -
me fo ram pa rar nas mãos de cli en tes de alto ris co – aque les com gran des chan ces de não efe tu ar os pa ga men tos e que nos Esta -
dos Uni dos fi ca ram co nhe ci dos como “nin ja” (si gla em in glês para “sem ren da, sem tra ba lho, sem bens”). (Nota da IHU

On-Line)
7 Hyman Minsky (1919-1996): eco no mis ta nor te-ame ri ca no. É dele a hi pó te se da ins ta bi li da de fi nan ce i ra do ca pi ta lis mo, de -

sen vol vi da a par tir de uma re in ter pre ta ção da obra de Key nes. A abor da gem pós-key ne si a na de Minsky é ba se a da no re co nhe -
ci men to da im por tân cia da for ma ção das ex pec ta ti vas dos agen tes que in ter vêm do lado da ofer ta e da pro cu ra de cré di to. A
im por tân cia das ex pec ta ti vas dos agen tes re sul ta da in cer te za fun da men tal que ro de ia o per fil pre sen te e fu tu ro da ren ta bi li da -
de e do ris co dos pro je tos de in ves ti men to em ati vos fi nan ce i ros e de ca pi tal. Nes te con tex to, os agen tes são in flu en ci a dos por
con ven ções na sua to ma da de de ci são. (Nota da IHU On-Line)

8 Ro da da de Doha: ro da da de ne go ci a ções da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC). Co me çou em no vem bro de 2001. O
ob je ti vo era a ade são à Agen da de De sen vol vi men to de Doha, e a par tir daí ne go ci ar a aber tu ra dos mer ca dos, agrí co las e in -



IHU On-Line – Po de mos ima gi nar, no con -

tex to atu al, a pro pos ta de Key nes de um ca -

pi ta lis mo ad mi nis tra do, em que as dis fun -

ções do mer ca do fos sem su pri das pela in -

ter ven ção do Esta do?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – As cri ses cam bi a is e fi -

nan ce i ras dos úl ti mos anos, tais como as cam bi a is

dos pa í ses emer gen tes ao lon go dos anos 1990 e

iní cio dos anos 2000 e a re cen te cri se nor te-ame ri -

ca na, mos tram que a re es tru tu ra ção do sis te ma

mo ne tá rio in ter na ci o nal está na or dem do dia.

Nes se par ti cu lar, mais uma vez, o le ga do de Key -

nes é de fun da men tal im por tân cia para se pen sar

a re fe ri da re es tru tu ra ção. Uma pro pos ta de re es -

tru tu ra ção do sis te ma mo ne tá rio in ter na ci o nal,

ten do como base as ideias de Key nes, pas sa, pelo

me nos, por qua tro pon tos: (1) cri a ção de um in -

ter na ti o nal mar ket ma ker, emis sor de uma mo e da

de con ver si bi li da de, ca paz de as se gu rar a li qui dez

ne ces sá ria à ex pan são da de man da efe ti va mun -

di al; (2) con tro le dos flu xos de ca pi ta is de cur to

pra zo (es pe cu la ti vos); (3) me ca nis mos de re ci pro -

ci da de de ajus ta men to de ba lan ço de pa ga men -

tos; e (4) ta xas de câm bio ad mi nis tra das. Em ou -

tras pa la vras, a re es tru tu ra ção do sis te ma mo ne tá -

rio in ter na ci o nal pre ci sa ser ar qui te ta da de for ma

tal que o re fe ri do sis te ma não fi que à mer cê do li -

vre mer ca do e, prin ci pal men te, da he ge mo nia

eco nô mi co-fi nan ce i ra de de ter mi na do país.

IHU On-Line – Como Key nes ve ria o cha ma -

do “li vre mer ca do”?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Com ce ti cis mo. Key nes, 

a par tir, dos anos 1920, pas sa a ser bas tan te crí ti co 

do ca pi ta lis mo à la la is sez-fa i re. Por exem plo, em

um ar ti go in ti tu la do “The end of la is sez-fa i re”, Key -

nes já ar gu men ta va que “o ca pi ta lis mo, re la ti va -

men te, ad mi nis tra do po de ria ser mais efi ci en te”.

IHU On-Line – Po de mos per ce ber algo das

pro po si ções de Key nes na po lí ti ca eco nô -

mi ca do go ver no Lula?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Em ter mos do tri pé da 

po lí ti ca ma cro e co nô mi ca – re gi me de me tas de in -

fla ção, me tas de su pe rá vit fis cal e fle xi bi li da de

cam bi al com li vre mo bi li da de de ca pi ta is, po lí ti ca

que vem sen do im ple men ta da no país des de 1999 

e que foi en dos sa da pelo go ver no Lula da Sil va –,

não há si mi la ri da de en tre a re fe ri da po lí ti ca e as

pro po si ções de Key nes. To da via, se le var mos em

con si de ra ção os pro gra mas de na tu re za so ci al,

tais como Bol sa Fa mí lia e o Pro gra ma de Ace le ra -

ção do Cres ci men to, pode-se di zer que es ses pro -

gra mas pro cu ram dis tri bu ir ren da e cri ar um am -

bi en te ins ti tu ci o nal fa vo rá vel à re a li za ção dos in -

ves ti men tos pri va dos, res pec ti va men te.

IHU On-Line – Como en ten der, prin ci pal -

men te no con tex to eco nô mi co atu al, a afir -

ma ção de Key nes de que, em uma eco no mia 

mo ne tá ria, a mo e da nun ca é ne u tra?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Em um mun do no

qual o fu tu ro é in cer to e des co nhe ci do, os in di ví -

du os pre fe rem re ter mo e da e, por con se guin te,

suas de ci sões de gas to, se jam de con su mo, se jam

de in ves ti men to, são pos ter ga das. Em ou tras pa la -

vras, a re ten ção de mo e da, por par te dos in di ví -

du os, se cons ti tui em uma for ma de se gu ran ça

con tra a in cer te za em re la ção aos seus pla nos de

tran sa ções e pro du ção. Por que mo e da? Por que

mo e da é o ati vo lí qui do par ex cel len ce.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is mu dan -

ças na eco no mia in tro du zi das pela re vo lu -

ção teó ri ca de Key nes e que per ma ne cem

com for ça até os dias atu a is?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – As prin ci pa is con tri -

bu i ções da te o ria key ne si a na são o “prin cí pio da

de man da efe ti va” e a “te o ria mo ne tá ria da pro du -

ção”. As duas con tri bu i ções aju dam a ex pli car

por que as eco no mi as ca pi ta lis tas não con ver gem

para o ple no em pre go e, mais ain da, são su je i tas a 

re cor ren tes ins ta bi li da des. O prin ci pal le ga do em

ter mos de po lí ti ca eco nô mi ca e que é vá li do nos

dias de hoje? Esta do e mer ca do são duas ins ti tu i -

ções com ple men ta res. Há uma si ner gia en tre am -

bas as ins ti tu i ções. A in ter ven ção do Esta do, seja

em ter mos, even tu al men te, de ati vi da de pro du ti -
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dus tri a is. A ro da da de Doha visa di mi nu ir as bar re i ras co mer ci a is em todo o mun do, com foco no li vre co mér cio para os pa í ses
em de sen vol vi men to. As con ver sa ções cen tram-se na se pa ra ção en tre os pa í ses ri cos, de sen vol vi dos e os ma i o res pa í ses em de -
sen vol vi men to (re pre sen ta dos pelo G20). (Nota da IHU On-Line)



va e de po lí ti cas pú bli cas, seja no sen ti do de cri ar

mecanis mos que pro pi ci em um am bi en te ins ti tu -

ci o nal fa vo rá vel às to ma das de de ci sões dos in di -

ví du os, cons ti tui-se na so lu ção para as cri ses de

de man da efe ti va e de de sem pre go.

“A so ci e da de bra si le i ra ain da não per -
ce beu a ‘dra ma ti ci da de’ da cri se”

IHU On-Line – Em sua opi nião, que fa to res

po dem ser con si de ra dos como de ci si vos

para o de sen ca de a men to des te de se qui lí -

brio fi nan ce i ro que aba lou gran des po tên -

ci as eco nô mi cas?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – A cri se fi nan ce i ra mun -

di al foi pro du zi da por um len to e não per ce bi do

pro cesso de ero são das mar gens de se gu ran ça de

in di ví du os, fir mas e ban cos, quan do de suas to -

ma das de de ci são de gas tos (con su mo e in ves ti -

men to) e de em prés ti mos e de con ces sões de em -

prés ti mos de alto ris co, res pec ti va men te. Di an te

des te qua dro, a ele va ção das ta xas de ju ros do Fe -

de ral Re ser ve Bank,9 em 2005 e 2006, a ina dim -

plên cia dos mu tuá ri os da casa pró pria e a que bra

do Leh man Brot hers,10 por exem plo, são fa to res

que cor ro bo ram, mas não po dem ser con si de ra -

dos os ca u sa do res da cri se. Em suma, os com po -

nen tes da cri se são es sen ci al men te en dó ge nos e

não exó ge nos.

IHU On-Line – De que ma ne i ra esta cri se

dos mer ca dos in ter na ci o na is re per cu te so -

bre a eco no mia bra si le i ra? Qual o im pac to

psi co ló gi co des sa cri se no Bra sil, prin ci pal -

men te em re la ção às bol sas?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – No cur to pra zo, as li -

nhas de cré di tos fo ram re du zi das, os ju ros se ele -

va ram e câm bio so freu um pro ces so de overs ho o -

ting.11 No lon go pra zo, com a re ces são dos Esta -

dos Uni dos, dos pa í ses da zona do Euro e do Ja -

pão e o de sa que ci men to eco nô mi co da Chi na,

prin ci pa is par ce i ros co mer ci a is do Bra sil, os de se -

qui lí bri os do Ba lan ço de Pa ga men tos em Tran sa -

ções Cor ren tes (BPTC)12 ten dem a ser ma i o res. Re -

du ção de cré di to, ele va ção da taxa de ju ros, vo la -

ti li da de cam bi al e de se qui lí bri os de BPTC le vam,

ine vi ta vel men te, para uma si tu a ção de de sa que ci -

men to eco nô mi co e li ge i ra ins ta bi li da de in fla ci o ná ria.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a pos -

tu ra do Bra sil, um dos pou cos pa í ses que

está pra ti ca men te des pre o cu pa do com a

cri se mun di al, en quan to que ou tras na ções

eu ropeias es tão até en tran do em re ces são?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – No pri me i ro mo men -

to, não ha via uma pre o cu pa ção das au to ri da des

eco nô mi cas, por que em ter mos fis ca is e cam bi a is

nos sa si tu a ção era e é re la ti va men te con for tá vel e

não se ti nha uma ideia do ta ma nho da cri se. Ve ri -

fi ca das a gra vi da de e as re per cus sões da cri se, fe -

liz men te tal pos tu ra foi al te ra da por par te das au -

to ri da des eco nô mi cas: não exis te país que pas se

in có lu me pela cri se mun di al.

IHU On-Line – Qual a sua vi são so bre o po -

si ci o na men to da so ci e da de bra si le i ra di an -

te da cri se? Esta cha ma da nova clas se mé -

dia está in ti mi da da?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – A so ci e da de bra si le i ra 

ain da não per ce beu a “dra ma ti ci da de” da cri se,

seja por que nos en con tra mos no úl ti mo tri mes tre

do ano, pe río do sa zo nal men te prós pe ro para a

eco no mia, seja por que o go ver no in sis te em di zer

que o país não será afe ta do subs tan ci al men te. To -

da via, os efe i tos so bre os ní ve is de em pre go, mas -
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9 Fe de ral Re ser ve Bank (FED): Ban co Cen tral dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, com pos to por 12 ban cos re gi o na is e 24 fi li a is.
É res pon sá vel pe las de ci sões de po lí ti ca eco nô mi ca e mo ne tá ria (fi xa ção das ta xas de ju ros) nos EUA, sen do que é a par tir da
atu a ção do FED que so bem ou des cem as ta xas de ju ros no mer ca do ame ri ca no, cuja ten dên cia afe ta ou tros pa í ses. (Nota da
IHU On-Line)

10 Leh man Brot hers: ban co de in ves ti men to e pro ve dor de ou tros ser vi ços fi nan ce i ros, com atu a ção glo bal, se di a do em Nova
Ior que, nos Esta dos Uni dos. (Nota da IHU On-Line)

11 Overs ho o ting: “chu te para o alto” ou “chu te no es cu ro”, em li vre con ver são lin guís ti ca. É a re a ção exa ge ra da, des co or de na -
da e des co nec ta da da re a li da de ve ri fi ca da nas co ta ções do dó lar de po is que o Bra sil li be rou o câm bio. (Nota da IHU On-Line)

12 Ba lan ço de Pa ga men tos em Tran sa ções Cor ren tes (BPTC): O ba lan ço se re fe re ao to tal de di nhe i ro que en tra e sai do
país nas tran sa ções com o ex te ri or. As tran sa ções cor ren tes são as re ce i tas com ex por ta ções, gas tos com im por ta ção, pa ga men -
tos de ju ros da dí vi da ex ter na, se gu ros e fre tes, e trans fe rên ci as uni la te ra is. (Nota da IHU On-Line)



sa sa la ri al, in fla ção etc. se rão ob ser va dos em 2009 

e 2010. Em suma, a so ci e da de apren de rá com a

cri se e se po si ci o na rá fren te a ela em um fu tu ro

pró xi mo.

IHU On-Line – Que con du ta os bra si le i ros

de vem as su mir para so bre vi ver em tem pos

de cri se? É hora de con tro lar os gas tos ou

de con ti nu ar con su min do e fo men tan do o

ca pi ta lis mo?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – O pas sa do nos en si na

que, di an te de in cer te zas e pers pec ti vas de cri se, a

pre fe rên cia pela li qui dez é exa cer ba da. Com cer -

te za, me no res gas tos, sob a óti ca de con su mo e in -

ves ti men to, de vem ser ob ser va dos e, por con se -

guin te, o PIB deve ser de sa que ci do. Nes se sen ti do, 

se o go ver no, por sua vez, não re a li zar po lí ti cas

con tra cí cli cas, fis cal e mo ne tá ria, o de sa que ci -

men to da eco no mia pode ser ain da ma i or.

IHU On-Line – Que pers pec ti vas o se nhor

vis lum bra para o pró xi mo ano? Qu a is os ru -

mos que essa cri se ain da irá to mar?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Para a eco no mia bra -

si le i ra, o re fle xo da cri se será o re cru des ci men to

do dé fi cit do BPTC, de sa que ci men to ver ti gi no so

do PIB e li ge i ra in fla ção. Os ru mos da cri se, por

sua vez, es ta rão as so ci a dos às ações dos go ver -

nos. Qu an to mais rá pi das elas fo rem e quan to

mais re cur sos fo rem in je ta dos na eco no mia real,

me nos dra má ti cos se rão os im pac tos da cri se.

IHU On-Line – O se nhor diz que as pes so as

irão sen tir as con sequên ci as da cri se a par -

tir de 2009 e 2010. De que ma ne i ra a so ci e -

da de será atin gi da nos pró xi mos anos? O

se nhor vis lum bra al tos ín di ces de de sem -

pre go? Como fi ca rá a es tru tu ra so ci al bra si -

le i ra no fu tu ro?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Ha ven do um de sa -

que ci men to da eco no mia bra si le i ra nos pró xi mos

anos, a con sequên cia na tu ral é um au men to das

ta xas de de sem pre go. De sem pre go ma i or, me nor

mas sa sa la ri al e res tri ção de cré di to re sul tam em

me nor ní vel de con su mo. Me nos con su mo, por

sua vez, afe ta ne ga ti va men te o in ves ti men to e, por 

con se guin te, pas sa mos a ter um ci clo vi ci o so.

Assim sen do, os pro ble mas so ci a is ten dem a re -

cru des cer, prin ci pal men te se o go ver no re sol ver

re du zir os gas tos pú bli cos, o que re i te ra da men te

ocor re quan do há cri ses ex ter nas.

IHU On-Line – O que re pre sen ta para o mer -

ca do fi nan ce i ro in ter no a fu são dos ban cos

Itaú e Uni ban co? Como en ten der o apo io do 

gover no bra si le i ro a essa me di da, sen do que

são ban cos pri va dos e no Bra sil te mos a Ca i -

xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Ban co do Bra sil?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Em ter mos ge ra is, cri -

ses fi nan ce i ras le vam ine xo ra vel men te à con cen -

tra ção do mer ca do fi nan ce i ro. Esta deve ser uma

das con sequên ci as da cri se fi nan ce i ra mun di al.

No que diz res pe i to ao Bra sil, o sis te ma fi nan ce i ro

bra si le i ro é efi ci en te, di nâ mi co e com pe ti ti vo de vi -

do, em gran de par te, ao PROER,13 dos anos 1990.

A fu são dos ban cos Itaú e Uni ban co tor na rá o sis -

te ma mais con cen tra do. Não vejo ma i o res pro ble -

mas. O Ban co do Bra sil está indo na mes ma di re ção,

ao anun ci ar a in ten ção de ad qui rir ou tras ins ti tu i ções, 

tan to pú bli cas quan to pri va das. É na tu ral.

IHU On-Line – Que re la ções po de mos es ta be -

le cer en tre as cri se eco nô mi ca e cli má ti ca?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Ocor ren do um de sa -

que ci men to da eco no mia mun di al e, prin ci pal -

men te, da eco no mia chi ne sa nos pró xi mos anos,

pro va vel men te a de te ri o ra ção do meio am bi en te

desace le ra rá. A pro pó si to, por mais que eu não

te nha fa mi li a ri da de com as ques tões am bi en ta is,

se ria in te res san te que as au to ri da des go ver na -

men ta is e os or ga nis mos mul ti la te ra is dis cu tis sem 

e ar ti cu las sem uma es tra té gia de cres ci men to eco -

nô mi co sus ten tá vel com pa tí vel a pre ser va ção do

meio am bi en te.

IHU On-Line – É pos sí vel pen sar em uma al -

ter na ti va para a cri se fi nan ce i ra a par tir da

cri se cli má ti ca?
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13 Pro gra ma de Estí mu lo à Re es tru tu ra ção e ao For ta le ci men to do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal (PROER):  pro gra -
ma bra si le i ro que tem a fi na li da de de re cu pe rar ins ti tu i ções fi nan ce i ras que es te jam com pro ble mas fi nan ce i ros. (Nota da IHU

On-Line)



Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Não há re la ção es pe -

cí fi ca en tre as re fe ri das cri ses, pelo me nos em meu 

pon to de vis ta. O que se pode di zer é que, em um

con tex to de va lo ri za ção da ri que za mo ne tá ria, os

agen tes es pe cu lam com os pre ços das com mo di -

ti es agrí co las e ener gé ti cas como es pe cu lam com

os pre ços dos tí tu los pú bli cos e ou tros ati vos fi nan -

ce i ros. Como as al te ra ções cli má ti cas ocor ri das ao 

lon go dos úl ti mos anos afe ta ram a ofer ta de pro -

du tos agrí co las, a ofer ta de ener gia elé tri ca etc.,

logo os agen tes pas sa ram a es pe cu lar com os pre -

ços das com mo di ti es e, por tan to, va lo ri za ram a ri -

que za mo ne tá ria. A ques tão re le van te é que a re -

du ção da ofer ta, por sua vez, gera ele va ção dos

pre ços, uma vez que a de man da seja in sen sí vel.

Por exem plo, a in fla ção mun di al no pri me i ro se -

mes tre de 2008 es te ve vin cu la da ba si ca men te à

ele va ção dos pre ços agrí co las, pois a de man da é

re la ti va men te ine lás ti ca.

IHU On-Line – Con si de ran do os as pec tos

ne ga ti vos da cri se fi nan ce i ra mun di al, o

Bra sil pode se be ne fi ci ar de al gu ma ma ne i -

ra, in ves tin do em ou tras al ter na ti vas para

con ter a de te ri o ra ção am bi en tal?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – No que diz res pe i to à

ques tão da de te ri o ra ção am bi en tal, o Bra sil pode

se be ne fi ci ar da cri se fi nan ce i ra e das re per cus sões 

dela so bre o lado real da eco no mia (que aca bam

afe tan do a pro du ção de grãos, de ener gia, de

com bus tí ve is etc.), pois, por exem plo, tem con di -

ções de pro du zir com bus tí ve is me nos po lu en tes.

IHU On-Line – Pen sar no meio am bi en te

nes te mo men to es ti mu la ria uma nova for ma 

de de sen vol vi men to eco nô mi co?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – Com cer te za, a sus -

ten ta bi li da de do meio am bi en te as se gu ra cres ci -

men to e de sen vol vi men to eco nô mi cos. To da via,

o pro ble ma cen tral da “fun ci o na li da de” do ca pi ta -

lis mo nes te exa to mo men to é de li qui dez, cré di to.

Nes se sen ti do, as aten ções es tão vol ta das para a

cri se fi nan ce i ra e seus des do bra men tos. Mi ti gá-la

ou so lu ci o ná-la é a “agen da” atu al.

IHU On-Line – De que ma ne i ra o Bra sil pode 

re a dap tar suas es tra té gi as e se be ne fi ci ar

com es sas duas cri ses?

Fer nan do Fer ra ri Fi lho – No que diz res pe i to à

cri se fi nan ce i ra, as me di das anun ci a das pe los

Ban co Cen tral e pelo go ver no são in te res san tes e

ne ces sá ri as, mas tí mi das. A cri se afe ta rá nos so ba -

lan ço de pa ga men tos bra si le i ro, o PIB etc. Nes se

sen ti do, me di das fis ca is, mo ne tá ri as e cam bi a is

mais con tun den tes são fun da men ta is para que

não te nha mos pro ble mas de ba lan ço de pa ga -

men tos e pos sa mos di na mi zar o mer ca do in ter -

no, di an te das res tri ções do mer ca do ex ter no.

Por ou tro lado, é pro vá vel que o país se be ne fi cie

com a re tra ção mun di al, vis to que po de mos ex -

pan dir a ofer ta agrí co la, pro du zir com bus tí ve is

me nos po lu en tes, pros pec tar no vas re ser vas de

pe tró leo etc. Se a ma triz ener gé ti ca será re vi sa da, 

é ou tra ques tão.
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O ne o li be ra lis mo aca bou (não foi o fim da his tó ria, por tan to)

Entre vis ta com José Gu i lher me Vi e i ra

José Gu i lher me Vi e i ra é gra du a do em Ciên -

ci as Eco nô mi cas, pela Fun da ção Uni ver si da de Fe -

de ral do Rio Gran de, e mes tre e dou tor em De sen -

vol vi men to Eco nô mi co, pela Uni ver si da de Fe de -

ral do Pa ra ná (UFPR). Atu al men te, é tam bém

pro fes sor na Uni ver si da de Po si ti vo e nas Fa cul da -

des Inte gra das San ta Cruz, de Cu ri ti ba.

Res tri ção ao cré di to no cur to pra zo? “Não se

en ga ne! É só o co me ço”, aler ta o pro fes sor José

Gu i lher me Vi e i ra. Ao re fle tir so bre a cri se fi nan ce i -

ra in ter na ci o nal, ele dis pa ra: “Eu não re co men da -

ria para nin guém se en di vi dar ago ra. Daí para

fren te é tudo pre vi sí vel: es fri a men to da cons tru ção 

ci vil, de sem pre go, que da no se tor de ser vi ços,

mais em pre sas em di fi cul da de, ina dim plên cia,

que bras, mais desem pre go”. Na en tre vis ta que

con ce deu para Gra zi e la Wol fart, da equi pe de

comu ni ca ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edi -

ção 276, de 6 de ou tu bro de 2008, Vi e i ra afir ma

que “o Esta do é ne ces sá rio para re gu lar não só o

sis te ma fi nan ce i ro como tam bém para de fen der a

con cor rên cia”. Ele se diz um gran de de fen sor do

ca pi ta lis mo re gu la do e acha que, nis so, pode ser

con si de ra do um se gui dor de Key nes.

IHU On-Line – Em que sen ti do as te o ri as de

Key nes po dem ser úte is para com pre en der -

mos a cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal? Key -

nes con tri bui para vis lum brar mos al gu ma

sa í da ou al ter na ti va?

José Gu i lher me Vi e i ra – Key nes, mais do que

Ka lec ki,14 ou tro gran de nome na he te ro do xia, aju -

da a en ten der mu i to bem esse es ta do de âni mo

dos in ves ti do res no mer ca do de ca pi ta is. No fa -

mo so ca pí tu lo 12 de sua Te o ria Ge ral, ele des cre -

ve, aliás, de for ma am bí gua, o pa pel des se tipo de

“in ves ti dor”. Ao mes mo tem po em que o es pe cu -

la dor per mi te o au men to da li qui dez na eco no -

mia, ca u sa tam bém as ins ta bi li da des e con tri bui

para a for ma ção de um am bi en te de in cer te zas. A

par tir daí, po de mos ter bem cla ro que a le i tu ra de

sua obra-pri ma pode nos ajudar a pre ver os pró xi -

mos pas sos “na tu ra is” da cri se. Isso quer di zer

que, in de pen den te dos des do bra men tos da cri se

no sis te ma ban cá rio (que é sé ria e sis tê mi ca), o

“Ani mal Spi rit” já foi aba la do. O índi ce de con fi -

an ça em pre sa ri al – que é a me lhor proxy para me -

dir esse es ta do de espíri to do em pre sá rio bra si le i ro 

– já de mons tra, na prá ti ca, que te re mos uma re -

ces são for te as se gu ra da. Key nes e Ka lec ki se pa re -

cem mais com re la ção ao que se deve fa zer di an te

da cri se, mas a su ti le za da in ter pre ta ção dos me ca -

nis mos que le vam a uma pa ra da nos in ves ti men -

tos é uma con tri bu i ção úni ca do mes tre in glês.

IHU On-Line – O se nhor acre di ta que a cri se 

fi nan ce i ra in ter na ci o nal em efe i to do mi nó

pode pro vo car mu dan ças no ca pi ta lis mo?

Que ten dên ci as se apre sen tam?

José Gu i lher me Vi e i ra – Sim, a cri se é sis tê mi -

ca. Além dos im pac tos na tu ra is em todo o cas te lo

de car tas que se eri giu em cima de cré di tos po -

dres, os im pac tos mais ime di a tos nos se to res da

eco no mia real se fa zem sen tir so bre aque les que

ven dem a pra zos lon gos (imó ve is e au to mó ve is)

de vi do a um con ti nuo en ca re ci men to de cré di to e
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14 Mi cha Ka lec ki (1899-1970): eco no mis ta po lo nês, es pe ci a lis ta em ma cro e co no mia. Seus tra ba lhos de 1933 a 1935 in tro du zi -
ram pro po si ções de Key nes. De suas obras, ci ta mos A the ory of com mo dity, in co me and ca pi tal ta xa ti on, de 1937, e The kast
pha se in the trans for ma ti on of ca pi ta lism, de 1972. (Nota da IHU On-Line)



re du ção de pra zos para pa ga men tos. Não se en -

ga ne! Qu al quer res tri ção que ve nha a sur gir no

cur to pra zo é só o co me ço. Eu não re co men da ria

para nin guém se en di vi dar ago ra. Daí para fren te

é tudo pre vi sí vel: es fri a men to da cons tru ção ci vil,

de sem pre go, que da no se tor de ser vi ços, mais

em pre sas em di fi cul da de, ina dim plên cia, que bras, 

mais de sem pre go. O que deve acontecer no Bra sil 

é que o go ver no aca bará ace le ran do as obras do

PAC para com pen sar o de sa que ci men to, so bre tu -

do por que em 2010 tem ele i ção pre si den ci al. Mas, 

no mun do, as co i sas se ar ras ta rão por mais tem po

e aca ba rão, sim, por de cre tar uma mu dan ça de

pa ra dig mas. Em pri me i ro lu gar, por que os efe i tos

da re ces são eco nô mi ca aca bam por se re fle tir na

mu dan ça de go ver nos. Insa tis fe i tos com a cri se

em seus pa í ses, os ele i to res ten dem a pro mo ver a

re no va ção po lí ti ca. O novo go ver no, por sua vez,

pre ci sa mu dar o sta tus quo. Assim, es pe ro um

ma i or fe cha men to das eco no mi as mun di a is para

o co mér cio in ter na ci o nal (em bo ra em me nor es -

ca la do que an tes dos anos 1980) e um ma i or fe -

cha men to do mer ca do de ca pi ta is (esse sim, em

gran de es ca la). O ne o li be ra lis mo aca bou (não foi

o fim da his tó ria, por tan to).

IHU On-Line – O li vre mer ca do é viá vel na

atu al eco no mia ca pi ta lis ta ou a in ter ven ção 

do Esta do é re al men te ne ces sá ria?

José Gu i lher me Vi e i ra – Nun ca hou ve li vre

mer ca do. Esta dos Uni dos e Eu ro pa nun ca se abri -

ram para os pro du tos dos pa í ses emer gen tes. Na

re a li da de, essa re tó ri ca foi sem pre em fa vor dos

seus pró pri os in te res ses co mer ci a is. Nós de ve ría -

mos abrir nos sos mer ca dos, mas eles não. Argu -

men tos como “se to res sen sí ve is” sem pre es ti ve -

ram na mesa de ne go ci a ções. No en tan to, eu sou

fa vo rá vel ao li vre mer ca do, acre di to na lei das

van ta gens com pa ra ti vas. É uma pena que nun ca

pos sa mos tes tá-la na prá ti ca, pois isso exi gi ria a

au sên cia de bar re i ras co mer ci a is. O pon to em que 

re al men te não acre di to é que o sis te ma de pre ços

fun ci o ne. Saiu um li vro esse ano, Pre vi si vel men te

ir ra ci o nal (Rio de Ja ne i ro: Cam pus, 2008), de

Dan Ari ely,15 que mos tra como pen sa mos os pre -

ços na prá ti ca. O mer ca do não é ca paz de man dar

si na is efi ci en tes atra vés de pre ços. E eu pro vo isso: 

qual é o va lor da Vale do Rio Doce? Bom, se esse

va lor é es ta be le ci do pelo pre ço das suas ações eu

ima gi no que to dos os dias eles es te jam as si nan do

e ras gan do con tra tos (pois essa se ria a úni ca ex pli -

ca ção para a flu tu a ção ab sur da de seus pre ços na

Bol sa de Va lo res de São Pa u lo). O Esta do é ne -

ces sá rio para re gu lar não só o sis te ma fi nan ce i ro

como tam bém para de fen der a con cor rên cia. Eu

sou um gran de de fen sor do ca pi ta lis mo re gu la do

e acho que nis so pos so ser con si de ra do um

seguidor de Keynes.

IHU On-Line – Qual a prin ci pal con tri bu i -

ção da re tó ri ca na eco no mia key ne si a na

para a re vo lu ção na eco no mia pro vo ca da

por suas te o ri as?

José Gu i lher me Vi e i ra – Key nes, em cer ta me -

di da, foi um ar tis ta. Ele era mes mo uma ce le bri da -

de na Ingla ter ra. Dava en tre vis tas, cir cu la va en tre

a eli te, os in te lec tu a is. Você pode ver sua per so na -

gem em fil mes que re tra tam a vida de vá ri os es cri -

to res fa mo sos. Mas o fato de ser fi lho da eli te e ter

uma ex ce len te edu ca ção bur gue sa fa zia com que

suas pa la vras, fos sem elas qua is fos sem, ti ves sem

es pa ço para se rem ou vi das. Eu me in te res sei pela

aná li se da re tó ri ca de Key nes de po is de ler um tra -

ba lho de Fran cis co Anu at ti16 (USP), que fa la va so -

bre o as sun to. Daí re sol vi fa zer o mes mo es tu do só 

que fo ca do na Te o ria ge ral do em pre go, do juro e

da mo e da. Qu an do em pre en di a le i tu ra do li vro

com esse pro pó si to, tive uma ou tra per cep ção da

sis te má ti ca de Key nes. Antes, sem pre achei o li vro

de sor ga ni za do (em bo ra ge ni al pelo con te ú do). Às

ve zes, achei-o con fu so e mes mo in com pre en sí vel

em de ter mi na dos tre chos. Mas pude ver que essa

con fu são foi mu i tas ve zes pro po si tal. Por exem -

plo: con cluí, en tre ou tras co i sas, que a dis tri bu i ção 

de ren da tam bém era uma va riá vel cha ve (e não

ape nas mar gi nal) no es que ma de Key nes. Para a

eco no mia, por tan to, um pro gra ma como o Bol sa

Fa mí lia é ex tre ma men te po si ti vo no seu es que ma
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15 Dan Ari ely: eco no mis ta com por ta men tal ame ri ca no. (Nota da IHU On-Line)
16 Fran cis co Anu at ti: eco no mis ta bra si le i ro, au tor de, en tre ou tros, Ma nu al de Eco no mia (4. ed. São Pa u lo: Sa ra i va, 2003).

(Nota da IHU On-Line)



teó ri co. Os es pe cu la do res fi nan ce i ros tam bém são 

res pon sa bi li za dos pe las cri ses na eco no mia ca pi -

ta lis ta. Mas por que ele apre sen ta es ses te mas com 

pou co des ta que? Por que se ria re vo lu ci o ná rio de -

ma is jun tar me di das des ti na das a cor ri gir es ses

pro ble mas a todo o con jun to de ou tras mu dan ças

pro pos tas. Eu acho que ele tam bém viu a ja ne la

de opor tu ni da de que se abriu di an te de seus olhos 

para se co lo car en fa ti ca men te como a úni ca al ter -

na ti va den tro do ca pi ta lis mo (já que a ou tra pos si -

bi li dade de sair da de pres são de 1929 se ria o so ci a -

lis mo so vié ti co). E isso pode ser vis to no ca pí tu lo

24 da Te o ria ge ral, no qual Key nes diz para onde

deve le var a sua fi lo so fia. A re vo lu ção key ne si a na

está para a eco no mia como Eins te in está para a fí -

si ca. Ocor re que, di fe ren te men te do que ocor re

com a fí si ca, na eco no mia a Re vo lu ção foi su ce di -

da de uma con tra rre vo lu ção que ten tou apa gar

tudo dos li vros. Veja os li vros de eco no mia de

hoje: apa ga ram Marx,17 Key nes onde foi pos sí vel

(ob vi a men te, não na ma cro e co no mia) e enal te ce -

ram Fri ed man,18 Lu cas etc. Acho que vem uma

Re vo lu ção pa ra dig má ti ca por aí. Mas não sei o

que virá, que cor ren te dará as car tas. Mas, com

cer te za, será in ter ven ci o nis ta.

IHU On-Line – Po de mos es ta be le cer al gu ma 

com pa ra ção en tre o mo men to eco nô mi co

vi vi do na épo ca da as cen são do pa ra dig ma

key ne si a no e o mo men to eco nô mi co atu al?

José Gu i lher me Vi e i ra – To tal men te. Mas não

ain da nes se exa to mo men to. Mais de 10000 ban -

cos fa li ram nos EUA na dé ca da de 1930 (o sis te ma 

era com pos to por pe que nos ban cos). Esta mos

lon ge dis so. Mas al gu mas co i sas são se me lhan tes.

O foco da cri se é o cer ne do sis te ma e por isso a

cri se é ine gá vel. O pre si den te da Re pú bli ca dos

EUA é re pu bli ca no (como o era na épo ca). Ele

tam bém não fez nada no co me ço da cri se como

seu cor res pon den te na De pres são. Te re mos ele i -

ções em que se afi gu ra uma mu dan ça de co man -

do de ide o lo gi as (como ocor reu na De pres são). O

mun do está de pen den te dos EUA como sem pre

(co mer ci al e fi nan ce i ra men te). Ví nha mos de um

pe río do de ex pan são glo bal, ex tre ma li qui dez, ir -

ra ci o na li da de nos mer ca dos de ações e ago ra as -

sis ti mos à res tri ção de li qui dez, en te sou ra men to

de di nhe i ro nos ban cos, en fim, é o mes mo ce ná rio 

só que ago ra os go ver nos agi ram re la ti va men te

mais cedo e com ma i or for ça. Só que isso já não

afas ta mais a cri se.

IHU On-Line – Qual a in fluên cia das re vo lu -

ções ci en tí fi cas para as trans for ma ções

eco nô mi cas? Como Key nes con tri bui para a 

com pre en são des te fe nô me no?

José Gu i lher me Vi e i ra – Ele foi a úni ca Re vo lu -

ção Ci en tí fi ca Kuh ni a na19 na eco no mia. Qu a se

em toda a par te se di zia que Key nes e sua ma cro e -

co no mia di ri gi da eram a so lu ção. Acho que a

ma i or con tri bu i ção dada pela re vo lu ção é que

toda a una ni mi da de é bur ra quan do se fala em

ciên cia. O li be ra lis mo vi rou uma fé e quan do isso

es ta va dis se mi na do veio a cri se. De igual for ma,

quan do o mes mo ocor reu com Key nes, veio a cri -

se. Ago ra, quan do to dos fa la vam das ma ra vi lhas

do mer ca do efi ci en te, veio a cri se. É pre ci so uma

dose de plu ra lis mo na eco no mia. Se ja mos plu ra is.
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17 Karl Marx (1818–1883): fi ló so fo, ci en tis ta so ci al, eco no mis ta, his to ri a dor e re vo lu ci o ná rio ale mão, um dos pen sa do res que
exer ce ram ma i or in fluên cia so bre o pen sa men to so ci al e so bre os des ti nos da hu ma ni da de no sé cu lo XX. Marx foi es tu da do no
Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia, pro mo vi do pelo IHU. A pa les tra A uto pia de um novo pa ra dig ma para
a eco no mia foi pro fe ri da pela Pro fa. Dra. Leda Ma ria Pa u la ni, em 23-06-2005. A edi ção 41 dos Ca der nos IHU Ide i as teve
como tí tu lo A (anti)fi lo so fia de Karl Marx, com ar ti go da mes ma pro fes so ra. (Nota da IHU On-Line)

18 Mil ton Fri ed man (1912-2006): eco no mis ta ame ri ca no, o mais co nhe ci do lí der da Esco la de Chi ca go e de fen sor do li vre mer -
ca do. Mo ne ta ris ta, se opôs ao key ne si a nis mo no mo men to de seu má xi mo apo geu, nos anos 1950 e 1960. Pro põe re sol ver os
pro ble mas da in fla ção li mi tan do o cres ci men to da ofer ta mo ne tá ria a uma taxa cons tan te. Obte ve o Prê mio do Ban co da
Suécia, em Ciên ci as Eco nô mi cas, em me mó ria de Alfred No bel. So bre Fri ed man, con fi ra a edi ção nº 101 dos Ca der nos IHU

Ide i as, in ti tu la da As prin ci pa is con tri bu i ções de Mil ton Fri ed man à Te o ria Mo ne tá ria: par te 1, e edi ção nº 104, in ti tu la da As
prin ci pa is con tri bu i ções de Mil ton Fri ed man à Te o ria Mo ne tá ria: par te 2, de au to ria de Ro ber to Camps Mo ra es. O ma te ri al está 
dis po ní vel para down lo ad no sí tio do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU (www.uni si nos.br/ihu). (Nota da IHU On-Line)

19 Aqui o en tre vis ta do re fe re-se a Tho mas Sa mu el Kuhn (1922-1996), fí si co dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca cujo tra ba lho
in ci diu so bre his tó ria e fi lo so fia da ciên cia, tor nan do-se um mar co im por tan te no es tu do do pro ces so que leva ao de sen vol vi -
men to ci en tí fi co. Sua prin ci pal obra é A es tru tu ra das re vo lu ções ci en tí fi cas (7. ed. São Pa u lo: Pers pec ti va, 2003). (Nota da
IHU On-Line)



IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a po lí -

ti ca eco nô mi ca (ju ros) do go ver no Lula e o

ris co da in fla ção? Key nes te ria algo a en si -

nar a esse go ver no?

José Gu i lher me Vi e i ra – Ago ra é tar de para fa -

lar so bre isso, acho. Per de mos uma opor tu ni da de

para cres cer e a po lí ti ca mo ne tá ria não tem mais a

for ça ne ces sá ria para re cu pe rar a eco no mia da re -

ces são que virá. Pode ob ser var. Não adi an ta rão

pa co tes de li qui dez se você es ti ver pen san do em

sal var o “Ani mal Spi rit”. Os pa co tes mo ne tá ri os

ser vem para evi tar que o mal se agra ve ain da

mais. A dose de ju ros foi exa ge ra da sim e exis tem

ra zões para acre di tar que isso não se deva ape nas

ao sis te ma de me tas in fla ci o ná ri as. Mas, como dis -

se, é pas sa do. Se tudo der cer to, a in fla ção será to -

le rá vel. Se der tudo er ra do, te re mos de fla ção!

IHU On-Line – Qual a im por tân cia do tra ba -

lho para as te o ri as eco nô mi cas de Key nes?

Como isso se apli ca na so ci e da de bra si le i ra 

atu al, con si de ran do o au men to de pos tos

de tra ba lho, do sa lá rio mí ni mo e da ren da

em ge ral de uma de ter mi na da ca ma da da

po pu la ção?

José Gu i lher me Vi e i ra – O tra ba lho sem pre foi

a úni ca fon te da ri que za pro du zi da. Se exis tem

trabalha do res de sem pre ga dos, é pro du to po ten -

ci al que se per de. Ri que za que não se cria e que

di vi de a que já exis te. Re co nhe cer que não nos

en con tra mos no pon to de em pre go má xi mo e eri -

gir uma te o ria que ob je ti va atin gi-lo foi sua ma i or

con tri bu i ção. Mas não po de mos nos en ga nar a

res pe i to de onde os tra ba lha do res en tram no es -

que ma key ne si a no. Eles são úte is. Eles con so mem 

o que ga nham (Ka lec ki foi mais efi ci en te em de -

mons trar as im pli ca ções des se pon to). Não é por

pena dos tra ba lha do res que Key nes os quer em -

pre ga dos. Se eu fos se um mar xis ta – e es tou lon ge

dis so –, di ria que ele de se ja que eles es te jam em -

pre ga dos por que se ri am uma es pé cie de mais-va -

lia des per di ça da.
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“O dis cur so ne o li be ral con ti nu a rá im pas sí vel a

des fi ar os seus dis pa ra tes”

Entre vis tas com Leda Pa u la ni

Leda Pa u la ni é dou to ra em Te o ria Eco nô mi -

ca, pelo Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas da Uni -

ver si da de de São Pa u lo (USP). Obte ve li vre do -

cên cia pela mes ma uni ver si da de. Atu al men te, é

pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Eco no mia

Po lí ti ca, pes qui sa do ra do Insti tu to de Pes qui sas

Eco nô mi cas e pro fes so ra da USP. É au to ra de

obras como Mo der ni da de e dis cur so eco nô -

mi co (São Pa u lo: Bo i tem po Edi to ri al, 2005) e

Bra sil De li very: ser vi dão fi nan ce i ra e es ta do 

de emer gên cia eco nô mi co (São Pa u lo: Bo i -

tem po Edi to ri al, 2008). Em ou tu bro de 2007, a

pro fes so ra es te ve na Uni ver si da de do Vale do Rio

dos Si nos (Uni si nos), par ti ci pan do do Ci clo de

Estu dos Fun da men tos Antro po ló gi cos da Eco no -

mia, no qual apre sen tou o pen sa men to de Guy

De bord (1931-1994), com a pa les tra “A mer ca do -

ria como es pe tá cu lo”. Leda Pa u la ni é au to ra do

ar ti go “A (anti)fi lo so fia de Karl Marx”, pu bli ca do

na edi ção nº 41 dos Ca der nos IHU Ide i as, de

2005.

Ou tras en tre vis tas con ce di das por Leda Pa u -

la ni à IHU On-Line po dem ser aces sa das pela

nos sa pá gi na ele trô ni ca (www.uni si nos.br/ihu):

* “Só uma cri se de gran des pro por ções

mu da rá o rumo do go ver no”. Pu bli ca da na

IHU On-Line edi ção 125, de 29 de no vem bro de

2004.

* Lula. “Um go ver no mu i to ami go do

ca pi tal pro du ti vo e fi nan ce i ro”. Pu bli ca da nas 

No tí ci as do dia de 07 de ou tu bro de 2007.

* “O PAC não se cons ti tui num pro je to

para a eco no mia do país”. Pu bli ca da nas No tí -

ci as do Dia de 29 de fe ve re i ro de 2008.

Pu bli ca mos, a se guir duas en tre vis tas com a

pro fes so ra e eco no mis ta Leda Pa u la ni. Na pri me i -

ra, sob o tí tu lo “O dis cur so ne o li be ral con ti nu a rá

im pas sí vel a des fi ar os seus dis pa ra tes”, con ce di da 

a Gra zi e la Wol fart, da equi pe de co mu ni ca ção da

IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 276, de 6 de

ou tu bro de 2008, a eco no mis ta sus ten ta que Key -

nes en si nou que a te o ria do li vre mer ca do não

fun ci o na. “Qu an to mais de i xa do a si mes mo,

quan to me nos re gu la do, tan to mais for te des pon ta 

sua ten dên cia de se en ros car em suas pró pri as

per nas, ge ran do cri ses como essa de ago ra”, afir -

ma a eco no mis ta. “A cri se de hoje é um mis to de

cri se clás si ca com cri se es tri ta men te fi nan ce i ra e,

tan to num quan to nou tro lado, a cri se de con fi an -

ça está pre sen te”. Em ou tras pa la vras, com ple ta

Pa u la ni, “será mu i to di fí cil e de mo ra do re a ti var a

má qui na do cré di to, sem a qual a eco no mia ca pi -

ta lis ta fun ci o na mu i to mal”. Ao fa lar so bre a con -

tri bu i ção da te o ria de Key nes, a eco no mis ta acre -

di ta que cer ta men te o au tor di ria a Lula para “não

des per di çar a opor tu ni da de aber ta pelo pré-sal e

im por con tro les aos flu xos de ca pi tal, re cu pe ran do 

as sim os gra us de li ber da de ne ces sá ri os para con -

du zir a po lí ti ca cam bi al e a po lí ti ca mo ne tá ria de

modo ge ral”. Em re la ção à cri se fi nan ce i ra in ter -

na ci o nal, Pa u la ni vê como even to mais pro vá vel

“a afir ma ção do dis cur so ne o li be ral, de modo

que não é tão cedo que re za re mos sua mis sa de

ré qui em”.

Na se gun da en tre vis ta, sob o tí tu lo “Po der e

di nhe i ro. A fle xi bi li da de do ca pi tal fi nan ce i ro”,

con ce di da a Gra zi e la Wol fart e Pa tri cia Fa chin,

jor na lis tas da equi pe de co mu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 278, de 20 de ou -
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tu bro de 2008, Pa u la ni se per gun ta: de po is de tan -

tas os ci la ções na eco no mia mun di al, che gou a

hora de vis lum brar mos o fim do ca pi ta lis mo? Ou

essa é ape nas mais uma das acen tu a das cri ses que

com põe o sis te ma fi nan ce i ro inter na ci o nal?

Embo ra mu i tos mar xis tas es ti mem que o ca pi ta lis -

mo es te ja em cri se há qua se meio sé cu lo, a eco no -

mis ta da USP afir ma o con trá rio. Qu an to ao fu tu ro

do ca pi tal fi nan ce i ro, Pa u la ni é en fá ti ca: “Cre io

que o re i na do fi nan ce i ro ain da du ra rá por um

bom tem po, pri me i ro por que, por mais que a cri se 

te nha de bi li ta do essa po de ro sa ri que za fi nan ce i ra,

ela ain da pa re ce gran de de ma is para de i xar de im -

por seus re que ri men tos ao an da men to ma te ri al do 

pla ne ta”. Se gui do ra das ide i as de Karl Marx, Leda 

apon ta para uma pos si bi li da de fu tu ra: “Pas sa re -

mos por um pe río do de ma i or re gu la ção”. De

qual quer modo, es sas mu dan ças de po si ci o na -

men to po lí ti co e eco nô mi co não irão con se guir

aca bar com a ins ta bi li da de eco nô mi ca. “Se pre va -

le cer, como ima gi no que pre va le ce rá, o po der do

ca pi tal fi nan ce i ro, es sas cri ses abis sa is con ti nu a rão 

no ho ri zon te, por que o ca pi tal fi nan ce i ro é ex tre -

ma men te fle xí vel e pró di go em in ven ções que es -

ca pam a qual quer re gu la ção”, con si de ra.

IHU On-Line – Em que sen ti do as te o ri as de

Key nes po dem ser úte is no sen ti do de com -

pre en der a cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal?

Key nes con tri bui para vis lum brar mos al gu -

ma sa í da ou al ter na ti va?

Leda Pa u la ni – A prin ci pal con tri bu i ção de Key -

nes, que sal ta à vis ta com esta cri se, foi ele ter de -

mons tra do que o sis te ma ca pi ta lis ta não pro duz

por si mes mo o equi lí brio e a har mo nia que a te o -

ria eco nô mi ca con ven ci o nal (ne o clás si ca) apre -

goa. Antes o con trá rio. Qu an to mais de i xa do a si

mes mo, quan to me nos re gu la do, tan to mais for te

des pon ta sua ten dên cia de se en ros car em suas

pró pri as per nas, ge ran do cri ses como essa de ago -

ra. Marx, de seu je i to, mos trou a mes ma co i sa.

Den tre ou tras co i sas, Key nes mos trou que, quan -

do a cri se é de con fi an ça, não adi an ta mu i to ofe re -

cer li qui dez, que o que é pre ci so é mos trar ao ca pi -

tal pri va do que há de man da no ho ri zon te e que

es sas de man das vi a bi li zam no vos in ves ti men tos.

A cri se de hoje é um mis to de cri se clás si ca com

cri se es tri ta men te fi nan ce i ra e, tan to num quan to

nou tro lado, a cri se de con fi an ça está pre sen te.

Isso in di ca que o tal pa co te pen sa do pelo sr. Pa ul -

son tal vez não seja su fi ci en te para en fren tar o pro -

ble ma, mas, dada a atu al pres são so bre os gas tos

go ver na men ta is ame ri ca nos e o ta ma nho da dí vi -

da que eles já as su mi ram (os EUA vêm vi ven do de

dí vi das já há al guns anos), a so lu ção vis lum bra da

por Key nes, mes mo que fos se um dos re mé di -

os, está lon ge do al can ce do go ver no ame ri ca no.

Em ou tras pa la vras, será mu i to di fí cil e de mo ra do

re a ti var a má qui na do cré di to, sem a qual a eco -

no mia ca pi ta lis ta fun ci o na mu i to mal.

IHU On-Line – A se nho ra acre di ta que a cri -

se fi nan ce i ra in ter na ci o nal pode pro vo car

mu dan ças no ca pi ta lis mo?

Leda Pa u la ni – A ques tão es tru tu ral que está por

trás dis so tudo foi a mu dan ça no sis te ma mo ne tá -

rio in ter na ci o nal nos anos 1970 do sé cu lo pas sa do 

e que man te ve a mo e da ame ri ca na como meio in -

ter na ci o nal ge ral de pa ga men to, mes mo com seu

vín cu lo ao ouro ten do sido rom pi do. Isso de i xou

os Esta dos Uni dos com a faca e o que i jo na mão,

pois sua mo e da con ti nu ou a ser he ge mô ni ca,

como já era des de Bret ton Wo ods (1944),20 sem

que a eco no mia ame ri ca na ti ves se que pa gar por

isso o ele va do pre ço de man tê-la per ma nen te -

men te va lo ri za da, o que co lo ca va em xe que a

com pe ti ti vi da de de sua eco no mia. Os EUA usa -

ram e abu sa ram des se po der e pi lo ta ram a cha -
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20 Confe rên cia de Bret ton Wo ods: nome com que fi cou co nhe ci da a Con fe rên cia Mo ne tá ria Inter na ci o nal, re a li za da em Bret ton
Wo ods, no es ta do de New Hamp shi re, nos EUA, em ju lho de 1944. A con fe rên cia de Bret ton Wo ods, de fi nin do o sis te ma de ge -
ren ci a men to eco nô mi co in ter na ci o nal, es ta be le ceu as re gras para as re la ções co mer ci a is e fi nan ce i ras en tre os pa í ses in dus tri a -
li za dos do mun do. Re pre sen tan tes de 44 pa í ses par ti ci pa ram da con fe rên cia. Nela foi pla ne ja da a re cu pe ra ção do co mér cio in -
ter na ci o nal de po is da Se gun da Gu er ra Mun di al e a ex pan são do co mér cio atra vés da con ces são de em prés ti mos e uti li za ção de 
fun dos. Os re pre sen tan tes dos pa í ses par ti ci pan tes con cor da ram em sim pli fi car a trans fe rên cia de di nhe i ro en tre as na ções, de
for ma a re pa rar os pre ju í zos da guer ra e pre ve nir as de pres sões e o de sem pre go. Con cor da ram tam bém em es ta bi li zar as mo e -
das na ci o na is, de for ma que um país sem pre sou bes se o pre ço dos bens im por ta dos. A Con fe rên cia de Bret ton Wo ods tra çou
os pla nos do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e do Ban co Mun di al. (Nota da IHU On-Line)



ma da fi nan ce i ri za ção da eco no mia. Por isso, já há 

al gum tem po, se fala que o dó lar ame ri ca no vem

per den do as cre den ci a is que per mi tem tal si tu a -

ção pri vi le gi a da, ar gu men tan do-se que o sur gi -

men to do euro, bem como o for ta le ci men to da

eco no mia chi ne sa e asiá ti ca, es ta ri am mu dan do

essa si tu a ção. A cri se de ago ra ofe re ce a esse tipo

de ar gu men to um for te ele men to, pois, para além

da des va lo ri za ção diá ria da mo e da ame ri ca na

fren te a ou tras mo e das, co lo ca-se ago ra tam bém a 

nu a fra gi li da de or gâ ni ca da eco no mia ame ri ca na. 

Nes se sen ti do, por tan to, se a cri se trou xer al gu ma

mu dan ça de peso no sis te ma ca pi ta lis ta, essa mu -

dan ça es ta rá sem dú vi da re la ci o na da à ques tão

do di nhe i ro mun di al. Não po de mos es que cer, con -

tu do, que o dó lar ame ri ca no con ti nua sen do a mo e -

da cons ti tu ti va de mais de 70% das re ser vas mo ne -

tá ri as mun di a is, o que por si só in di ca que essa

tran si ção do dó lar para ou tra mo e da qual quer não

de ve rá ser nem tão sim ples nem tão rá pi da.

IHU On-Line – Em que me di da a cri se fi nan -

ce i ra in ter na ci o nal está re la ci o na da com o

fe nô me no da fi nan ce i ri za ção da eco no mia?

Como Key nes ana li sa ria o caso?

Leda Pa u la ni – Evi den te men te, cri se e fi nan ce i -

ri za ção es tão di re ta men te li ga das. Qu an do se fala

em fi nan ce i ri za ção, o fe nô me no que se quer cap -

tu rar é o au men to cres cen te da im por tân cia da

ló gi ca fi nan ce i ra, de ca rá ter ren tis ta, que o ca pi -

ta lis mo vem ex pe ri men tan do des de pelo me nos

o iní cio dos anos 1980 do sé cu lo pas sa do. Empi ri -

ca men te, isto é vi sí vel na com pa ra ção en tre o

cres ci men to da ri que za fi nan ce i ra mun di al (ações

e de bên tu res, tí tu los de dí vi da pri va dos e pú bli cos

e apli ca ções ban cá ri as) e o cres ci men to do PIB

mun di al. Entre 1980 e 2006, o pri me i ro cres ceu

mais de 14 ve zes, en quan to o se gun do não che -

gou a cin co. O au men to da im por tân cia da ló gi ca

fi nan ce i ra é pro por ci o nal ao cres ci men to da ri -

que za fi nan ce i ra e aos in te res ses ma te ri a is atre la -

dos a esse cres ci men to. Ora, a ló gi ca fi nan ce i ra,

vale di zer, aque la que pro cu ra “fa zer di nhe i ro”

sem pas sar pela es fe ra pro du ti va, é a “ma triz de

to das as for mas alou ca das de ca pi tal” e da “ca pa -

ci da de que o sis te ma tem de ir além de si mes mo”. 

O pai des sas ideias não é Key nes, mas Marx. Foi

ele quem me lhor de fi niu o cré di to e o ca pi tal fi -

nan ce i ro. É só na te o ria de Marx que há um con -

ce i to tão im por tan te quan to o de ca pi tal fic tí cio,

apto a es cla re cer o ca rá ter da cri se de ago ra. Re su -

mi da men te, sig ni fi ca que se pre ga o ró tu lo de ca -

pi tal em mu i ta co i sa que está efe ti va men te lon ge

de sê-lo. No en tan to, como não se tra ta aí de ilu -

sões sub je ti vas, mas de ilu sões ob je ti va men te

consti tu í das, es sas for mas des car na das co me çam a

man dar no sis te ma como um todo. A po si ção dis so

num con tex to que tem di nhe i ro in con ver sí vel fun -

ci o nan do como meio de pa ga men to in ter na ci o -

nal cons ti tui uma com bi na ção al ta men te ex plo si va

e ain da mais con tra di tó ria do que as re la ções que

cons ti tu em a es pi nha dor sal do ca pi ta lis mo.

IHU On-Line – Como Key nes ve ria o cha ma -

do “li vre mer ca do”?

Leda Pa u la ni – Key nes foi um dos ma i o res crí ti -

cos do li vre mer ca do. Como já afir mei, ele du vi -

dou se ri a men te da ca pa ci da de de o li vre mer ca do

pro du zir re sul ta dos equi li bra dos e con ver gen tes

com aqui lo que se po de ria cha mar de “óti mo so -

ci al”. Qu an do es cre veu a Te o ria ge ral do em pre -

go, do juro e da mo e da, seu li vro mais co nhe ci do,

ele já ti nha à sua fren te, como exem plo con cre to

de que sua des con fi an ça ti nha fun da men to, a cri -

se dos anos 1930 do sé cu lo pas sa do. Como li be ral 

que era e aman te da so ci e da de or ga ni za da pelo

mer ca do, en ten deu que para sal var o ca pi ta lis mo

de si mes mo era pre ci so que o Esta do, que, em

prin cí pio, pa u ta-se por uma ou tra ló gi ca, vale di -

zer, uma ló gi ca dis tin ta da mera bus ca do lu cro,

es ti ves se per ma nen te men te mo ni to ran do a má -

qui na ca pi ta lis ta. Marx des con fi ou tan to quan to

Key nes da ca pa ci da de do sis te ma ca pi ta lis ta de

pro du zir har mo nia e si me tria, en fa ti zan do, in ver -

sa men te, sua ten dên cia a pro du zir des pro por ções

ca va la res, enor mes con cen tra ções de ca pi tal, mi -

sé ria ex tre ma e cri ses abis sa is. Como não ti nha

ne nhum amor por esse tipo de so ci e da de, que

con si de ra va, ao con trá rio do que apre go a va o li -

be ra lis mo, tão vi o len ta e dis cri mi na tó ria quan to as 

for ma ções so ci a is an te ri or men te in ven ta das pelo

ho mem, e como tra ba lhou com a ló gi ca da con -

tra di ção, fez uma crí ti ca mu i to mais abran gen te e

fun da men ta da do que a de Key nes.
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IHU On-Line – Se ria o caso de re to mar a

ma cro e co no mia key ne si a na?

Leda Pa u la ni – A ma cro e co no mia key ne si a na

trans for mou-se num even to his to ri ca men te da ta -

do. É só num qua dro como o que bro tou da cri se

de 1930 e das duas guer ras mun di a is, sob a mol -

du ra da Gu er ra Fria, que tal ma cro e co nomia pôde

ter vida ple na. Mas essa pá gi na a His tó ria já vi rou.

Fi cam al guns dos aler tas de Key nes, como a ne -

ces si da de de re gu lar os mer ca dos, prin ci pal men te

o mer ca do fi nan ce i ro, o que leva, por exem plo, à

ne ces si da de de con tro lar os flu xos in ter na ci o na is

de ca pi tal.

IHU On-Line – Como en ten der his to ri ca -

men te a cons tru ção do ce ná rio fi nan ce i ro

in ter na ci o nal atu al?

Leda Pa u la ni – O ce ná rio fi nan ce i ro in ter na ci o -

nal atu al é re sul ta do de pro fun das trans for ma ções

que es tão em cur so des de os anos 1960 do sé cu lo

pas sa do, mu i tas de las re sul tan tes do pró prio su -

ces so das po lí ti cas de in ter ven ção que vi go ram

des de o fi nal da Se gun da Gu er ra, tan to no cen tro

do sis te ma ca pi ta lis ta quan to em suas pe ri fe ri as. O 

pe río do de mais de 60 anos que se es ten de des -

de 1945 pode ser ana li sa do de vá ri os ân gu los. O

mais in te res san te, do pon to de vis ta da cri se que

ora pre sen ci a mos, é aque le que per ce be o mun do

cons tru í do a par tir de Bret ton Wo ods como uma

der ro ta das cha ma das al tas fi nan ças e do “fi nan -

cis mo” e si mul ta ne a men te uma vi tó ria da pro du -

ção real de bens e ser vi ços e, por con se guin te, do

ca pi tal pro du ti vo. Ora, es ses anos dou ra dos do

ca pi ta lis mo, quan do a ló gi ca pro du ti va dava as

car tas e co lo ca va as fi nan ças a seu ser vi ço, ter mi -

nam no iní cio dos anos 1970 do sé cu lo pas sa do,

dé ca da na qual se com bi nam uma re ver são cí cli -

ca, a enor me ele va ção dos pre ços de in su mos bá -

si cos, a co me çar pelo pe tró leo, o fim ofi ci al de Bret -

ton Wo ods, com a des vin cu la ção do dó lar ao ouro, 

e o em po ça men to de li qui dez na city lon dri na, uma 

pra ça off sho re, cujo cres ci men to de im por tân cia

foi trans for man do o mun do ca pi ta lis ta e mu dan do

o bas tão de co man do da es fe ra pro du ti va para a

es fe ra fi nan ce i ra. A as cen são do ne o li be ra lis mo foi

a con tra par te ide o ló gi ca des sa mu dan ça.

O ad mi rá vel mun do novo da glo ba li za ção

O re tor no vi to ri o so das al tas fi nan ças ao pa -

pel de man da rim se con sa grou e se re for çou com

a di fu são des sas ideias, que não se li mi ta ram a

pre gar o fim da “re pres são fi nan ce i ra”, mas a di tar 

uma car ti lha com ple ta de re for mas e ajus tes que

os es ta dos na ci o na is de ve ri am em pre en der para

re cu pe rar sua sa ú de eco nô mi ca e con quis tar um

lu gar ao sol no ad mi rá vel mun do novo da glo ba li -

za ção. O re sul ta do des se co man do pro lon ga do e

do mun do des re gu la do e go ver na do ex clu si va -

men te pela ló gi ca do mer ca do (que, nes se qua -

dran te his tó ri co, consumou-se como ló gi ca fi nan -

ce i ra) es ta mos ven do ago ra. Entre tan to, isso não

quer di zer que, nes se meio tem po, os es ta dos na -

ci o na is te nham en fra que ci do. Ao con trá rio, eles

se for ta le ce ram de vá ri as for mas, in clu si ve com os

me i os vi o len tos ne ces sá ri os para sub me ter todo o

sis te ma eco nô mi co aos ca pri chos da va lo ri za ção

fi nan ce i ra e para vi a bi li zar a ex tra ção de ren da

real que, de uma for ma ou de ou tra, com ma i or

ou me nor cor res pon dên cia, deve es tar por trás

do cres ci men to do ca pi tal fic tí cio. Ge o po li ti ca -

men te, isso sig ni fi cou o for ta le ci men to dos EUA,

si tu a ção que evi den te men te se com pli ca ago ra,

mas cuja mu dan ça ra di cal não acre di to que tão

cedo acon te ça.

IHU On-Line – A se nho ra acre di ta que o ne o -

libera lis mo está se apro xi man do do fim?

Leda Pa u la ni – O dis cur so li vre-cam bis ta não

deve se en fra que cer por ca u sa des sa cri se. Ao

contrário, a cri se será um belo áli bi para a con ti -

nu a ção da pre ga ção an te ri or e para o re for ço da

exi gên cia de mais re for mas, mais ajus tes, mais

cor tes de di re i tos, pois afi nal es ta mos numa si tu a -

ção emer gen ci al. Mes mo que a re a li da de des min -

ta fron tal men te a cren ça nas vir tu des do mer ca do

de i xa do a si mes mo, o dis cur so ne o li be ral con ti -

nu a rá im pas sí vel a des fi ar os seus dis pa ra tes. É

mu i to di fí cil que os EUA deem o nome aos bois em 

re la ção à prá ti ca in ter ven ci o nis ta que vêm ado -

tan do. Eles con ti nu a rão a pre gar as vir tu des do

mer ca do e de sua ca pa ci da de au tor re gu la tó ria.

Além do mais, mes mo que res te um tan to de bi li ta -
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da, a ri que za fi nan ce i ra de ve rá con ti nu ar a ver seu 

peso cres cer como pro por ção da ri que za to tal, o

que tor na di fí cil acre di tar que su bi ta men te o dis -

cur so se al te re.

IHU On-Line – Como ava lia a pos tu ra do go -

ver no bra si le i ro? Se atin gi do pela cri se, terá 

como se re er guer usan do como “for ça” o

van glo ri a do cres ci men to eco nô mi co? O que 

Key nes po de ria en si nar a Lula?

Leda Pa u la ni – A re a ção do go ver no bra si le i ro

tem sido er rá ti ca, ora afir man do que “a cri se é lá

de les” ou que o país não será afe ta do por ela, pois

fez a “li ção de casa” e os “fun da men tos” da eco -

no mia es tão mais só li dos, ora con ce den do que,

de uma for ma ou de ou tra, se re mos afe ta dos.

Bem, é evi den te que, sen do a cri se do ta ma nho

que é, di fi cil men te pas sa re mos in có lu mes. Por

mais que nos so sis te ma fi nan ce i ro não te nha se

en vol vi do no tipo de ope ra ção que de to nou a cri -

se, o au men to da in se gu ran ça e a per da de con -

fi an ça nos ne gó ci os em ge ral tor na rão, como já

vêm tor nan do, mu i to mais di fí cil para as em pre sas 

que ope ram na eco no mia do més ti ca a ob ten ção

do cré di to ex ter no, fá cil, ba ra to e abun dan te de

que até en tão des fru ta vam, além de afu gen tar boa 

par te do ca pi tal que para cá tem vin do em bus ca

dos ele va dos ren di men tos e de ati vos a pre ços

ba i xos ofe re ci dos pela eco no mia bra si le i ra. Além

dis so, a ne ces si da de de hon rar com pro mis sos as -

su mi dos em ou tras pra ças deve le var em bo ra ou -

tro tan to de ca pi tal. Acres cen te-se ao ce ná rio a

ma i or fra gi li da de de nos so ba lan ço de pa ga men -

tos (vide a es tru tu ra mu i to mais rí gi da que hoje

apre sen ta o ba lan ço de ser vi ços e ren das) e as

con sequên ci as da cri se para o de sem pe nho de

nos sa ba lan ça co mer ci al. O au men to do va lor do

dó lar, com con sequente des va lo ri za ção da mo e da 

do més ti ca, pode não ser su fi ci en te para com pen -

sar a que da de de man da pe las com mo di ti es que

uma cri se mu i to fun da nos EUA pro vo ca rá na eco -

no mia mun di al, par ti cu lar men te no gi gan te chi -

nês. Tudo so ma do, o tem po de bo nan ça em nos -

so ba lan ço de pa ga men tos pode es tar che gan do

ao fim. Key nes cer ta men te di ria a Lula para não

des per di çar a opor tu ni da de aber ta pelo pré-sal e

im por con tro les aos flu xos de ca pi tal, re cu pe ran -

do as sim os gra us de li ber da de ne ces sá ri os para

con du zir a po lí ti ca cam bi al e a po lí ti ca mo ne tá ria

de modo ge ral. Res ta sa ber se a ban ca irá per mi tir

ta ma nha au to no mia. Como afir mei an te ri or men -

te, o even to mais pro vá vel é a afir ma ção do dis -

cur so ne o li be ral, de modo que não é tão cedo que

re za re mos sua mis sa de ré qui em.

Po der e di nhe i ro. A fle xi bi li da de do
ca pi tal fi nan ce i ro

IHU On-Line – É cor re to afir mar que a cri se

fi nan ce i ra in ter na ci o nal é con se quên cia da

cri se do ca pi ta lis mo?

Leda Pa u la ni – Essa é uma ques tão po lê mi ca,

cuja res pos ta não po de mos dar aqui in te gral men -

te, pois o es pa ço não é su fi ci en te. O pon to mais

po lê mi co é se o ca pi ta lis mo está ou não em cri se e

se está des de quan do. Den tre os au to res mar xis -

tas, al guns jul gam que o ca pi ta lis mo está em cri se

des de me a dos dos anos 70 do sé cu lo pas sa do,

por que des de en tão as ta xas mé di as de cres ci -

men to de cli na ram em todo o pla ne ta. Ou tros

acre di tam que há, des de pe los me nos uma dé ca -

da an tes dis so, um pro ble ma não re sol vi do de so -

bre a cu mu la ção de ca pi tal. Ou tros ain da acre di -

tam que o ca pi ta lis mo pas sa por ci clos sis tê mi cos

de acu mu la ção, ora real, ora fi nan ce i ra e que es ta -

ría mos ago ra num ci clo de acu mu la ção fi nan ce i -

ra. Seja como for, o fato é que, pelo me nos des de

o iní cio des te novo sé cu lo, essa mo ro si da de do

sis te ma no que tan ge ao cres ci men to da ri que za

real pa re ce ter sido subs ti tu í da por uma ve lo ci da -

de ma i or, pu xa da fun da men tal men te pela de ci -

são da Chi na de pas sar a in te grar o sis te ma ca pi -

ta lis ta. Nes se sen ti do, o ter re mo to fi nan ce i ro que

as sis ti mos tem fun ci o na do como des man cha pra -

ze res, de modo que se po de ria di zer, ao con trá rio,

que a cri se do ca pi ta lis mo (a que virá ago ra) é que

é con se quên cia da cri se fi nan ce i ra. Mas, como

dis se, essa uma ques tão mu i to com pli ca da para

ser tra ba lha da aqui.

IHU On-Line – Qu a is as li ções de Marx em

re la ção ao li vre mer ca do que po dem nos aju -

dar a com pre en der a cri se fi nan ce i ra atu al?
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Leda Pa u la ni – O que Marx mos trou de mais im -

por tan te so bre o as sim cha ma do “li vre mer ca do”

é que ele es con de por trás de sua apa rên cia de li -

ber da de, igual da de e equi lí brio o con trá rio dis so.

Ele põe a apa rên cia de li ber da de por que to dos

são ju ri di ca men te igua is, pro pri e tá ri os de mer ca -

do ri as, e pa re cem li vres para ven der suas mer ca -

do ri as a quem qui se rem e se qui se rem e para

com prar o que qui se rem, de quem qui se rem e se

qui se rem. Ele põe a igual da de por que quan do

mos tra que algo, uma bol sa, por exem plo, é igual

a R$ 25,00, a ven da da bol sa pa re ce uma tran sa -

ção jus ta, em que se tro cou va lor de um tipo por

va lor de ou tro tipo. A apa rên cia de equi lí brio vem

da re i te ra ção das tran sa ções mer can tis (com suas

tro cas igua is) no dia-a-dia dos mer ca dos, num

mo vi men to que pa re ce po der re pe tir-se in de fi ni -

da men te. Qu an do sur gem cri ses da di men são da

que ago ra vi ve mos, elas não com bi nam com essa

apa rên cia idí li ca e de nun ci am a com ple xi da de e

as re la ções con tra di tó ri as que cons ti tu em o sis te -

ma ca pi ta lis ta.

IHU On-Line – Qual a va li da de das de fi ni -

ções de Marx para o cré di to e o ca pi tal fi -

nan ce i ro nes te mo men to de cri se mun di al?

Leda Pa u la ni – Cré di to e Ca pi tal Fi nan ce i ro

con di ci o nam-se mu tu a men te. Qu an do o di nhe i ro

serve não ape nas para com prar mer ca do ri as (bens, 

ser vi ços, for ça de tra ba lho, má qui nas etc.), mas

igual men te para pa gar dí vi das (e tam bém com -

prar hon ra, cons ciên cia, en fim tudo aqui lo que

seja adap tá vel à for ma pre ço), Marx diz que ele se

trans for ma em meio de pa ga men to ge ral, e se ele

fun ci o na as sim é por que já es tão em cena cre do -

res e de ve do res. Aque le que for ne ce cré di to é, ao

mes mo tem po, o de ten tor de uma for ma es pe ci al

de ca pi tal, que Marx cha ma de ca pi tal por ta dor de 

ju ros, e que mais po pu lar men te é cha ma do de ca -

pi tal fi nan ce i ro. Marx diz so bre o ca pi tal por ta dor

de ju ros que ele é a ma triz de to das as for mas

alou ca das de ca pi tal. Quem acom pa nhou o re de -

mo i nho vi vi do pe los mer ca dos fi nan ce i ros do

mun do nas úl ti mas se ma nas não pode de i xar de

dar-lhe ra zão.

IHU On-Line – Em que sen ti do o con ce i to de 

“ca pi tal fic tí cio” ela bo ra do por Marx con -

tri bui para es cla re cer o ca rá ter da cri se de

ago ra?

Leda Pa u la ni – Den tre to dos os con ce i tos cri a -

dos por Marx para dar con ta da re a li da de ca pi ta -

lis ta, tal vez não haja con ce i to mais im por tan te

para in ter pre tar a cri se atu al do que o de ca pi tal

fic tí cio. Mu i tos au to res têm con si de ra do que, pelo

me nos des de o iní cio dos anos 1980 do sé cu lo

pas sa do, o ca pi ta lis mo vive uma nova eta pa, cujo

tom é dado pela fi nan ce i ri za ção. Essa fi nan ce i ri za -

ção, pro du zi da pelo cres ci men to des me su ra do da

ri que za fi nan ce i ra (fren te ao cres ci men to da ri que -

za real), im pli ca a sub mis são da to ta li da de do sis -

te ma eco nô mi co aos im pe ra ti vos da ló gi ca fi nan -

ce i ra da acu mu la ção, o que ga ran te a con ti nu i da -

de do cres ci men to des sa mes ma ri que za. Ora,

esse cres ci men to des me su ra do sim ples men te não

exis ti ria se não exis tis se o ca pi tal fic tí cio. Qu an do

o di nhe i ro é em pres ta do para que se o re ce ba de

vol ta au men ta do, numa data fu tu ra, está im plí ci ta

nes sa tran sa ção a ca pa ci da de po ten ci al que o di -

nhe i ro tem de se mul ti pli car. Essa ca pa ci da de é

“ver da de i ra”, se esse di nhe i ro for dar uma vol ti -

nha no mun do da pro du ção de bens e ser vi ços,

mas cria ca pi tal fic tí cio quan do, por meio de uma

sé rie de me ca nis mos, cuja ex pli ca ção de man da ria 

um es pa ço que não te mos, ele não per cor re esse

ca mi nho. A cri se que ago ra pre sen ci a mos tem em

seu bojo uma cri a ção num grau iné di to de ca pi tal

fic tí cio. Tudo se ria mais sim ples se pu dés se mos

sim ples men te eli mi nar esse ca pi tal, di ga mos as -

sim, “es pú rio”, pe na li zan do ape nas quem con tri -

bu iu para sua dis se mi na ção, con se guin do com

isso co lo car o sis te ma de vol ta num cur so me nos

fan tas ma gó ri co. Mas isso está lon ge de ser sim -

ples, por que exis tem inú me ros fios ner vo sos li gan -

do um sis te ma ao ou tro. O cré di to para a pro du -

ção e para o co mér cio é o mais im por tan te e o

mais vi sí vel des ses fios.

IHU On-Line – A par tir das te o ri as de Marx,

qua is os ru mos que po de mos ima gi nar para

o mun do ca pi ta lis ta, a par tir da cri se fi nan -

ce i ra in ter na ci o nal?

Leda Pa u la ni – Esta per gun ta está re la ci o na da à

an te ri or so bre a cri se do sis te ma ca pi ta lis ta e sua

res pos ta de pen de, em úl ti ma ins tân cia, da for ma

como en xer ga mos o ca pi ta lis mo hoje. Tem se fa -
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la do mu i to que vol ta re mos a vi ver sob um ca pi ta -

lis mo su per re gu la do, como aque le vi gen te des de

o fim da Se gun da Gu er ra até me a dos dos anos

1970, que o ca pi tal fi nan ce i ro per de rá for ça, que

o ne o li be ra lis mo mor reu etc. Não acre di to mu i to

nes sas pre vi sões. Cre io que o re i na do fi nan ce i ro

ain da du ra rá por um bom tem po, pri me i ro por -

que, por mais que a cri se te nha de bi li ta do essa po -

de ro sa ri que za fi nan ce i ra, ela ain da pa re ce gran de 

de ma is para de i xar de im por seus re que ri men tos

ao an da men to ma te ri al do pla ne ta. Se gun do por -

que o que vi ve mos hoje é o re sul ta do de um lon go 

pro ces so de fi nan ce i ri za ção, cujo des mon te não

se dará as sim do dia para a no i te. Ter ce i ro por -

que, e esse tal vez seja o ar gu men to mais for te, nin -

guém sabe para onde vai o sis te ma mo ne tá rio in -

ter na ci o nal, e esse pro ces so todo – a fi nan ce i ri za -

ção e sua cri se – é re sul ta do, en tre ou tras co i sas,

da (não) so lu ção en con tra da para a de sar ti cu la -

ção do sis te ma de Bret ton Wo ods.

IHU On-Line – A cri se fi nan ce i ra in ter na ci o -

nal re pre sen ta o fim de um ci clo? Po de mos

aguar dar uma mu dan ça na con du ção do sis -

te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal?

Leda Pa u la ni – Se en ten de mos que a fi nan ce i ri -

za ção con fi gu rou um ci clo e se ao mes mo tem po

acre di ta mos que esta cri se mar ca o fim do pre do -

mí nio do ca pi tal fi nan ce i ro, en tão es ta mos au to ri -

za dos a fa lar que esta cri se mar ca o fim de um ci -

clo. Se pen sar mos, po rém, que a eco no mia mun -

di al vi nha fi nal men te re to man do um cres ci men to

me nos anê mi co de po is de dé ca das de re sul ta dos

po bres, en tão não dá para acre di tar em ci clo e te -

re mos sim ples men te que ad mi tir que as es tri pu li as 

fi nan ce i ras des ti na das a au men tar mais e mais a

ri que za e o po der do ca pi tal fi nan ce i ro atro pe la -

ram o ci clo que vi nha fir me men te en ga tan do a

mar cha da su bi da.

IHU On-Line – Até que pon to a re gu la ção do 

mer ca do pro pos ta por Marx e Key nes per -

mi ti rá que o mer ca do não se au to des trua?

Leda Pa u la ni – Pa re ce evi den te que pas sa re mos 

por um pe río do de ma i or re gu la ção, até por que

isso aca ba rá por se im por como exi gên cia po lí ti ca.

Con tu do, se pre va le cer, como ima gi no que pre va -

le ce rá, o po der do ca pi tal fi nan ce i ro, es sas cri ses

abis sa is con ti nu a rão no ho ri zon te, por que o ca pi tal

fi nan ce i ro é ex tre ma men te fle xí vel e pró di go em in -

ven ções que es ca pam a qual quer re gu la ção. Além

dis so, não po de mos es que cer que vi ve mos uma

fase do ca pi ta lis mo em que o di nhe i ro e o po der es -

tão mu i to pró xi mos, par ti cu lar men te por con ta de

ati vos fi nan ce i ros im por tan tís si mos como os tí tu los

da dí vi da pú bli ca, cujo vo lu me é hoje enor me em

pra ti ca men te to dos os pa í ses. Pas sa da a tur bu lên -

cia e pas sa do o te mor, essa pro xi mi da de im pe di rá

que qual quer re gu la ção mais efe ti va se es ta be le ça.

IHU On-Line – A se nho ra acre di ta que a

atu al cri se irá sus ci tar uma re no va ção po lí -

ti ca mun di al? Em que sen ti do a se nho ra vis -

lum bra mu dan ças?

Leda Pa u la ni – Uma ver da de i ra re no va ção po lí -

ti ca mun di al só acon te ce ria se a cri se per mi tis se

uma re or ga ni za ção dos tra ba lha do res e dos mo vi -

men tos so ci a is de modo ge ral e pla ne tá rio, num

pro ces so que per mi tis se a cons tru ção de uma efe -

ti va re sis tên cia a esse “fas cis mo do ca pi tal” que

ex pe ri men ta mos há pelo me nos um quar to de sé -

cu lo. Infe liz men te, cre io que es ta mos mu i to lon ge

de um ce ná rio como esse. Ao con trá rio, me pa re -

ce que a cri se irá con tri bu ir para vi ta mi nar o dis -

cur so con ser va dor (afi nal es ta mos numa si tu a ção

de emer gên cia!) e per mi tir a ele va ção do grau de

ex plo ra ção que pos si bi li ta, a um só tem po, en -

fren tar a ten dên cia con gê ni ta des te tipo de ca pi ta -

lis mo a so bre a cu mu lar ca pi tal, e ge rar a ren da real 

que co lo ca sem pre ao al can ce da mão a pos si bi li -

da de de tor nar ab so lu ta men te con cre tos, as sim

que se que i ra, os lu xu o sos de se jos dos do nos do

ca pi tal fic tí cio. Assim, se al gu ma mu dan ça hou ver

será tal vez uma per da re la ti va de im por tân cia dos

EUA, mas nada que al te re o âma go do sis te ma ca -

pi ta lis ta e de sua re pro du ção tal como hoje se dá.

35

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



“Será di fí cil que o pa drão que pre va le ceu até hoje pos sa so bre vi ver”

Entre vis tas com Luiz Gon za ga Bel luz zo

Luiz Gon za ga Bel luz zo é gra du a do em Di re i -

to, pela Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), mes tre

em Eco no mia Indus tri al, pelo Insti tu to La ti no-

Ame ri ca no de Pla ni fi ca ção-Ce pal, e dou tor em Eco -

no mia, pela Uni ver si da de de Cam pi nas (Uni camp).

Atu al men te, é pro fes sor do Insti tu to de Eco no mia da 

Uni camp e edi tor da re vis ta Car ta Ca pi tal.

Luiz Gon za ga Bel luz zo con ce deu duas en tre -

vis tas à IHU On-Line so bre o tema de capa da

edi ção nº 34 dos Cader nos IHU em for ma ção.

Na en tre vis ta con ce di da a Gra zi e la Wol fart, da

equi pe de comu ni ca ção da IHU On-line, pu bli ca -

da na edi ção 276, de 6 de ou tu bro de 2008, sob o

tí tu lo “Será di fí cil que o pa drão que pre va le ceu

até hoje pos sa so bre vi ver”, Bel luz zo sus ten ta que

a sa í da da cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal não se

dará por um pas se de má gi ca.

Bel luz zo afir ma que o “am bi en te men tal e

ide o ló gi co que hoje pre va le ce será um obs tá cu lo a 

uma mu dan ça mais pro fun da. Não há ne nhu ma

evi dên cia de que as re for mas ne ces sá ri as se rão

im ple men ta das fa cil men te”, afir ma o eco no mis ta

da Uni camp. Para ele, a his tó ria do ca pi ta lis mo

mos tra que o li vre mer ca do é uma uto pia. E acres -

cen ta: “Não há mes mo al ter na ti va quan do uma

cri se fi nan ce i ra sis tê mi ca se de sen vol ve. Se não se

de ci dir pela in ter ven ção de ci si va dos mer ca dos, a

cri se pode avan çar a um pon to que des trói com -

ple ta men te a ca pa ci da de de de ci são dos in di ví du os.

A me nos que a in ter ven ção seja de tal or dem po -

ten te e abran gen te, como, por exem plo, a es ta ti za -

ção do sis te ma ban cá rio”.

Na en tre vis ta sob o tí tu lo “Nós não te mos

uma de fi ni ção exa ta nem da pro fun di da de nem da 

ex ten são da cri se”, pu bli ca da na edi ção 249, de 3

de mar ço de 2008, e nas No tí ci as do Dia do site

do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 2 de mar ço de

2008, Bel luz zo sus ten ta que os de se qui lí bri os glo -

ba is es tão ga nhan do mais di men são e to man do

um rumo de sen fre a do na úl ti ma dé ca da. Isso se

deve à cha ma da “fuga para fren te”, al ter na ti va

ado ta da com bas tan te frequên cia pe los Ban cos

Cen tra is, ex pli ca o eco no mis ta.

Com a re pe ti ção de vá ri as cri ses ao lon go dos 

anos 1990, afir ma Bel luz zo, o mer ca do in ter na ci o -

nal acre di ta va que po dia “co me ter qual quer in -

sen sa tez que os Ban cos Cen tra is se ri am ca pa zes

de sal var”. Mes mo que o Fed (Fe de ral Re ser ve)

in ter fi ra ba i xan do as ta xas de ju ros, ou o te sou ro

ame ri ca no tome no vas pro vi dên ci as para au men -

tar o di na mis mo eco nô mi co, não se “po de rá sair

ra pi da men te des sa si tu a ção e re com por o ce ná rio

an te ri or. Isso é uma ilu são”, ar gu men ta Bel luz zo.

Com tan tas ele va ções no ce ná rio in ter na ci o -

nal, é ne ces sá rio dis cu tir como se dará a re for ma

do sis te ma mo ne tá rio e fi nan ce i ro, su ge re o pes -

qui sa dor. Para ele, um dos pon tos fun da men ta is a

se rem dis cu ti dos diz res pe i to “à na tu re za da mo e -

da in ter na ci o nal, hoje exer ci da pelo dó lar”. Emba -

sado nos en si na men tos key ne si a nos, o eco no mis -

ta afir ma que, en quan to a fun ção de mo e da in ter -

na ci o nal con ti nu ar “sen do exer ci da por uma

mo e da na ci o nal”, ela le va rá “a de se qui lí bri os cu -

mu la ti vos e di fí ce is de se rem re sol vi dos”.

O pes qui sa dor e pro fes sor Luiz Gon za ga Bel -

luz zo tam bém con ce deu ou tra en tre vis ta à IHU

On-Line, sob o tí tu lo “Nós fo mos ul tra pas sa dos

pe los ou tros, o que não quer di zer que isso seja

um fe nô me no in su pe rá vel”, pu bli ca da na edi ção

218, de 7 de maio de 2007. Essa en tre vis ta pode

ser aces sa da na nos sa pá gi na ele trô ni ca (www.uni -

si nos.br/ihu).
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IHU On-Line – O se nhor acre di ta que a cri se 

fi nan ce i ra in ter na ci o nal pode pro vo car mu -

dan ças no ca pi ta lis mo?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Esse é um exer cí cio

de adi vi nha ção, mas cer ta men te será di fí cil que o

pa drão que pre va le ceu até hoje pos sa so bre vi ver,

par ti cu lar men te em re la ção à re gu la men ta ção dos 

mer ca dos fi nan ce i ros. A ex pe riên cia da des re gu la -

men ta ção e da li be ra li za ção fi nan ce i ra mos trou

que os mer ca dos de i xa dos à sua pró pria ló gi ca de

fun ci o na men to po dem le var a des fe chos como es -

ses que es ta mos ob ser van do, e a pro ces sos cu mu -

la ti vos de de fla ção de ati vos com efe i tos mu i to ne -

ga ti vos so bre a eco no mia real. É mu i to pro vá vel

que haja um de ba te in ten so nos pró xi mos me ses a 

respe i to da re-re gu la men ta ção. No en tan to, é mu i -

to di fí cil sa ber qual será o des fe cho, por que, de

uma cer ta for ma, ain da há um pre do mí nio do

pen sa men to con ser va dor. Bas ta ver o que jus ti fi -

cou a não apro va ção ime di a ta do cha ma do pa co -

te de es ta bi li za ção. Há mu i ta re sis tên cia ide o ló gi -

ca a uma mu dan ça mais pro fun da. Mas isso será

de ci di do no de ba te po lí ti co. Eu ima gi no que o

am bi en te men tal e ide o ló gi co que hoje pre va le ce

será um obs tá cu lo a uma mu dan ça mais pro fun -

da. Não há ne nhu ma evi dên cia de que as re for -

mas ne ces sá ri as se rão im ple men ta das fa cil men te.

IHU On-Line – Então, na sua opi nião, o li vre 

mer ca do não fun ci o na?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – A his tó ria do ca pi ta lis -

mo mos tra que isso é uma uto pia, como cha mou

Karl Po lan yi “a uto pia do mer ca do au tor re gu la -

do”, e isso se apli ca mais es pe ci fi ca men te aos

mer ca dos de cré di to e que têm uma ten dên cia in -

trín se ca a pro du zir ins ta bi li da de. Re cen te men te,

es sas ava li a ções fe i tas por eco no mis tas como Key -

nes, Marx, Schum pe ter,21 ou Minsky, fo ram su pe -

ra das por um blo co de te o ri as in sus ten tá ve is e for -

mu la das ide o lo gi ca men te a res pe i to da au tor re gu -

la ção dos mer ca dos. A te o ria dos mer ca dos

efi ci en tes, por exem plo, de fen de a ideia de que,

di an te das in for ma ções dis po ní ve is, o mer ca do

pro duz sem pre o me lhor re sul ta do com ajus ta -

men tos não tra u má ti cos. Isso é uma fal si fi ca ção a

res pe i to do ob je to que es tão tra tan do. No en tan to, 

está mu i to en tra nha do no ideá rio po pu lar. Essa de -

ci são de ne ga ção ini ci al do con gres so ame ri ca no

não foi aci den tal. Foi re sul ta do de uma for te con -

vic ção po pu lar trans mi ti da, in clu si ve, pela mí dia. A

im pren sa teve um tra ba lho es plen do ro so, nes se pe -

río do, de con ven cer as pes so as de que exis te uma

opo si ção en tre o li vre mer ca do e o Esta do, que te -

re mos mais li vre mer ca do se ti ver mos me nos Esta -

do. Isso é uma to li ce. Te nho lido que a de ci são ini -

ci al do con gres so ame ri ca no foi a re be lião da po lí ti -

ca con tra a eco no mia, o que é um equí vo co. Foi,

na ver da de, a re pe ti ção da vi tó ria do eco no mi cis -

mo so bre a po lí ti ca, por que o eco no mi cis mo to -

mou con ta do con gres so ame ri ca no.

IHU On-Line – Como o se nhor vê a não ace i -

ta ção ini ci al do pa co te pro pos to por Bush?

Além da que da das bol sas, que ou tras con -

sequên ci as po de mos es pe rar para a eco no -

mia in ter na ci o nal?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – A que da e a su bi da

das bol sas só re fle tem um pou co o grau de per ple -

xi da de que to mou con ta dos mer ca dos. A bol sa só 

é o sin to ma do que está ocor ren do. O mais gra ve

que está acon te cen do é a con tra ção do cré di to

glo bal, o cre dit crunch glo bal. Isso con fi gu ra uma

cri se de cré di to que está co me çan do a se es pa lhar

pelo mun do in te i ro, atin gin do mes mo pa í ses com

sis te mas ban cá ri os mais só li dos, como é o caso do 

Bra sil.

IHU On-Line – Como o Bra sil está sen do e

ain da será atin gi do por essa cri se eco nô mi -

ca, prin ci pal men te do pon to de vis ta do em -

pre go e da ren da?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Se a cri se de cré di to

se agra var, o Bra sil tem ins tru men tos para en fren -

tá-la e pre ci sa ter mu i ta ca pa ci da de de de ci são

para se li vrar do pa ra dig ma an te ri or. O Bra sil vi -

nha vin do de uma eta pa de rá pi do cres ci men to da 

eco no mia, es ta va cres cen do a 6%, o cré di to se ex -

pan din do, o in ves ti men to es ta va ace le ran do.
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Ago ra, a ten dên cia do se tor pri va do é re du zir o

cré di to. E isso irá afe tar, sem dú vi da, o de sem pe -

nho da eco no mia. Mas o Bra sil não está en vol vi do 

di re ta men te nes sa cri se fi nan ce i ra. Não fo ram pra -

ti ca das aqui es sas im pru dên ci as. Então, o país

pode re ver ter essa cri se se to mar me di das de po lí -

ti ca eco nô mi ca ade qua das, como, por exem plo,

so cor rer os ex por ta do res, am pli an do a ofer ta de

cré di to em dó la res para eles; per mi tir às pe que nas

e mé di as em pre sas que con ti nu em ro lan do as

suas dí vi das ou fi nan ci an do seu ca pi tal de giro e

seu in ves ti men to. O Bra sil tem con di ções de fa zer

isso. Va mos ver como as au to ri da des irão re a gir.

IHU On-Line – Como o se nhor acha que o

Bra sil deve con du zir a eco no mia, nes se mo -

men to de cri se glo bal? O que fa ria par te de

um ajus ta men to à si tu a ção, con si de ran do a 

de sa ce le ra ção no cres ci men to?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Já há si na is de que o

cres ci men to está de sa ce le ran do. E ele irá de sa ce -

le rar mes mo, o que tem vá ri as im pli ca ções, como

a ex pec ta ti va dos em pre sá ri os a res pe i to dos in -

ves ti men tos e im pli ca ções para a si tu a ção fis cal.

Mas, ao mes mo tem po, isso ofe re ce uma opor tu -

ni da de para o Bra sil ado tar uma po lí ti ca cí cli ca de

de fe sa con tra a cri se. Não será pos sí vel re pro du zir

a si tu a ção an te ri or, mas o Bra sil pode per fe i ta -

men te se de fen der. Será uma luta en tre as de ci -

sões de po lí ti ca eco nô mi ca e a evo lu ção da si tu a -

ção. O Bra sil terá um en fren ta men to per ma nen te.

Irá de pen der mais da sen si bi li da de dos for mu la -

do res de po lí ti ca eco nô mi ca do que da sua sa be -

do ria téc ni ca.

IHU On-Line – Como os au to res clás si cos

da eco no mia po dem nos aju dar a re fle tir e

en con trar pos sí ve is so lu ções para este mo -

men to de cri se? Qual a im por tân cia de re to -

mar Key nes, por exem plo?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Acho im por tan te ler

os au to res que tra ta ram da eco no mia mo ne tá ria

de cré di to. Key nes, cer ta men te um dos ma i o res

en tre os clás si cos, olhou a eco no mia ca pi ta lis ta

como uma eco no mia de ati vos, com sis te ma ban -

cá rio. Ele era, an tes de mais nada, um teó ri co da

eco no mia mo ne tá ria com sis te ma ban cá rio em -

pe nha do na cri a ção de mo e da e de cré di to. Ele é

o gran de pen sa dor do sis te ma ban cá rio no ca pi -

ta lis mo mo der no. Key nes era mu i to fa vo rá vel à

in ter ven ção do Esta do na eco no mia. Ele di zia

que a ide ia de que o in te res se in di vi du al leva ne -

ces sa ri a men te ao in te res se co le ti vo é equi vo ca da 

e que é pre ci so que o es ta do ra ci o nal in ter fi ra na

eco no mia.

IHU On-Line – O que esse epi só dio tem a di -

zer so bre a re la ção en tre de mo cra cia e

ca pi ta lis mo?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Ouvi mu i ta dis cus são

a esse res pe i to, in clu si ve al guém in vo can do a im -

por tân cia da de ci são ini ci al do con gres so ame ri ca -

no como ges to de in de pen dên cia da po lí ti ca. Isso

é uma in ter pre ta ção equi vo ca da. A po lí ti ca foi to -

tal men te apri si o na da pelo eco nô mi co. O que essa

de ci são mos tra é isso; essa in ca pa ci da de da po lí ti -

ca de se li vrar das amar ras eco nô mi cas. Então, as

re la ções en tre de mo cra cia e ca pi ta lis mo são con -

tra di tó ri as. A eco no mia ca pi ta lis ta cria um sis te ma 

de ne ces si da des, que é im pos to aos in di ví du os.

Além da sua li vre es co lha (dos seus re pre sen tan -

tes, que é uma ati tu de po lí ti ca), ela im põe cer tos

cons tran gi men tos que são se me lhan tes ao fato de

to mar uma de ci são com um re vól ver na ca be ça.

Na ver da de, não há mes mo al ter na ti va quan do

uma cri se fi nan ce i ra sis tê mi ca se de sen vol ve. Se

não se de ci dir pela in ter ven ção de ci si va dos mer -

ca dos, a cri se pode avan çar a um pon to que des -

trói com ple ta men te a ca pa ci da de de de ci são dos

in di ví du os. A me nos que a in ter ven ção seja de tal

or dem po ten te e abran gen te, como, por exem plo,

a es ta ti za ção do sis te ma ban cá rio.

IHU On-Line – Chi na e Índia ga nham mais

im por tân cia na eco no mia mun di al?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Isso é uma ilu são.

Nem a Chi na nem a Índia têm con di ções. Essa

ideia de que irão con tra ba lan çar a que da do cres -

ci men to ame ri ca no é um pou co com pli ca da, até

por que não têm peso su fi ci en te na eco no mia

mun di al para fa zer isso. É cla ro que a Chi na pode

evi tar que os efe i tos da cri se atin jam com ple ta -

men te a sua eco no mia. Ela pode se de fen der,

con ti nu ar cres cen do, mas não é isso que im pe dirá
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uma re ces são glo bal. Ela pode até mon tar um es -

que ma de de fe sa den tro das eco no mi as asiá ti cas,

que es tão de sa ce le ran do ra pi da men te.

IHU On-Line – O se nhor con cor da com o

uso do FGTS para a com pra de ações da Pe -

trobras?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Ago ra não é hora

para isso, não. É pre ci so to mar um cer to cu i da do.

Não vejo ne nhum im pe di men to gra ve, mas isso já 

foi fe i to, os tra ba lha do res com pra ram ações com

os re cur sos do FGTS. Insis to: ago ra não é o mo -

men to de se pen sar nis so, por que a bol sa está

mu i to ins tá vel. Acho que ela irá so frer um pro ces -

so de des va lo ri za ção. Não é hora de se dis cu tir

esse as sun to.

“Nós não te mos uma de fi ni ção exa ta
nem da pro fun di da de nem da ex ten são
da cri se”

IHU On-Line – Como o se nhor des cre ve o

atu al mo men to da eco no mia mun di al? Está

ocor ren do uma cri se de su per pro du ção ou

uma cri se de es pe cu la ção fi nan ce i ra?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Essa é uma cri se cujo

ga ti lho é fi nan ce i ro, exis ten te por ca u sa dos ex ces -

sos co me ti dos na dé ca da de 1990, quan do os

Ban cos Cen tra is con se gui ram en fren tar a pri me i ra 

cri se de ações e das tec no lo gi as da in for ma ção,

dando a im pres são de que po de ri am su pe rar qual -

quer ad ver si da de.

Na épo ca, o Fed (Fe de ral Re ser ve), por exem -

plo, con se guiu en fren tar isso com efi ciên cia. Ao

ba i xar ra pi da men te as ta xas de ju ros e con se guir

con ter a re ces são, ele deu fô le go à con ti nu i da de da

fe bre es pe cu la ti va, ago ra con cen tra da nos imó ve is.

Ambos os “abu sos” in ci tam a es pe cu la ção

tan to com ar ti gos re a is quan to com pers pec ti vas

de ga nhos com in ves ti men to na pro du ção e no

sis te ma fi nan ce i ro. A base de tudo é o des con tro le

com a ex pan são do cré di to, mas isso acon te ce

sem pre.

No caso da cri se atu al, o de se qui lí brio se deu

com gran de ve lo ci da de com a cri a ção de de ri va ti -

vos como, por exem plo, os que pro te gem ou ten -

tam pro te ger a pos si bi li da de da ina dim plên cia por 

par te dos to ma do res fi na is dos cré di tos. Essas

ino va ções tam bém se mul ti pli ca ram com a cha -

ma da se cu ri ti za ção. Os ban cos que fa zem os em -

prés ti mos se cu ri ti za vam es ses cré di tos para ve í -

cu los es pe ci a is que os ven di am para fun dos de

pen são. Essas ações ori gi na ram uma pi râ mi de de 

ati vos, cuja base eram os em prés ti mos hi po te cá -

ri os fe i tos àque les que pre ten di am ad qui rir a sua

casa pró pria.

Como era uma dis pu ta fe roz para po der am -

pli ar es ses cré di tos e, ao mes mo tem po, o foco es -

ta va, so bre tu do, na quan ti da de e não na qua li da -

de do cré di to que se con ce dia, fo ram cap tu ra dos

de ve do res que não ti nham con di ções de pa gar.

Eles fo ram fis ga dos me di an te for mas de pa ga -

men to que sus ten ta vam es ses cré di tos, que pre -

vi am, por exem plo, o pa ga men to de ju ros fa vo re -

ci dos du ran te dois anos. Mas, quan do es sas con -

di ções mu da ram e foi fe i ta a re vi são das ta xas de

ju ros, a ina dim plên cia co me çou a se tor nar in con -

tro lá vel. Isso pas sou a afe tar toda a ca de ia ali men -

tar da es pe cu la ção, que ter mi na ago ra com os

pro ble mas ca u sa dos às se gu ra do ras de cré di to,

que se pro pu nham, me di an te o ga nho de uma co -

mis são, a ga ran tir o pa ga men to inte gral des ses

cré di tos.

Por isso, essa cri se é mu i to mais pro fun da do

que se pode ima gi nar. Digo isso por que não só ela 

avan çou mu i to nes sas ino va ções pe ri go sas, mas

tam bém por que se es pa lhou dos Esta dos Uni dos

para a Eu ro pa e pro va vel men te por al guns pa í ses

da Ásia.

Pro je ções

Não te mos uma de fi ni ção exa ta nem da pro -

fun di da de nem da ex ten são da cri se. É cla ro que

isso tem um efe i to, por que irá afe tar mu i to a si tu a -

ção eco nô mi ca das fa mí li as ame ri ca nas que es tão

mu i to en di vi da das, não só por ca u sa da aqui si ção

dos imó ve is, mas tam bém por que elas se en di vi -

da ram mu i to com com pra de du rá ve is nos car tões 

de cré di tos. O que está se ob ser van do é que há

uma des con fi an ça dos con su mi do res. Eles já es -

tão co me çan do a cor tar gas tos. O con su mo tem
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um peso im por tan te na for ma ção do gas to e da

ren da nos Esta dos Uni dos, e o ní vel de en di vi da -

men to está mu i to alto, o que tor na mu i to pre sen te

o ris co de uma re ces são mais pro fun da. Se isso

acon te cer, cer ta men te a ca pa ci da de de pa ga men -

to das fa mí li as irá di mi nu ir e, con sequen te men te,

au men ta rá a ina dim plên cia, agravando a crise.

IHU On-Line – Como o se nhor dis se, em

2000, a bo lha da tec no lo gia da in for ma ção

não ge rou uma cri se ma i or de vi do às in ter -

ven ções do Fed. Na con jun tu ra atu al, o se -

nhor acre di ta que o mer ca do imo bi liá rio

tam bém será sal vo pelo Esta do? Se sim, a

cri se pode se pro lon gar a lon go pra zo e vol -

tar sem pre com mais for ça? A in je ção de

150 bi lhões de dó la res li be ra dos por Bush é 

uma boa me di da para ame ni zar a cri se ou

evi tar que a eco no mia nor te-ame ri ca na en -

fren te uma re ces são pro fun da?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – A his tó ria da se gun da 

me ta de do sé cu lo XX tem sido essa da fuga para

fren te. De po is que hou ve a re pres são fi nan ce i ra,

as cri ses co me ça ram a se re pe tir. O ano de 1990

ini ci ou com a cri se da ser pen te mo ne tá ria eu -

ropeia. De po is, veio a cri se com a li bra, vi e ram as

cri ses de 1994, a cri se me xi ca na, no iní cio de

1995, a cri se asiá ti ca, a rus sa, o co lap so da Argen -

ti na no co me ço do mi lê nio, em 2001. Em 2002, o

Bra sil so freu os efe i tos da des con fi an ça dos mer -

ca dos em re la ção à ele i ção do pre si den te. E, a

par tir de 2003, as co i sas se acal ma ram e os mer ca -

dos co me ça ram a fun ci o nar com ma i or flu i dez, já

que to dos os ris cos ca í ram, as con di ções ge ra is

me lho ra ram, a in fla ção es ta va ba i xa e as bol sas se

re cu pe ra ram. Mas, nes sa épo ca, ocor reu um pe -

río do de bo nan ça que fa ci li tou mu i to. Ti ve mos a

im pres são de que se po dia co me ter qual quer in -

sen sa tez que os Ban cos Cen tra is se ri am ca pa zes

de sal var o ce ná rio.

Hoje em dia, com essa cri se, a di fi cul da de

dos Ban cos Cen tra is au men tou mu i to. Não sei se

eles con se gui rão re ver ter o qua dro. É cla ro que

ain da res tam al guns ins tru men tos como, por

exem plo, as ações de po lí ti ca fis cal, que po dem

ser com bi na das com uma ten ta ti va de se cri ar um

es pa ço ma i or para a ca pa ci da de de pa ga men to

dos de ve do res em si tu a ção mais gra ve. Esse es pa -

ço im pli ca ria de cer ta for ma numa mo ra tó ria, ou

seja, uma re es tru tu ra ção da dí vi da con ce di da a

es ses de ve do res. Ago ra, não sa be mos o quan to

irá du rar o cres ci men to aba i xo do po ten ci al des sas 

eco no mi as. Pre ci sa mos lem brar que, no caso do

Ja pão, uma cri se pa re ci da com essa le vou dez

anos para ser di ge ri da.

Inter ven ção ou pre ven ção?

Há, no mer ca do, uma per cep ção equi vo ca da 

de que, se o Fed in ter fe rir ba i xan do mais as ta xas

de ju ros ou se o te sou ro ame ri ca no to mar as pro -

vi dên ci as para au men tar o di na mis mo eco nô mi -

co, se po de rá sair ra pi da men te des sa si tu a ção e

re com por a si tu a ção an te ri or. Isso é uma ilu são.

Há ques tões que de vem ser re sol vi das, como a co -

lo ca ção de li mi tes para cer tas ope ra ções, a su per -

vi são das au to ri da des em re la ção aos de ri va ti vos,

a im po si ção de li mi tes quan ti ta ti vos à ex pan são

de cer tas ope ra ções de cré di tos. Tudo isso está em 

ques tão, mas le va rá tem po para che gar ao con -

sen so das me di das que pre ci sam ser to ma das.

Mas, de fato, sem essa in ter ven ção am pla e abran -

gen te do Esta do, não será pos sí vel con tor nar a

crise.

IHU On-Line – Le van do em con si de ra ção os

de se qui lí bri os eco nô mi cos in ter na ci o na is

ocor ri dos nos úl ti mos anos, como o se nhor

per ce be a atu a ção dos Ban cos Cen trais?

Eles es tão mais pre pa ra dos para ad mi nis -

trar uma cri se glo bal? Qual o de sa fio em si -

tu a ções como es sas?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Essa é uma dis cus -

são que en vol ve pon tos de vis ta ide o ló gi cos di fe -

ren tes. Há mu i tos que ce le bra vam a ges tão do

Ban co Cen tral eu ro peu como mu i to efi caz para

com ba ter a in fla ção. Os Ban cos Cen tra is, par ti -

cu lar men te o Fed, se re cu sa ram a in ter fe rir na

for ma ção da bo lha. Se pe gar mos os dis cur sos do
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Alan Gre ens pan,22 ao lon go dos úl ti mos anos em

que ele per ma ne ceu na pre si dên cia do Fed, ele di -

zia que a bo lha de ve ria ser cu ra da só de po is que

ocor res se o es tou ro e não an tes. Eu di ria que os

crí ti cos às ve zes são mu i to le ni en tes no pe río do de

êxi to e mu i to du ros no pe río do da der ro ca da.

Então, o Gre ens pan de fato é um li be ral no sen ti -

do eco nô mi co, pois ele acha va que o mer ca do

aca ba va se aco mo dan do, o que não acon te ceu. O 

fato é que ele pre fe riu não se uti li zar de cer tos ins -

tru men tos que eram mais in ter ven ci o nis tas, como

o au men to da mar gem re que ri da para as ope ra -

ções e a in ter ven ção no mer ca do de de ri va ti vos,

por exem plo. Essa le niên cia con tri bu iu mu i to para

que a bo lha se for mas se na pro por ção que ela

aca bou as su min do. De fato, é cla ro que te re mos

uma dis cus são mu i to lon ga nos pró xi mos anos a

res pe i to da re-re gu la men ta ção. Mu i tos acham que 

é me lhor não re-re gu la men tar, por que isso im pe -

di ria que a eco no mia ti ves se o di na mis mo que

re al mente teve.

IHU On-Line – Esses pi cos al tos e ba i xos de -

mons tram que a prin ci pal eco no mia do

mun do está en fra que cen do e per de rá con ti -

nu a men te mais es pa ço para a Chi na e o

mer ca do asiá ti co?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Nós ain da não te mos

ele men tos para fa zer um jul ga men to mais pre ci so

dos efe i tos da re ces são ame ri ca na no mer ca do

chi nês e asiá ti co. Eu di ria que é um pou co oti mis ta 

pen sar que não ha verá im pac to ne nhum, até por -

que a Chi na está en fren tan do dois pro ble mas si -

mul ta ne a men te: os efe i tos da re ces são ame ri ca na

e a in fla ção, que está em ace le ra ção por con ta do

seu pró prio pa pel como de man dan te de com mo -

di ti es, tan to me tá li cas quan to agrí co las. Os pre ços

es tão mu i to al tos, e os chi ne ses te rão de to mar al -

gu ma pro vi dên cia para fa zer com que a in fla ção

caia.

Se a Chi na ti ver que en fren tar a in fla ção com

me di das mais du ras – eu não sei qual será a de ci -

são e nem eles sa bem –, po de re mos pas sar ra pi -

da men te de uma es tag fla ção para uma de fla ção.

A con ces são não con cor da com o que eu digo.

Eles acre di tam que as com mo di ti es irão con ti nu ar

por con ta da de man da chi ne sa e, mes mo que

ocor ra uma de sa ce le ra ção, que não irá ha ver uma 

que da tão acen tu a da no pre ço des sas mer ca do -

ri as. Mas eu digo fran ca men te que não sei, por -

que nós te mos um com po nen te es pe cu la ti vo no

au men to dos pre ços das com mo di ti es. Quem está

con se guin do se sal var da cri se fi nan ce i ra está

apos tan do ne las. E ago ra há um con sen so de que

as com mo di ti es são uma es pé cie de re fú gio con tra 

os ris cos de per da, de ba i xa ren ta bi li da de nos se -

to res. Isso pode tra zer, a mé dio pra zo, con sequên -

ci as mu i to ru ins.

IHU On-Line – O se nhor dis se que, na es fe ra 

fi nan ce i ra, o “ajus ta men to” dos pre ços dos

ati vos, em cur so nos Esta dos Uni dos, não

irá pou par o Bra sil. Sendo o mer ca do bra si -

le i ro de pen den te das ex por ta ções de com -

mo di ti es para os EUA, como a cri se nor -

te-ame ri ca na po de rá afe tar a nos sa eco no -

mia na ci o nal?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Di an te da gra vi da de

des sa cri se, o Bra sil está numa si tu a ção bas tan te

fa vo rá vel. No en tan to, não po de mos nos des cu i -

dar. Eu fico mu i to pre o cu pa do com a pos sí vel

ocor rên cia de uma tran si ção mu i to rá pi da de um

su pe rá vit co mer ci al de 40 bi lhões, por exem plo,

para uma si tu a ção de dé fi cit, so bre tu do de dé fi cit

co mer ci al.

Se a eco no mia mun di al en trar em re ces são,

o Bra sil con ti nu ar cres cen do e cres cer aci ma da

mé dia mun di al, com essa taxa de câm bio, que

está sen do va lo ri za da pela en tra da de dó la res

para apro ve i tar o di fe ren ci al de ta xas de ju ros ou

para ser be ne fi ci a do do oti mis mo em re la ção às

bol sas bra si le i ras, te re mos uma es qui zo fre nia. Por

um lado, a eco no mia real so fre rá os efe i tos da va -

lo ri za ção do câm bio e da de sa ce le ra ção da eco no -

mia mun di al, o que pode re du zir o dé fi cit. Isso

por que, se a eco no mia bra si le i ra co me ça a cres cer 

aci ma da mé dia mun di al, é cla ro que nos so su pe -

rá vit ca i rá. E tam bém por que nos sas im por ta ções,
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22 Alan Gre ens pan (1926): eco no mis ta es ta du ni den se. Entre 1987 e 2006, atu ou como pre si den te do Fed (Fe de ral Re ser ve)
dos Esta dos Uni dos. Entre os li vros de Gre ens pan, está A era da tur bu lên cia, as aven tu ras em um novo mun do (Rio de
Ja ne i ro: Cam pus, 2007). (Nota da IHU On-Line)



mes mo com uma taxa de câm bio me lhor, irão

cres cer aci ma das ex por ta ções, como já está acon -

te cen do de uma ma ne i ra dra má ti ca. Qu an do o

mer ca do se der con ta dis so, a si tu a ção pode se re -

ver ter ra pi da men te. E a pior ma ne i ra de im pe dir

essa si tu a ção é fa zer com que a taxa de cres ci men -

to caia mu i to dras ti ca men te por con ta de uma su -

bi da dos ju ros ou de um choque cambial.

IHU On-Line – O se nhor dis se, no ar ti go “As 

trans for ma ções da eco no mia ca pi ta lis ta no

pós-guer ra e a ori gem dos de se qui lí bri os

glo ba is”, que, no iní cio do sé cu lo XXI, três

mo vi men tos in ter de pen den tes pro mo ve ram 

pro fun das trans for ma ções na eco no mia glo -

bal: a li be ra li za ção fi nan ce i ra e cam bi al, a

mu dan ça nos pa drões de con cor rên cia, e a

al te ra ção das re gras ins ti tu ci o na is do co -

mér cio e do in ves ti men to. Esse ar ran jo ain -

da é per ti nen te? Esses mo vi men tos tam bém 

con tri bu í ram para a cri se nor te-ame ri ca na?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – Le van do em con si de -

ra ção os de se qui lí bri os glo ba is que afe ta ram par ti -

cu lar men te a eco no mia ame ri ca na e suas re la ções 

com a Chi na, tor na-se im pres cin dí vel dis cu tir

como se dará a re for ma do sis te ma mo ne tá rio e fi -

nan ce i ro. Obvi a men te, um dos pon tos que de vem 

ser dis cu ti dos é a na tu re za da mo e da in ter na ci o -

nal, que hoje é dó lar. Key nes,23 em 1944, di zia

que, se a fun ção de mo e da in ter na ci o nal con ti -

nu as se sen do exer ci da por uma mo e da na ci o nal,

isso le va ria a de se qui lí bri os cu mu la ti vos e di fí ce is

de se rem re sol vi dos. Enquan to os Esta dos Uni dos

fo ram su pe ra vi tá ri os, não hou ve ne nhum pro ble -

ma com o dó lar. Mas, quan do eles pas sa ram a ser

de fi ci tá ri os, so bre tu do, de po is de 1971, nos pri -

me i ros dé fi cits da ba lan ça co mer ci al ame ri ca na, o

seu go ver no fez a des vin cu la ção do dó lar em re la -

ção ao ouro, que pas sou a ser uni la te ral. Isso fun -

ci o nou ra zo a vel men te bem para os Esta dos

Uni dos, que con se gui ram ex pan dir seu en di vi da -

men to ex ter no sem gran des ris cos, ao con trá rio de 

qual quer ou tro país.

Esse sis te ma já está co me çan do a afe tar o pa -

drão de vida dos ame ri ca nos, por que o dé fi cit e a

im por ta ção de pro du tos chi ne ses es tão des lo can -

do em pre go de me lhor qua li da de, jo gan do uma

boa par te da po pu la ção ame ri ca na nos es ca lões

mais ba i xos da dis tri bu i ção de ren da. Assim, es ses

de se qui lí bri os não são ape nas eco nô mi cos, mas

são tam bém so ci a is, ou seja, afe tam di re ta men te a 

vida das pes so as. Se a re ces são for mu i to for te e a

si tu a ção da clas se mé dia pi o rar, há um ris co mu i to 

gran de de ter uma es ca la da pro te ci o nis ta.

Esse ar ran jo, que eu men ci o nei no ar ti go

pu bli ca do na Su pre ma cia dos Mer ca dos,24 está

se ri a men te ame a ça do. É mu i to di fí cil di zer qual

será o en ca mi nha men to dis so, por que essa ques -

tão de pen de mu i to da po lí ti ca. Tal vez a po lí ti ca

ex ter na e in ter na ame ri ca na ve nham afe tar mu i -

to esse ar ran jo.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia o fi nal

do go ver no Bush? Algum dos can di da tos à

pre si dên cia nor te-ame ri ca na tem con di ções 

de trans for mar o ce ná rio da prin ci pal eco -

no mia do mun do?

Luiz Gon za ga Bel luz zo – O go ver no Bush ter -

mi na de uma for ma me lan có li ca, com uma re je i -

ção enor me por con ta, so bre tu do, dos fra cas sos

da sua po lí ti ca ex ter na. Au men tou mu i to a hos ti li -

da de em re la ção aos Esta dos Uni dos. Ele ter mi na

seu go ver no com um es pa ço e uma ca pa ci da de de 

in ter ven ção me nor, tan to que hou ve um re cuo em 

re la ção ao Irã e à Coreia do Nor te.
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23 John May nard Key nes (1883-1946): eco no mis ta e fi nan cis ta bri tâ ni co. Sua Te o ria ge ral do em pre go, do juro e do di -
nhe i ro (1936) é uma das obras mais im por tan tes da eco no mia. Esse li vro trans for mou a te o ria e a po lí ti ca eco nô mi cas, e ain da
hoje ser ve de base à po lí ti ca eco nô mi ca da ma i o ria dos pa í ses não-co mu nis tas. De Key nes, pu bli ca mos um ar ti go e uma en tre -
vis ta na 139ª edi ção, de 2 de maio de 2005, ou tra en tre vis ta na 144ª edi ção, de 6 de ju nho de 2005, dois ar ti gos na 145ª edi -
ção, de 13 de ju nho de 2005, e um ar ti go na edi ção nº 37 dos Ca der nos IHU Ide i as, de 2005, in ti tu la do As con cep ções teó ri -
co-ana lí ti cas e as pro po si ções de po lí ti ca eco nô mi ca de Key nes, de au to ria do Prof. Dr. Fer nan do Fer ra ri Fi lho. So bre Key nes e
a cri se eco nô mi ca, con fi ra a edi ção nº 276, in ti tu la da A cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal. O re tor no de Key nes, de 06-10-2008.
(Nota da IHU On-Line)

24 O en tre vis ta do re fe re-se ao li vro Su pre ma cia dos mer ca dos. E a po lí ti ca eco nô mi ca do go ver no Lula (São Pa u lo:
Unesp, 2006), or ga ni za do pelo eco no mis ta Ri car do Car ne i ro. (Nota da IHU On-Line)



A po lí ti ca ex ter na ame ri ca na, des se modo,

pre ci sa ser re com pos ta. Hou ve fra cas so tam bém

nas re la ções com a Amé ri ca La ti na. O Bra sil de

fato se so bres sa iu, por que foi ca paz de fa zer essa

me di a ção en tre ame ri ca nos, Chá vez e Mo ra les.

Eu não te nho ne nhu ma cer te za se Ba rack

Oba ma25 ou Hi llary Clin ton26 po dem re a li zar uma

mu dan ça ex pres si va e cla ra na ori en ta ção da cri -

se. Não há dú vi da que nós es ta mos às vés pe ras de 

uma mu dan ça, e que nin guém irá repetir as gafes

do Bush.

Em re la ção à eco no mia, eu vejo mu i tas re ti -

cên ci as no que Oba ma fará, por que ele apre sen ta

um tra ço ide o ló gi co e dou tri ná rio. Eu di ria que,

des se pon to de vis ta, Hi llary me pa re ce mais só li -

da. O Oba ma está ten tan do agra dar as vá ri as ten -

dên ci as da so ci e da de ame ri ca na e por isso mes mo 

fica pre so a cer tas opi niões bas tan te ge né ri cas. De

qual quer ma ne i ra, den tro da so ci e da de ame ri ca -

na se faz uma cor ren te mu i to for te. Há mu i to tem -

po, eu não ouço fa lar tan to no New Deal,27 no

Ro o se velt,28 na con quis ta dos anos 1930 e 1940.

Então, a so ci e da de se move, mas não ne ces sa ri a -

men te na mes ma di re ção na po lí ti ca ex ter na ou

in ter na. Então, não po de mos tra çar um qua dro

do que será a nova ad mi nis tra ção dos Esta dos

Uni dos.
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25 Ba rack Hus se in Oba ma II (1961): ad vo ga do e po lí ti co es ta du ni den se. É o qua dra gé si mo quar to pre si den te dos Esta dos
Uni dos, des de 21 de ja ne i ro de 2009. (Nota da IHU On-Line)

26 Hil lary Clin ton (1947): po lí ti ca es ta du ni den se. Atu al men te, se na do ra de mo cra ta pelo Esta do de Nova York, a es po sa do
ex-pre si den te ame ri ca no Bill Clin ton está con cor ren do às ele i ções nos Esta dos Uni dos. (Nota da IHU On-Line)

27 New Deal: nome dado às re for mas exe cu ta das por Ro o se velt nos EUA, a par tir de 1933, que con sa gra va cer ta in ter ven ção do
Esta do nos do mí ni os eco nô mi co e so ci al. (Nota da IHU On-Line)

28 Frank lin De la no Ro o se velt (1882-1945): 32º pre si den te dos Esta dos Uni dos (1933-1945), o úni co a ser ele i to mais de duas
ve zes pre si den te. É con si de ra da uma das fi gu ras cen tra is da his tó ria do sé cu lo XX. Foi um dos pre si den tes mais po pu la res da
his tó ria ame ri ca na, ten do emer gi do a na ção da gran de de pres são de 1930. (Nota da IHU On-Line)



A cri se atu al não pode ser atri bu í da ao ca pi ta lis mo

e às ide i as eco nô mi cas li be ra is

Entre vis ta com Ro ber to Camps Mo ra es

A ideia de que a cri se fi nan ce i ra atu al é pro -

du to da apli ca ção de prin cí pi os li be ra is é com ple -

ta men te er ra da, de fen de o pro fes sor Ro ber to

Camps Mo ra es. Mo ra es é gra du a do em Ciên ci as

Eco nô mi cas e em Ciên ci as So ci a is, mes tre em

Eco no mia, pela Uni ver si da de Fe deral do Rio

Gran de do Sul (UFRGS), e dou tor em Eco no mia,

pela Van der bilt Uni ver sity, dos Esta dos Uni dos.

Atu al men te, ele é pro fes sor na Uni ver si da de do

Vale do Rio dos Si nos (Uni si nos). É au tor dos Ca -

der nos IHU Ideias nú me ros 101 e 104, in ti tu la -

dos As prin ci pa is con tri bu i ções de Mil ton

Fri ed man à Te o ria Mo ne tá ria (Par te 1 e As

Prin ci pa is con tri bu i ções de Mil ton Fri ed -

man à Te o ria Mo ne tá ria – Par te 2).

Na opi nião do pro fes sor Ro ber to Camps Mo -

ra es, em en tre vis ta con ce di da a Gra zi e la Wol fart,

da equi pe de co mu ni ca ção da IHU On-Line, pu -

bli ca da na edi ção 276, de 6 de ou tu bro de 2008, a

cri se atu al não pode ser atri bu í da ao ca pi ta lis mo e

às ideias eco nô mi cas li be ra is. “Esta ideia é com -

ple ta men te fal sa”, afir ma ele. Em sua ar gu men ta -

ção, ele ex pli ca que “a te o ria mo der na da po lí ti ca 

mo ne tá ria, aque la em que se ba se i am os gran des

ban cos cen tra is do mun do, e que nada tem que

ver com as fa lhas re gu la tó ri as que fo ram res pon -

sá ve is pela cri se atu al deve uma gran de par te a al -

guns prin cí pi os bá si cos que fo ram de fen di dos por

Mil ton Fri ed man nas dé ca das de 1950 a 1970 do

sé cu lo pas sa do”.

IHU On-Line – Em que sen ti do a cri se fi nan -

ce i ra mun di al nos con vi da a re vi si tar os au -

to res clás si cos da eco no mia? Que au tor me -

lhor con tri bui para a com pre en são do mo -

men to eco nô mi co atu al, a par tir da cri se

nos EUA?

Roberto Camps Mo ra es – Na mi nha área – a

Ma cro e co no mia e a Te o ria Mo ne tá ria –, a cri se

nos leva a qua se to dos os clás si cos, tais como

Da vid Hume,29 Adam Smith,30 Ri car do,31 Wil -
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29 Da vid Hume (1711-1776): fi ló so fo e his to ri a dor es co cês, que com Adam Smith e Tho mas Reid, é uma das fi gu ras mais im por -
tan tes do cha ma do Ilu mi nis mo es co cês. É vis to, por ve zes, como o ter ce i ro e o mais ra di cal dos cha ma dos em pi ris tas bri tâ ni cos.
A fi lo so fia de Hume é fa mo sa pelo seu pro fun do ce ti cis mo. Entre suas obras, me re ce des ta que o Tra ta do da na tu re za hu ma na.
(Nota da IHU On-Line)

30 Adam Smith (1723-1790): con si de ra do o fun da dor da ciên cia eco nô mi ca. A ri que za das na ções, sua obra prin ci pal, de 1776,
lan çou as ba ses para um novo en ten di men to do me ca nis mo eco nô mi co da so ci e da de, que bran do pa ra dig mas com a pro po si -
ção de um sis te ma li be ral, ao in vés do mer can ti lis mo até en tão vi gen te. Ou tra fa ce ta de des ta que no pen sa men to de Smith é
sua per cep ção das so frí ve is con di ções de tra ba lho e ali e na ção às qua is os tra ba lha do res en con tra vam-se sub me ti dos com o ad -
ven to da Re vo lu ção Indus tri al. O Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos pro mo veu em 2005 o I Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si -
cos da Eco no mia. No se gun do en con tro des te even to, a pro fes so ra Ana Ma ria Bi an chi, da USP, pro fe riu a con fe rên cia “A atu a -
li da de do pen sa men to de Adam Smith”. So bre o tema, con ce deu uma en tre vis ta à IHU On-Line nú me ro 133, de 21-03-2005.
Ain da so bre Smith, con fi ra a edi ção nº 35 do Ca der nos IHU Ide i as, de 21-07-2005, in ti tu la da Adam Smith: fi ló so fo e eco no -
mis ta, es cri to por Ana Ma ria Bi an chi e Antô nio Ti a go Lou re i ro Ara ú jo dos San tos, dis po ní vel para down lo ad no sí tio do IHU.
(Nota da IHU On-Line)

31 Da vid Ri car do (1772-1823): eco no mis ta in glês, con si de ra do um dos prin ci pa is re pre sen tan tes da eco no mia po lí ti ca clás si ca.
Exer ceu uma gran de in fluên cia tan to so bre os eco no mis tas ne o clás si cos, como so bre os eco no mis tas mar xis tas, o que re ve la



liam Ba ge hot, J. S. Mill,32 Karl Marx, Knut Wick -

sell,33 Alfred Mars hall,34 A. Pi gou35 e Irving Fis -

her.36 Mas, sem dú vi da, aque les au to res do sé cu lo

XX que es tão mais pró xi mos e que nos são mais

fa mi li a res pe las suas obras pos te ri o res à Gran de

De pres são – a mãe de to das as cri ses e ge ra do ra

da te o ria key ne si a na – e que a in ter pre ta ram são

John May nard Key nes e Mil ton Fri ed man. Tan to

na Te o ria ge ral (1936), de Key nes, como na His -

tó ria mo ne tá ria dos EUA, de Fri ed man e Scharwtz, 

especi al men te no ca pí tu lo 7 (“The gre at con trac -

ti on”), en con tra re mos uma dis cus são que se apli -

ca em par te à aná li se da atu al cri se. Mas atu al

mes mo, e com uma aná li se com a qual eu con cor -

do em qua se 100%, é Nou ri el Rou bi ni,37 pro fes sor 

da NYU, que tem um site mu i to in te res san te e in -

for ma ti vo na rede (RGE Mo ni tor). Barry Ei chen -

gre en38 (au tor do ex ce len te Glo ba li za ção do ca pi -

tal e pro fes sor de Ber ke ley) tam bém tem uma pro -

du ção que aju da mu i to a en ten der esta cri se.

Aca bo de ver na in ter net que hoje (02/10) ele pu -

bli cou uma ex pli ca ção da cri se fun da da na fa lha

re gu la tó ria, que, sem dú vi da foi, a meu ver, um

dos fa to res bá si cos.

IHU On-Line – Como essa cri se elu ci da o

con tra pon to en tre Fri ed man e Key nes?

Como Mil ton Fri ed man en fren ta ria o mo -

men to atu al? O se nhor con cor da que as

suas te ses se des fa zem fe i to um cas te lo de

are ia?

Ro ber to Camps Mo ra es – Mu i to pelo con trá rio. 

Mil ton Fri ed man – as sim como os au to res que se

ali nham na his tó ria do pen sa men to eco nô mi co

em tor no de uma tra di ção que po de ria ser cha ma -

da de moneta ris ta, co me çan do com Ri car do –

sem pre de fen de ram a idéia-cha ve de que de vem

exis tir re gras so bre a ex pan são da mo e da e do cré -

di to. Ri car do de fen deu o pa drão-ouro, que foi

uma gran de re gra de con ten ção da mo e da e do

cré di to pela ca mi sa de for ça da mo e da las tre a da.

Fri ed man de fen deu, para o sis te ma de mo e da fi -

du ciá ria do sé cu lo XX, uma re gra mo ne tá ria sim -

ples de con ten ção: a re gra do X%. Mas, se você

ler O pa pel da po lí ti ca mo ne tá ria (1968), en con -

tra rá pas sa gens que an te ci pam o sis te ma de me tas 

de in fla ção, por exem plo, que nada tem a ver com 

a ca u sa ção da atu al cri se. A ideia de que esta cri se

é pro du to da apli ca ção de prin cí pi os li be ra is é

45

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

sua im por tân cia para o de sen vol vi men to da ciên cia eco nô mi ca. Os te mas pre sen tes em suas obras in clu em a te o ria do va -
lor-tra ba lho, a te o ria da dis tri bu i ção (as re la ções en tre o lu cro e os sa lá ri os), o co mér cio in ter na ci o nal, te mas mo ne tá ri os. A sua
te o ria das van ta gens com pa ra ti vas cons ti tui a base es sen ci al da te o ria do co mér cio in ter na ci o nal. De mons trou que duas na ções 
po dem be ne fi ci ar-se do co mér cio li vre, mes mo que uma na ção seja me nos efi ci en te na pro du ção de to dos os ti pos de bens do
que o seu par ce i ro co mer ci al. Ao apre sen tar esta te o ria, usou o co mér cio en tre Por tu gal e Ingla ter ra como exem plo de mons tra -
ti vo. (Nota da IHU On-Line)

32  John Stu art Mill (1806-1873): fi ló so fo e eco no mis ta in glês. Um dos pen sa do res li be ra is mais in flu en tes do sé cu lo XIX, foi de -
fen sor do uti li ta ris mo. (Nota da IHU On-Line)

33 Jo han Gus taf Knut Wick sell (1851-1926): eco no mis ta su e co. Usou o con ce i to “na tu ral” a fim de ex pli car o equi lí brio de
lon go pra zo da taxa de ju ros. Em seu tra ba lho Inte rest and Pri ces, Wick sell es cre veu sua ver são da Te o ria Qu an ti ta ti va da Mo e -
da, com uma vi são par ti cu lar a res pe i to dos efe i tos in di re tos da ofer ta da mo e da nos pre ços. (Nota da IHU On-Line)

34 Alfred Mars hall (1842-1924): con si de ra do um dos eco no mis tas mais in flu en tes de sua épo ca. Sua prin ci pal obra, Prin ci ples
of Po li ti cal Eco nomy, de 1890, trou xe as te o ri as da fon te e da de man da, da uti li da de mar gi nal e dos cus tos de pro du ção. O
Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos, atra vés do even to I Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia, em 2005, pro mo -
veu a pa les tra “A era in dus tri al e a con tri bu i ção de Mars hall”, no dia 5 de ou tu bro, na Li vra ria Cul tu ra, em Por to Ale gre, mi nis -
tra da pela Pro fa. Dra. Ma ria Apa re ci da Gran de ne de Sou za, da UFRGS, e no dia 20 de ou tu bro, na Uni si nos, pela Pro fa. Dra.
Ana Lu cia Gon çal ves da Sil va – UNICAMP/SP. (Nota da IHU On-Line)

35 Arthur Ce cil Pi gou (1877-1959): eco no mis ta in glês. Alu no e su ces sor de Alfred Mars hall na cá te dra de Eco no mia Po lí ti ca da
Uni ver si da de de Cam brid ge (1908-1943), de sa fi ou dou tri nas eco nô mi cas vi gen tes e a tra di ção ne o clás si ca em re la ção à subs ti tu i -
ção da ação in dus tri al pri va da pelo es ta do. De sen vol veu o con ce i to da taxa de Pi gou, uma me di da do es ta do para in flu en ci ar o
com por ta men to de agen tes eco nó mi cos no mer ca do, com o ob je ti vo de cor ri gir ex ter na li da des ne ga ti vas. Além dis so, for mu lou o
efe i to de Pi gou, que ex pli ca o au men to da de man da para bens de con su mo num pe río do de de fla ção. (Nota da IHU On-Line)

36 Irving Fis her (1867-1947): eco no mis ta ame ri ca no. (Nota da IHU On-Line)
37 Nou ri el Rou bi ni (1958): eco no mis ta tur co. É pre si den te da Rou bi ni Glo bal Eco no mics, es cri tó rio de eco no mia e aná li se fi -

nan ce i ra. Tam bém é pro fes sor de eco no mia na Uni ver si da de de Nova York. (Nota da IHU On-Line)
38 Barry Ei chen gre en (1952): eco no mis ta ame ri ca no. É pro fes sor de eco no mia e ciên ci as po lí ti cas na Uni ver si da de da Ca li fór -

nia. Sua mais re cen te obra é The eu ro pe an eco nomy sin ce 1945: co-or di na ted ca pi ta lism and be yond (Prin ce ton Uni ver sity,
2007). (Nota da IHU On-Line)



com ple ta men te er ra da. Dá para en ten der a sua

ori gem nos se guin tes fa tos: (a) os exe cu ti vos dos

ban cos de in ves ti men to que atu a vam fora da su -

per vi são do Fed, e que for ma vam um sis te ma

ban cá rio pa ra le lo e clan des ti no que foi res pon sá -

vel pelo ala van ca men to e ris cos ex ces si vos do cré -

di to, cos tu ma vam de fen der a sua li ber da de de

ação pre da tó ria, usan do ar gu men tos di tos li be ra is 

de au tor re gu la ção; e (b) Ha yek de fen deu em uma

obra – e al guns anar co-ca pi ta lis tas de fen dem – a

ideia de free ban king, que po de ria ser tra du zi da

como a “pri va ti za ção” da mo e da pela abo li ção do 

mo no pó lio do Ban co Cen tral.

Pre da do res do cré di to e da mo e da

Estes dois fa tos não trans for mam o Gold man

Sachs39 em agen te de ideias li be ra is; pelo con trá -

rio, es tes in di ví du os que usa ram ar gu men tos li be -

ra is e que vão pe dir so cor ro para o go ver no so ci a -

li zar as ma ci ças per das im pos tas à so ci e da de pela

sua con du ta não con tro la da são ani ma is que ja -

ma is exis ti ri am em um am bi en te re gu la tó rio que

pre ser va os di re i tos de pro pri e da de e a por ta bi li -

da de in ter tem po ral da ri que za, que é uma das fun -

ções mais im por tan tes do sis te ma fi nan ce i ro. Ao

per mi ti rem a as sun ção de ris cos ex ces si vos, es tes

pre da do res ter mi nam des tru in do ri que za e bens

pú bli cos como o cré di to e a mo e da. Ha yek de fen -

deu a “pri va ti za ção” da mo e da, mas Fri ed man

não. Isto não trans for ma Fri ed man em não-li be -

ral. Fri ed man en ten dia per fe i ta men te que a mo e -

da e o cré di to são bens pú bli cos que ne ces si tam

de su per vi são e re gras de con ten ção e que se es tas 

não exis ti rem es tes bens ra pi da men te se rão des -

tru í dos. A exis tên cia de ban cos cen tra is e da re gu -

la ção pru den ci al dos ban cos, as sim como o se gu -

ro dos de pó si tos ban cá ri os, é prá ti ca que emer giu

da evo lu ção dos mer ca dos; quan do al guns in je -

tam ide o lo gia na dis cus são des tas ques tões es tão

que ren do ser “vi vos”, ao atra ir apo i os au to má ti -

cos ba se a dos na ig no rân cia dos as pec tos téc ni cos.

IHU On-Line – Como os va lo res da es co la de 

eco no mia pre gados na Uni ver si da de de Chi -

ca go por Fri ed man se re la ci o na vam com li -

ber da de e de mo cra cia? Qual a atu a li da de

des ses con ce i tos no ce ná rio atu al?

Ro ber to Camps Mo ra es – A es co la de Chi ca go

abri ga mu i tos pro gra mas de pes qui sa em vá ri as

áre as. Cada um dos onze eco no mis tas que re ce -

be ram o No bel de eco no mia e que tra ba lham ou

tra ba lha ram lá é res pon sá vel pela cri a ção de um

pro gra ma de pes qui sa. O pes so al de Chi ca go gos -

ta de pen sar que um prin cí pio bá si co que os une é

a li ber da de. E aqui eu gos ta ria de fa zer uma dis tin -

ção que pou cos fa zem: a li ber da de é uma ideia

que não se con fun de com a de mo cra cia, que é ou -

tra ideia. Você pode ter li ber da de sem de mo cra cia 

e de mo cra cia sem li ber da de. Na prá ti ca, no en -

tan to, e na nos sa épo ca, não se pode con ce ber

uma de mo cra cia sem li ber da de. O que isto tem a

ver com a Esco la de Chi ca go? Cre io que nada.

IHU On-Line – Como fica, nes se mo men to,

a le gi ti mi da de do ca pi ta lis mo e das ideias

eco nô mi cas li be ra is? Po de mos pre ver uma

trans for ma ção?

Ro ber to Camps Mo ra es – Se eu bem en ten di a

per gun ta, ela par te da ideia de que a cri se atu al

pode ser atri bu í da ao ca pi ta lis mo e às ideias eco -

nô mi cas li be ra is. Como já dito an te ri or men te, esta 

ideia é com ple ta men te fal sa. Mas, cer ta men te, as -

sim como ocor reu de po is da Gran de De pres são,

os co le ti vis tas se apro ve i ta rão, ago ra, do dis cur so

opor tu nis ta dos ban que i ros de in ves ti men to e da

ideia, a meu ver lou ca, de Ha yek, para fa ze rem

esta li ga ção.

IHU On-Line – Qual a im por tân cia da te o ria

mo ne tá ria de Fri ed man para a con cep ção

46

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

39 Gold man Sachs: um dos ma i o res ban cos de in ves ti men to do mun do. Fun da do em 1869 por Mar cus Gold man, a com pa nhia
está se di a da atu al men te em Nova York e man tém es cri tó ri os em mu i tos ou tros prin ci pa is cen tros fi nan ce i ros atra vés do mun do. 
Gold man Sachs ofe re ce con sul ti vos de fu sões e aqui si ções, ser vi ços de subs cri ção fi nan ce i ro, e ou tros pro du tos fi nan ce i ros aos
seus cli en tes. É tam bém um re ven de dor pri má rio no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os do te sou ro ame ri ca no. (Nota da IHU

On-Line)



da eco no mia vi gen te atu al men te? Qu a is as

prin ci pa is re vo lu ções pro vo ca das por ela?

Ro ber to Camps Mo ra es – A re gra par ti cu lar su -

ge ri da por ele em 1968 – se gun do a qual uma

meta de ex pan são mo ne tá ria de X%, sen do X uma 

cons tan te, se ria o me lhor me ca nis mo de es ta bi li -

za ção da eco no mia – foi en ter ra da em 1982, por

oca sião do fim do que fi cou co nhe ci do na his tó ria

da po lí ti ca mo ne tá ria ame ri ca na como o “gran de

ex pe ri men to mo ne ta ris ta”. Mas, em um sen ti do

mais am plo, a te o ria mo der na da po lí ti ca mo ne tá -

ria, aque la em que se ba se i am os gran des ban cos

cen tra is do mun do, e que nada tem que ver com

as fa lhas re gu la tó ri as que fo ram res pon sá ve is pela

cri se atu al, deve uma gran de par te a al guns prin cí -

pi os bá si cos que fo ram de fen di dos por Mil ton

Fri ed man nas dé ca das de 1950 a 1970 do sé cu lo

pas sa do. Entre es tes prin cí pi os, no cam po mo ne -

tá rio, es tão (1) a su pe ri o ri da de de re gras quan do

com pa ra das à dis cri ci o na ri e da de pura; (2) a pru -

dên cia nas do ses, de vi do ao des co nhe ci men to

dos le ads e lags de seus efe i tos; e (3) o es ta be le ci -

men to de um mé to do para o cál cu lo do im pos to

in fla ci o ná rio. No cam po fis cal, a de mons tra ção de 

que os su ces si vos dé fi cits fis ca is con du zem a uma

re du ção da taxa de cres ci men to da eco no mia no

lon go pra zo e que, por tan to, uma res tri ção or ça -

men tá ria do go ver no te ria de en trar no mo de lo

macro e co nô mi co. Isto tudo foi de fen di do em meio

a um pe río do em que a he ge mo nia da or to do xia

key ne si a na dis pen sa va pre o cu pa ções com o lon -

go pra zo, ba se a da no aca ci a no (po rém pe ri go so)

dito “no lon go pra zo es ta re mos to dos mor tos”.

IHU On-Line – Que pa ra le los po de mos tra -

çar en tre a cri se de 29 e a cri se atu al?

Ro ber to Camps Mo ra es – Mu i tos. Espe re mos

que esta não seja tão de vas ta do ra como aque la.

Mas tudo in di ca que ela pro vo ca rá uma re ces são

ame ri ca na bem mais fun da e bem mais lon ga do

que as úl ti mas (2001 e 1991). Em 1929, como

Mil ton Fri ed man mos trou em seu li vro, a cri se fi -

nan ce i ra – cor ri das aos ban cos e que da da bol sa –

pe gou as au to ri da des mo ne tá ri as em meio a uma

ins ta bi li da de or ga ni za ci o nal, sem de fi ni ção de um 

novo or ga no gra ma, e em meio a uma tran si ção

ge ra ci o nal e de po der do pes so al di ri gen te. Tam -

bém não ha via uma li de ran ça do tipo de Ben ja -

min Strong,40 que ha via pre si di do por anos o Fed

de Nova Ior que e co nhe cia mu i to bem o fun ci o na -

men to dos mer ca dos, in clu in do os eu ro pe us. A

sua mor te de i xou as au to ri da des mo ne tá ri as ame -

ri ca nas em um es ta do de di vi são e dis cus são per -

ma nen te, o que con du ziu a uma to tal inér cia de

po lí ti ca. O agre ga do mo ne tá rio M1 caiu, em ter -

mos re a is, em tor no de 33%, jun to à fa lên cia de

mi lha res de ban cos. Na que la épo ca, não ha via o

se gu ro de de pó si to que hoje exis te; en tão os de -

po si tan tes per di am tudo. As au to ri da des mo ne tá -

ri as, ao per mi ti rem pas si va men te a con tra ção ge -

ral da mo e da e do cré di to, de i xa ram que a ca de ia

de pa ga men tos no lado real da eco no mia fos se in -

ter rom pi da, con ta mi nan do as em pre sas não-fi -

nan ce i ras e le van do-as à fa lên cia. O auge da cri se

eco nô mi ca ocor reu em 1933, quan do 25% da for -

ça de tra ba lho es ta va de sem pre ga da. E na que la

épo ca não ha via se gu ro-de sem pre go. O ní vel de

ati vi da de da eco no mia ame ri ca na só re cu pe rou o

ní vel de 1929 dez anos de po is.

Se bem que as tra pa lha das re gu la tó ri as e ins -

ti tu ci o na is atu a is lem bram mu i to as nar ra das por

Mil ton Fri ed man – in clu si ve os ar gu men tos nas

dis cus sões –, hoje há uma com pre en são ge ne ra li -

za da dos en vol vi dos nas de ci sões so bre a ne ces si -

da de de dar uma so lu ção à cri se de con fi an ça e

res ta u rar a cir cu la ção san guí nea à eco no mia.

Como con sequên cia da que da ge ral na ren da e no 

em pre go, hou ve vá ri as ro da das de des va lo ri za -

ções das mo e das, bus can do em pur rar o de sem -

pre go para os seus vi zi nhos e/ou par ce i ros co mer -

ci a is. Além dis so, fo ram es ta be le ci das ta ri fas de

im por ta ção na casa dos três dí gi tos. Tudo isso

con tra iu os flu xos de co mér cio in ter na ci o nal,

mag ni fi can do ain da mais as que das no em pre go e 

na ren da. Embo ra a cri se atu al não deva che gar

per to da ca tás tro fe que foi a an te ri or, se já se fa zi -

am di fí ce is pas sos adi ci o na is na di re ção da in te -

gra ção eco nô mi ca in ter na ci o nal – como um acor -

do na Ro da da de Doha –, pro va vel men te o

cenário ficará mais pesado ainda.
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40 Ben ja min Strong Jr. (1872-1928): eco no mis ta ame ri ca no. (Nota da IHU On-Line)



“O di nhe i ro não se ad mi nis tra a si mes mo”.

Li ções da po lí ti ca eco nô mi ca key ne si a na

Entre vis ta com Luiz Antô nio de Oli ve i ra Lima

Luiz Antô nio de Oli ve i ra Lima tem gra du a -

ção em Di re i to, pela Uni ver si da de de São Pa u lo

(USP), mes tra do em Eco no mia, pela Mi chi gan Sta -

te Uni ver sity Más ter of Arts in Eco no mics, e dou to -

ra do em Ciên ci as Eco nô mi cas, pela Uni ver si da de

Esta du al de Cam pi nas (Uni camp), onde de sen vol -

veu a tese O con ce i to de eco no mia mo ne tá ria 

– A vi são de Key nes. Au tor de Estu do so bre a

eco no mia do ca pi ta lis mo – Uma vi são key -

ne si a na (São Pa u lo: Edi to ra Bi e nal, 1991), Luiz

Antô nio par ti ci pou do pro je to de pes qui sa “Um

mo de lo es ta tís ti co de si mu la ção para a eco no mia

bra si le i ra – Uma vi são pós-key ne si a na”. Atu al men -

te, é pro fes sor da Fun da ção Ge tú lio Var gas (FGV).

Se o Esta do pode in ves tir bi lhões de dó la res

para sal var gran des ins ti tu i ções “que as su mi ram

ris cos in sen sa tos, por que não pode in ter vir para

sal var mi lhões de ame ri ca nos do ris co emi nen te

de per der suas mo ra di as pela exe cu ção de hi po te -

cas?”, ques ti o na o eco no mis ta Luiz Antô nio de

Oli ve i ra Lima, em en tre vis ta con ce di da a Gra zi e la

Wol fart e Pa tri cia Fa chin, da equi pe de co mu ni ca -

ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 276,

de 6 de ou tu bro de 2008. Na opi nião dele, “Res -

sus ci tar os en si na men tos key ne si a nos é, nes te mo -

men to, a me lhor al ter na ti va para ten tar con ter a

avalan che que se es ten de sob a eco no mia mun -

di al”. Por isso, ele pro põe a re to ma da do mo de lo

eco nô mi co pro pos to por John May nard Key nes,

um dos mais in flu en tes eco no mis tas do sé cu lo XX,

como uma “for ma de se ne u tra li zar o efe i to da cri -

se fi nan ce i ra so bre a eco no mia real”. Se gun do

ele, Key nes já an te ci pou que “mer ca dos fi nan ce i -

ros não re gu la dos se ri am do mi na dos por for ças

es pe cu la ti vas que po de ri am, even tu al men te,

trans for mar a eco no mia ca pi ta lis ta num ver da de i -

ro cas si no”. Para re ver ter esse qua dro, em ba sa do

nas te o ri as do ar ti cu lis ta do Fi nan ci al Ti mes, Mar -

tin Wolf, Lima su ge re três pro ce di men tos: “a que -

da e a es ta bi li za ção dos pre ços in fla ci o na dos para

va lo res sus ten tá ve is; a de sa la van ca gem do se tor

pri va do ame ri ca no que é ex tre ma men te alta para

os ní ve is atu a is; e o re co nhe ci men to dos pre ju í zos

re sul tan tes para o se tor fi nan ce i ro”.

IHU On-Line – Qual a con tri bu i ção de Key -

nes para o de ba te eco nô mi co atu al, es pe -

ci al men te, so bre a cri se fi nan ce i ra in ter -

na ci o nal? Pode-se ace i tar que hou ve uma

re to ma da do pen sa men to de Key nes?

Luiz Antô nio de Oli ve i ra Lima – Comen ta ris -

tas das prin ci pa is re vis tas e jor na is eco nô mi cos

têm pro cu ra do re to mar a aná li se key ne si a na da

eco no mia ca pi ta lis ta como a for ma mais ade qua -

da de se en ten der a atu al cri se da eco no mia ame -

ri ca na. Pode-se di zer que há cla ra men te uma re to -

ma da das su ges tões da po lí ti ca eco nô mi ca pro -

pos tas por Key nes. Assim, ve ri fi ca mos que mu i tos

eco no mis tas con ser va do res têm su ge ri do a uti li za -

ção de uma sé rie de ins tru men tos de na tu re za fis -

cal (re du ção da tri bu ta ção, trans fe rên cia de re cur -

sos para as fa mí li as, ele va ção dos gas tos pú bli cos)

como uma for ma de se ne u tra li zar o efe i to da cri se 

fi nan ce i ra so bre a eco no mia real.

Assim, para Mar tin Feld ste in, atu al pre si den -

te do Na ti o nal Bu re au of Eco no mic Re se arch

(NBER), li ga do à Casa Bran ca, além de um cor te

de ju ros, se rão ne ces sá ri os es tí mu los fis ca is. Para
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Do mi ni que Stra uss-Kahn,41 atu al pre si den te do

FMI, sim ples po lí ti cas mo ne tá ri as se rão in su fi ci en -

tes numa si tu a ção em que ban cos com gran des

per das de ca pi tal pre ci sam con so li dar seus ba lan -

ços, re du zin do as pos si bi li da des de fi nan ci a men to 

para a pro du ção. Daí a ne ces si da de de ins tru men -

tos fis ca is para se ele var a de man da agre ga da. O

mesmo é su ge ri do por Law ren ce Sum mers,42 ex-re i -

tor e atu al pro fes sor da Uni ver si da de de Har vard.

Des se modo, se in ter pre tar mos Key nes como um

sim ples fis ca lis ta, não há dú vi das que em ter mos

de uti li za ção de ins tru men tos de po lí ti cas eco nô -

mi cas, há uma re to ma da de seu pen sa men to.

Entre tan to, a con tri bu i ção key ne si a na mais

im por tan te não foi a de mos trar a im por tân cia da

po lí ti ca fis cal an ti cí cli ca, mas sim a de apon tar que

mer ca dos fi nan ce i ros não re gu la dos se ri am do mi -

na dos por for ças es pe cu la ti vas que po de ri am,

even tu al men te, trans for mar a eco no mia ca pi ta lis -

ta em um ver da de i ro cas si no. Se con si de rar mos

as trans for ma ções no sis te ma fi nan ce i ro ame ri ca -

no nas úl ti mas três dé ca das, ve re mos que o “pro -

ble ma de Key nes” tor nou-se cada vez mais vi ru -

len to con for me a des re gu la men ta ção avan çou,

tra zen do com ela uma sé rie de ino va ções fi nan ce i -

ras. Isso acon te ceu a par tir do fim dos anos 1970,

com a in tro du ção de no vos de pó si tos e no vas

apli ca ções sen sí ve is a taxa de ju ros, que per mi ti -

ram man ter a ren ta bi li da de de ins ti tu i ções de pou -

pan ça e em prés ti mos, que, por sua vez, per de ram

apli ca ções em fun ção do au men to da ren ta bi li da -

de de apli ca ções em tí tu los pú bli cos. Tais ins ti tu i -

ções en con tra vam-se em es ta do qua se fa li men tar. 

Essas al te ra ções in tro du zi ram no vos de sa fi os es -

pe cu la ti vos na eco no mia ao per mi tir o sur gi men to 

de tí tu los mo bi liá ri os apo i a dos no fi nan ci a men to

hi po te cá rio, bem como o apa re ci men to de hi po te -

cas ajus tá ve is sem a ne ces si da de de re ser va para

seus emis so res, uma vez que os de pó si tos con ti -

nu a vam ga ran ti dos pelo go ver no fe de ral.

Ora, se con si de rar mos esse as pec to da obra

de Key nes, isto é, a ten dên cia para a cri se numa

eco no mia na qual se per mi te o sur gi men to con tí -

nuo des ses ati vos, não hou ve uma re to ma da do

pen sa men to de Key nes, pois ele nun ca de i xou de

exis tir atra vés da obra de seus dis cí pu los John

Ken neth Gal bra ith,43 Hyman Minsky, Char les

Kind le ber ger44 e Paul Da vid son.45

IHU On-Line – Em que sen ti do a vi são de

Key nes no ca pi ta lis mo como uma eco no -

mia fun da men tal men te mo ne tá ria e não

sim ples men te mo ne ti za da foi im por tan te

para a com pre en são das cri ses ca pi ta lis tas?

Luiz Antô nio de Oli ve i ra Lima – Para ex pli car

os fun da men tos de sua vi são eco nô mi ca, Key nes

ela bo rou o que cha mou de uma te o ria mo ne tá ria

da pro du ção. Para ele, o ca pi ta lis mo é por ex ce -

lên cia uma eco no mia mo ne tá ria e não uma sim -

ples eco no mia mo ne ti za da, na qual a mo e da é um 

sim ples meio de tro ca; como su põe toda a te o ria

ne o clás si ca. Daí a pre o cu pa ção de Key nes com a

exis tên cia de uma de man da efe ti va, isto é, de uma 

pro cu ra mo ne tá ria pelo to tal da pro du ção, ca paz

de fa zer re tor nar aos ca pi ta lis tas uma quan tia de

di nhe i ro em con di ções de co brir seus cus tos e for -

ne cer-lhes o lu cro de se ja do. Daí tam bém a dis cor -

dân cia de Key nes com a te o ria eco nô mi ca con -

ven ci o nal que, ao eli mi nar a par tir de seus pres -

su pos tos a fun ção do di nhe i ro en quan to re ser va

de va lor, eli mi na va a pos si bi li da de de se en ten -

der as cri ses ca pi ta lis tas e de se su ge rir me di das

ade qua das para su pe rá-las. O pro ble ma da for -

ma ção da de man da efe ti va está pre sen te como

peça fun da men tal na con cep ção de uma eco no -

mia mo ne tá ria.
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41 Dome ni que Stra uss-Kahn: po lí ti co fran cês, atu al pre si den te do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI). (Nota da IHU On-Line)
42 Law ren ce H. Sum mers (1954): eco no mis ta nor te-ame ri ca no. (Nota da IHU On-Line)
43 John Ken neth Gal bra ith (1908): eco no mis ta nor te-ame ri ca no. Em seus li vros A so ci e da de da opu lên cia (1958), O novo es -

ta do in dus tri al (1967) e A ciên cia eco nô mi ca e o in te res se ge ral (1974), faz um re qui si tó rio con tra a so ci e da de de con su mo.
(Nota da IHU On-Line)

44 Char les P. Kind le ber ger (1910-2003): his to ri a dor eco nô mi co ame ri ca no. O seu li vro, de 1978, Ma ni as, pa nics, and cras hes, 
so bre bo lhas es pe cu la ti vas em mer ca dos de ações, foi re pu bli ca do em 2000 após a bo lha da in ter net. Fi cou fa mo so com a Te o -
ria da es ta bi li da de he ge mô ni ca. Fi cou tam bém co nhe ci do por ter dado se gui men to a uma te o ria ad mi nis tra ti va, a Te o ria da
Con tin gên cia. (Nota da IHU On-Line)

45 Paul Da vid son (1930): ma cro e co no mis ta nor te-ame ri ca no. (Nota da IHU On-Line)



Ora, a de ci são do em pre sá rio de in ves tir, isto

é, de des pen der os re cur sos cor res pon den tes ao

cus to do ca pi tal em pre ga do, en vol ve uma gran de

dose de in cer te zas, pois o ca rá ter des sa de ci são é

o de pro du zir re sul ta dos em uma data fu tu ra que,

em ge ral, é dis tan te no tem po. Ora, Key nes cha ma 

a aten ção para o fato de que o cál cu lo das re ce i tas

fu tu ras está su je i to a um gran de grau de in cer te -

zas, as qua is não po dem ser eli mi na das pela apli -

ca ção de mé to dos es ta tís ti cos de pre vi são, ou seja, 

não há um cál cu lo de ris co para o que vai acon te -

cer no fu tu ro.

Assim, em con di ção de gran de in cer te za, o

cál cu lo da ren ta bi li da de eco nô mi ca fica mu i to di -

fí cil, de tal for ma que os em pre sá ri os e os prin ci -

pa is agen tes fi nan ce i ros po dem se re cu sar a fa zer

no vos in ves ti men tos ou em prés ti mos como está

acon te cen do nos EUA, pre fe rin do man ter seus

re cur sos mo ne tá ri os sob for ma lí qui da, como re -

ser va de va lor. Esta pos si bi li da de per mi te que se

des vi em re cur sos do ci clo pro du ti vo ao pre fe rir a

li qui dez, le van do com isso a uma re du ção da de -

man da mo ne tá ria pela pro du ção e, em con se -

quên cia, à cri se eco nô mi ca. Este fato, a pre fe rên cia 

pela li qui dez, pode ser uma hi pó te se ade qua da

para ex pli car por que, ape sar de a eco no mia ame -

ri ca na es tar aba la da, a sua mo e da não está. A apli -

ca ção fi nan ce i ra ain da mais se gu ra é a com pra de

tí tu los pú bli cos nos EUA, ape sar de sua ba i xa ren ta -

bi li da de. Isso ex pli ca por que pode ha ver uma

gran de de man da de dó la res man ten do ou ele van -

do seu va lor. Na hora do pâ ni co, isto ser ve como

re fú gio, por que nin guém sabe ao cer to o que vai

acon te cer com a eco no mia ame ri ca na e glo bal.

IHU On-Line – Qual a con tri bu i ção de Key -

nes para o de ba te ma cro e co nô mi co atu al,

es pe ci al men te em re la ção às ex pec ta ti vas

de uma gran de re ces são ou de pres são?

Luiz Antô nio de Oli ve i ra Lima – Se ria di fí cil

di zer de ma ne i ra pre ci sa o que Key nes es ta ria

pen san do so bre a cri se atu al, com ex ce ção do fato 

de que mer ca dos fi nan ce i ros não re gu la dos têm a

ten dên cia na tu ral de se en ca mi nha rem para uma

es pe cu la ção in ten sa. De ou tro lado, pode-se uti li -

zar o pen sa men to de seus dis cí pu los que pro cu ra -

ram es ten der sua te o ria para en ten der as con di -

ções de um sis te ma fi nan ce i ro al ta men te com ple -

xo, tal como o fez Hyman Minsky. Assim, em ar ti -

go pu bli ca do re cen te men te, o ex ce len te ar ti cu lis ta 

do Fi nan ci al Ti mes Mar tin Wolf46 ob ser vou que,

caso se que i ra sa ber o que deu er ra do, pode se re -

cor rer “à obra-pri ma de Minsky”. Se gun do Minsky,

um lon go pe río do de cres ci men to rá pi do, ba i xa

in fla ção, ba i xas ta xas de ju ros e es ta bi li da de ma -

cro e co nô mi ca ge ra ram com pla cên cia e au men ta -

ram a dis po si ção de se as su mir ris cos. A es ta bi li -

da de leva a ins ta bi li da de. A se cu ri ti za ção ino va -

do ra e o fi nan ci a men to fora dos ba lan ços se cons -

ti tu í ram em uma gran de par te da his tó ria. A fé in -

de vi da em mer ca dos não re gu la men ta dos se re ve -

lou uma ar ma di lha.

IHU On-Line – Pode-se di zer que o pior já

pas sou? Qu a is as con di ções para que isso

acon te ça e que li ções se po dem ti rar dela?

Luiz Antô nio de Oli ve i ra Lima – Mar tin Wolff

apre sen ta três pro ce di men tos para que haja uma

re ver são da cri se: a que da e a es ta bi li za ção dos

pre ços in fla ci o na dos para va lo res sus ten tá ve is; a

de sa la van ca gem do se tor pri va do ame ri ca no que

é ex tre ma men te alta para os ní ve is atu a is, cer ca

de 30 uni da des de ca pi tal de ter ce i ro para uma

uni da de de ca pi tal pró prio; e o re co nhe ci men to

dos pre ju í zos re sul tan tes para o se tor fi nan ce i ro.

Atin gi dos tais re sul ta dos, per ma ne cem os pro ble -

mas de se evi tar o co lap so da de man da mo ne tá ria 

do se tor pri va do.

Sem dú vi da, al gum en si na men to deve re cor -

rer des se pro ces so, e, pelo me nos por al gum tem -

po, as li ções de Key nes se rão le va das a sé rio. Po -

rém, in fe liz men te, como acon te ceu de po is da de -

pres são dos anos 1930, se as co i sas vol ta rem ao

nor mal, não fal ta rão eco no mis tas que vol tem a

pre gar as de lí ci as dos mer ca dos li vres não re gu la -

men ta dos. Po rém, uma cons ta ta ção me re ce ser

fe i ta: os fa tos atu a is po dem pro vo car mo vi men tos

so ci a is ca pa zes de co brar uma ma i or ação do

Esta do na eco no mia; se o Esta do pode gas tar, in -

ter vir gas tan do bi lhões de dó la res para sal var
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46 Mar tin Wolf (1946): jor na lis ta bri tâ ni co, edi tor che fe e co men ta ris ta eco nô mi co do Fi nan ci al Ti mes. (Nota da IHU On-Line)



gran des cor po ra ções que as su mi ram ris cos in sen -

sa tos, por que não pode in ter vir para sal var mi -

lhões de ame ri ca nos do ris co emi nen te de per der

suas mo ra di as pela exe cu ção de hi po te cas? Se o

go ver no pode in ter vir em tem pos de cri se fi nan ce i -

ra, fi ca rá cada vez mais di fí cil ale gar a im pos si bi li -

da de de in ter vir em be ne fí cio de mais sa ú de, edu -

ca ção e igual da de para os gru pos so ci a is mais po -

bres. Po rém, nada acon te ce rá sem uma pres são

pú bli ca mu i to for te so bre os po lí ti cos, ou seja, sem 

a vol ta das pes so as às ruas e ao tipo de ação di re ta 

que le vou ao New Deal47 ame ri ca no dos anos

1930. De um modo mais ge ral, sem pre de ve mos

ter em men te o di ta do de Key nes: “O di nhe i ro não 

se ad mi nis tra a si mes mo e mu i to menos o cré di to

é ca paz de fazê-lo”.
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47 New Deal: tra du zi do em por tu guês sig ni fi ca “novo pac to” ou “novo acor do”. New Deal foi o nome dado à sé rie de pro gra mas
im ple men ta dos nos Esta dos Uni dos en tre os anos 1933 e 1937, sob o go ver no do Pre si den te Frank lin De la no Ro o se velt com o
ob je ti vo de re cu pe rar e re for mar a eco no mia nor te-ame ri ca na. (Nota da IHU On-Line)



A cri se fi nan ce i ra é a crô ni ca de uma mor te anun ci a da

Entre vis ta com Alva ro Bi an chi

Alva ro Bi an chi é dou tor em Ciên ci as So ci a is,

pela Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Uni -

camp), e pro fes sor do De par ta men to de Ciên cia

Po lí ti ca da Uni camp. Tam bém é di re tor do Cen tro 

de Estu dos Mar xis tas (Ce marx) e se cre tá rio de re -

da ção da re vis ta Ou tu bro.

Para o pro fessor Alva ro Bi an chi, da Uni -

camp, o úni co con se lho que ca pi ta lis tas e li be ra is

po dem en con trar em O ca pi tal, de Marx, é que

de i xem de ser ca pi ta lis tas e li be ra is. “A obra de

Marx, e prin ci pal men te O ca pi tal, tem por ob je to 

as con tra di ções da so ci e da de ca pi ta lis ta e os li mi -

tes pos tos ao ca pi ta lis mo por es sas con tra di ções.

São es tas con tra di ções eco nô mi cas, so ci a is e po lí -

ti cas as que pro vo cam suas cri ses”, afir ma Bi an chi. 

Na en tre vis ta que con ce deu para Gra zi e la Wol fart

e Pa tricia Fa chin, da equi pe de co mu ni ca ção da

IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 278, de 20 de

ou tu bro de 2008, ele lem bra que “Marx nun ca

achou que o ca pi ta lis mo en con tra ria cal ma e pa ci -

fi ca men te seu fim dan do lu gar a uma for ma de so -

ci a bi li da de que con se guis se ex pur gar as cri ses.

Mas as re cor ren tes cri ses do ca pi ta lis mo re ve lam

as ten dên ci as au to des tru ti vas do pró prio ca pi ta lis -

mo. A es ca la des sa au to des tru i ção não pode ser

su bes ti ma da”. E acres cen ta: “O re tor no de for mas 

pré-ca pi ta lis tas de tra ba lho, como o tra ba lho es -

cra vo nas zo nas agrí co las ex tra ti vis tas, ou for mas

de gra da das de sa lá rio, com a re mu ne ra ção por

peça na mo der na in dús tria, o aque ci men to glo bal

e a in va são do Ira que são al gu mas ma ni fes ta ções

des sa au to des tru i ção”.

IHU On-Line – O que Marx en ten dia por

“eco no mia po lí ti ca vul gar”? Como ela con -

tri bui para che gar mos à cri se atu al?

Alva ro Bi an chi – Marx ti nha em gran de con ta a

eco no mia po lí ti ca clás si ca e con si de ra va a obra de 

Da vid Ri car do48 o ápi ce da ciên cia eco nô mi ca de

sua épo ca. Mas, na me di da em que o con fli to so -

ci al tor nou-se mais in ten so, a ciên cia eco nô mi ca

de i xou de ter como ob je ti vo a in ves ti ga ção das

con tra di ções so ci a is e trans for mou-se em uma

apo lo gé ti ca. Marx cha ma va essa ciên cia eco nô mi -

ca pós-ri car di a na de “eco no mia vul gar”. A prin ci -

pal ca rac te rís ti ca da eco no mia vul gar é que ela in -

sis te em fi xar-se nas for mas de ma ni fes ta ção da

mais-va lia e da pro du ção ca pi ta lis ta, ao in vés de

ana li sar a ver da de i ra na tu re za des tas. Des se modo, 

se, no ca pi tal pro du tor de ju ros, que é a for ma do

ca pi tal fi nan ce i ro, este apa re ce (e des ta co a pa la vra 

apa re ce) como fon te in de pen den te de va lor, os

eco no mis tas vul ga res to ma vam essa apa rên cia

como sua es sên cia. Este erro, que já ha via sido de -

nun ci a do por Marx em seus es cri tos do co me ço

dos anos 1860, pode aju dar a ex pli car a cri se atu al.
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48 Da vid Ri car do (1772-823): eco no mis ta in glês, con si de ra do um dos prin ci pa is re pre sen tan tes da eco no mia po lí ti ca clás si ca.
Exer ceu uma gran de in fluên cia tan to so bre os eco no mis tas ne o clás si cos como so bre os eco no mis tas mar xis tas, o que re ve la sua 
im por tân cia para o de sen vol vi men to da ciên cia eco nô mi ca. Os te mas pre sen tes em suas obras in clu em a te o ria do va lor-tra ba -
lho, a te o ria da dis tri bu i ção (as re la ções en tre o lu cro e os sa lá ri os), o co mér cio in ter na ci o nal, te mas mo ne tá ri os. A sua te o ria
das van ta gens com pa ra ti vas cons ti tui a base es sen ci al da te o ria do co mér cio in ter na ci o nal. De mons trou que duas na ções po -
dem be ne fi ci ar-se do co mér cio li vre, mes mo que uma na ção seja me nos efi ci en te na pro du ção de to dos os ti pos de bens do que 
o seu par ce i ro co mer ci al. Ao apre sen tar esta te o ria, usou o co mér cio en tre Por tu gal e Ingla ter ra como exem plo de mons tra ti vo.
(Nota da IHU On-Line)



IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is trans for -

ma ções que o ca pi ta lis mo ne o li be ral pro vo -

cou na es tru tu ra de clas ses da so ci e da de

bra si le i ra?

Alva ro Bi an chi – Nos úl ti mos vin te anos, ti ve -

ram lu gar pro fun das trans for ma ções na es tru tu ra

de clas ses de nos sa so ci e da de. Tais mu dan ças não 

atin gi ram ape nas os tra ba lha do res como tam bém

a com po si ção da bur gue sia. Co me ce mos por esta

úl ti ma. Nas dé ca das de 1980 e 1990, teve lu gar

uma re com po si ção pro fun da da eco no mia na ci o -

nal que re con fi gu rou a bur gue sia. A in dús tria na -

ci o nal, que ga nhou for ça nas dé ca das an te ri o res,

foi for te men te in ter na ci o na li za da. Fu sões e aqui si -

ções ti ve ram lu gar, e in dús tri as que sim bo li za vam

o pe río do an te ri or – por exem plo, Me tal Leve, Co -

fap e Co bras ma – sim ples men te de i xa ram de exis -

tir, dan do lu gar a em pre sas mul ti na ci o na is em al -

guns ca sos. Ao mes mo tem po, os se to res da in -

dús tria mais for te men te vin cu la dos ao mer ca do

in ter na ci o nal ga nha ram es pa ço. Hou ve, tam bém,

uma enor me ex pan são do se tor fi nan ce i ro e um

im por tan te cres ci men to da agri cul tu ra e da pe cuá -

ria vin cu la das à ex por ta ção. Tudo isso mu dou

pro fun da men te a cara da bur gue sia bra si le i ra. Se

an tes era di fí cil fa lar de uma bur gue sia na ci o nal,

ago ra é uma com ple ta im pro pri e da de. Do lado da 

clas se tra ba lha do ra, ocor reu uma in ten sa des re -

gu la men ta ção e pre ca ri za ção do mer ca do de for -

ça de tra ba lho com pro ces sos de ter ce i ri za ção, ex -

ter na li za ção, des lo ca li za ção, frag men ta ção, tra ba -

lho tem po rá rio ou even tu al. A re la ção sa la ri al

“ca nô ni ca”, isto é, por ta do ra de di re i tos so ci a is,

tor nou-se uma ex ce ção à re gra da “con tra tu a li za -

ção”, ou seja, da mul ti pli ca ção das for mas con tra -

tu a is. A for ça de tra ba lho em al guns se to res da in -

dús tria, como a me ta lúr gi ca, di mi nu iu. Na ver da -

de, du ran te o go ver no FHC, a in dús tria bra si le i ra

per deu mais de dois mi lhões de pos tos de tra ba -

lho. Alguns mais apres sa dos che ga ram até mes mo 

a fa lar do fim do pro le ta ri a do. Tra ta-se, a meu ver, 

de um gran de equí vo co. Mas tam bém é er ra do di -

zer que nada mu dou. A clas se tra ba lha do ra as su -

miu no vas for mas e cres ceu nu me ri ca men te em

se to res como o de ser vi ços.

IHU On-Line – Em que sen ti do Marx pode

ser vis to como um ca mi nho para en ten der a

na tu re za do de sen vol vi men to ca pi ta lis ta?

Alva ro Bi an chi – Em 2005, Co lin Gra ham, da

Mer rill Lynch Invest ment Ma na ge ment, acon se -

lhou in ves ti do res que ou vi am sua pa les tra a te rem

ca u te la com os hed ge funds49 e con tou que, quan -

do ha via co me ça do a tra ba lhar na em pre sa, du -

ran te a cri se nas bol sas de ou tu bro de 1997, seu

che fe saiu cor ren do e com prou O ca pi tal, de Marx, 

para com pre en der o que ocor re ria quan do o ca pi -

ta lis mo ru ís se. A obra de Marx, e prin ci pal men te O 

ca pi tal, tem por ob je to as con tra di ções da so ci e da -

de ca pi ta lis ta e os li mi tes pos tos ao ca pi ta lis mo por 

es sas con tra di ções. São es tas con tra di ções eco nô -

mi cas, so ci a is e po lí ti cas as que pro vo cam suas cri -

ses. Uma com pre en são apu ra da des sas con tra di -

ções per mi ti ria um co nhe ci men to mais apro fun -

da do do de sen vol vi men to ca pi ta lis ta. Mas a esse

res pe i to é ne ces sá rio um es cla re ci men to. Marx

nun ca achou que o ca pi ta lis mo en con tra ria cal ma

e pa ci fi ca men te seu fim dan do lu gar a uma for ma

de so ci a bi li da de que con se guis se ex pur gar as cri -

ses. Mas as re cor ren tes cri ses do ca pi ta lis mo re ve -

lam as ten dên ci as au to des tru ti vas do pró prio ca pi -

ta lis mo. A es ca la des sa au to des tru i ção não pode

ser su bes ti ma da. O re tor no de for mas pré-ca pi ta -

lis tas de tra ba lho, como o tra ba lho es cra vo nas zo -

nas agrí co las ex tra ti vis tas, ou for mas de gra da das

de sa lá rio, com a re mu ne ra ção por peça na mo -

der na in dús tria, o aque ci men to glo bal e a in va são

do Ira que são al gu mas ma ni fes ta ções des sa au to -

des tru i ção.

IHU On-Line – Por que hoje mu i tos re to mam

Marx como o cen tro das aten ções no de ba te

so bre a cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal?
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49 Os hed ge funds, tam bém co nhe ci dos como Fun dos de Inves ti men to Fi nan ce i ro, fo ram cri a dos para pro pi ci ar uma re du ção do
ris co ine ren te às apli ca ções no mer ca do fi nan ce i ro. Esses fun dos re pre sen tam uma mo bi li da de de in ves ti men to que re ú ne re -
cur sos de pes so as fí si cas e ju rí di cas atra vés de co tas, onde to dos pos su em o ob je ti vo de re a li zar um in ves ti men to em co mum.
Os re cur sos ob ti dos atra vés des se fun do são ad mi nis tra dos por uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra, e des ti na dos à apli ca ção em tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os, em co tas de ou tros fun dos ou em tí tu los dis po ní ve is no mer ca do fi nan ce i ro. (Nota da IHU On-Line



Alva ro Bi an chi – É como o ro man ce de Gar cía

Már quez:50 a cri se fi nan ce i ra é a crô ni ca de uma

mor te anun ci a da. Como dis se, a obra de Marx é

uma in ves ti ga ção so bre as con tra di ções e os li mi -

tes do ca pi ta lis mo. Com base nes sa obra, os mar -

xis tas in sis ti ram mu i to, nas úl ti mas dé ca das, que a

li be ra li za ção e des re gu la men ta ção das fi nan ças,

do co mér cio e da for ça de tra ba lho ti nham por ob -

je ti vo su pe rar os en tra ves à acu mu la ção do ca pi tal 

que ti nham le va do ao es go ta men to o mo de lo eco -

nô mi co do pós-guer ra, as sen ta do nos acor dos de

Bre ton Wo ods. Acon te ce que, en quan to as con -

tra di ções ima nen tes ao sis te ma não fo rem su pe ra -

das, os li mi tes ao de sen vol vi men to da eco no mia

ca pi ta lis ta tam bém não o se rão de fi ni ti va men te.

Eles re a pa re cem logo à fren te ain da ma i o res, mais 

pe ri go sos e mais di fí ce is de trans por. To me mos o

caso que está sen do dis cu ti do ago ra. A par tir do fi -

nal dos anos 1960, co me çou a fi car cla ro que o ca -

pi ta lis mo en fren ta va uma gra ve cri se de su per pro -

du ção. Um dos me i os de su pe rar essa cri se foi in -

cen ti var for te men te o con su mo me di an te uma

ex pan são do ca pi tal fic tí cio (ações, tí tu los da dí vi -

da, de ri va ti vos etc.) e do cré di to. Isso per mi tiu

contor nar os obs tá cu los à acu mu la ção, mas, como

es ta mos ven do ago ra, os no vos obs tá cu los se re -

ve la ram ain da ma i o res. Apa ren te men te, o ca pi tal

fi nan ce i ro ha via se tor na do in de pen den te do pro -

ces so de pro du ção de no vos va lo res. Para Marx,

as sim como para Da vid Ri car do, era mais fá cil en -

con trar no tra ba lho o fun da men to do va lor. Hoje

a ex pan são dos mer ca dos fi nan ce i ros tor na mais

di fí cil en con trar essa es sên cia por de trás da apa -

rên cia e a cri se con tem po râ nea as su me tam bém a

for ma de uma cri se da me di da do va lor. Os mer -

ca dos são in ca pa zes de di zer quan to os ati vos re al -

men te va lem. Mas essa apa rên cia só en ga na va os

econo mis tas vul ga res, ou seja, aque les que que -

ri am ser en ga na dos. Cer ta men te essa apa rên cia

não en ga nou os le i to res mais aten tos de O ca pi tal.

IHU On-Line – Qual o va lor que os ca pi ta lis -

tas e li be ra is veem nas te o ri as de Marx?

Como en ten der esse pa ra do xo?

Alva ro Bi an chi – Na ver da de, a ma i o ria de les nun -

ca leu O ca pi tal. O ju í zo que cos tu mam fa zer da

obra de Marx cos tu ma ser de sin for ma do ou ba se a -

do em lu ga res co muns. Veja-se o tal eco no mis ta

re la ta do por Co lin Gra ham. Marx nun ca dis se que 

o ca pi ta lis mo ru i ria so zi nho de vi do a suas cri ses

eco nô mi cas. Se ele es pe ra va en con trar isso em O

ca pi tal, e se de fato o leu, deve ter fi ca do de cep ci o -

na do. Os mais es cla re ci dos, é ver da de, pro cu ram

na obra de Marx uma aná li se do de sen vol vi men to 

ca pi ta lis ta. Mas a te o ria que po dem en con trar em

O ca pi tal não é uma te o ria do de sen vol vi men to e

sim uma te o ria das con tra di ções des se de sen vol vi -

men to. O pa ra do xo é que es sas con tra di ções não

po dem ser su pe ra das sem que o pró prio ca pi ta lis -

mo seja su pe ra do. Ou seja, o úni co con se lho que

ca pi ta lis tas e li be ra is po dem en con trar em O capi -

tal é que de i xem de ser ca pi ta lis tas e li be ra is. Mas

não cre io que es te jam dis pos tos a ace i tá-lo.

IHU On-Line – Como re la ci o nar o 160° ani -

ver sá rio da pu bli ca ção do Ma ni fes to co mu -

nis ta com uma cri se eco nô mi ca in ter na ci o -

nal par ti cu lar men te dra má ti ca, em um pe -

río do de ul trar rá pi da glo ba li za ção do li vre-

mer ca do?

Alva ro Bi an chi – No Ma ni fes to co mu nis ta, há

uma des cri ção com co res mu i to vi vas do pro ces so

de afir ma ção e ex pan são do ca pi ta lis mo em uma

es ca la mun di al. Mu i tos já dis se ram que Marx pre -

viu o fe nô me no da glo ba li za ção eco nô mi ca, e isso 

já se tor nou um da que les lu ga res co muns que os

li be ra is gos tam de re pe tir. Na ver da de, nes se tex -

to, está ex pli ci ta da a ten dên cia à in ter na ci o na li za -

ção da acu mu la ção ca pi ta lis ta que se ve ri fi ca va já

em seu pró prio nas ce dou ro, com as gran des na ve -

ga ções e o em pre en di men to co lo ni al nas Amé ri -

cas. O pro le ta ri a do não tem pá tria, se gun do o Ma -

ni fes to, por que o ca pi tal tam bém não tem. A re -

pro du ção am pli a da do ca pi tal ten de a trans gre dir

fron te i ras a en con trar no vas fren tes de ex pan são,

a atin gir os mais re côn di tos lu ga res. O que o Ma ni -

fes to não dis se e não po de ria di zer é que essa

trans gres são se ria le va da a cabo pelo ca pi tal fi -
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50 Ga bri el Gar cía Már quez (1928): es cri tor co lom bi a no, au tor de Crô ni ca de uma mor te anun ci a da (26. ed. Rio de Ja ne i ro:
Re cord, 2000). So bre a obra do au tor, con fi ra a IHU On-Line n° 221, Cem anos de so li dão. Re a li da de, fan ta sia e atu a li da de,
dis po ní vel para donw lo ad no sí tio do IHU (www.uni si nos.br/ihu). (Nota da IHU On-Line)



nan ce i ro. De fato, em ou tros tex tos de Marx, é

pos sí vel en con trar men ções à es pe cu la ção fi nan -

ce i ra pro mo vi da pe los mer ca dos aci o ná ri os. Mas

são pou cas pas sa gens. Há, en tre tan to, um tema

so bre o qual de ve mos pres tar aten ção. A mun di a -

li za ção do ca pi tal afir ma da no Ma ni fes to é, tam -

bém, a mun di a li za ção de suas cri ses eco nô mi cas e 

po lí ti cas. O ano no qual esse tex to foi pu bli ca do já

deu uma amos tra do que es ta va por vir. A par tir

de fe ve re i ro de 1848, uma onda de re vo lu ções

pro pa gou-se pelo con ti nen te eu ro peu com uma

ve lo ci da de su pe ri or a dos me i os de co mu ni ca ção.

Essas re vo lu ções fo ram pre ce di das pela cri se eco -

nô mi ca que teve seu ápi ce em 1847. Embo ra os

co mu nis tas fos sem uma pe que na for ça po lí ti ca, o

fan tas ma da re vo lu ção an dou as som bran do mu i -

ta gen te. Hoje o es pec tro que ron da o mun do é o

da cri se do ca pi ta lis mo. Mas ain da é cedo para sa -

ber se ele será ca paz de acor dar seu par ce i ro, o

fan tas ma da re vo lu ção. Tem gen te que já não dor -

me di re i to pen san do nis so.

IHU On-Line – Se Marx pre viu a na tu re za da

eco no mia mun di al no iní cio do sé cu lo XXI,

com base na aná li se da “so ci e da de bur gue -

sa”, 150 anos an tes, que es pé cie de pre vi -

sões po de mos fa zer para nos sa eco no mia a

par tir da so ci e da de que te mos hoje, ba se a -

da em va lo res con su mis tas e na au to no mia?

Alva ro Bi an chi – Em 1999, o ul tra li be ral Alan

Gre ens pan, o che fe todo-po de ro so do Fe de ral

Re ser ve,51 anun ci ou em de po i men to ao Con gres -

so dos Esta dos Uni dos, que te ri am ido “para além

da his tó ria”, isto é, su pe ra do as agru ras dos ci clos

eco nô mi cos e atin gi do o cres ci men to per pé tuo.

Hoje ele é acu sa do pelo prê mio No bel da Eco no -

mia, Paul Krug man,52 de ser co-res pon sá vel pela

atu al cri se. Para evi tar jus ta men te a apo lo gé ti ca,

os mar xis tas são mu i to cu i da do sos, ou de ve ri am

sê-lo, com as pre vi sões. A úni ca pre vi são que cre io

pos sí vel é a de que a di nâ mi ca de cri ses con ti nu a -

rá e que os con fli tos so ci a is se tor na rão mais in ten -

sos. A te o ria de Marx não per mi te (e não de se ja)

pre ver mais do que isso.
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51  A Re ser va Fe de ral dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca (em in glês ofi ci al men te Fe de ral Re ser ve System, mas co nhe ci da sim ples -
men te como Fe de ral Re ser ve e in for mal men te como The Fed) é o ban co cen tral dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. (Nota da IHU

On-Line)
52 Paul Krug man (1953): eco no mis ta nor te-ame ri ca no e pro fes sor de Eco no mia e Assun tos Inter na ci na is na Uni ver si da de de

Prin ce ton, Krug man, ne o key ne si a no, é con si de ra do um cri ti co da Nova Eco no mia. Ele aca ba de re ce ber o prê mio No bel de
Eco no mia de 2008. (Nota da IHU On-Line)



A ló gi ca he ge mô ni ca do ca pi tal fic tí cio

Entre vis ta com Mar ce lo Car ca nho lo

Mar ce lo Car ca nho lo é gra du a do em Ciên ci as 

Eco nô mi cas, pela Uni ver si da de de São Pa u lo

(USP), mes tre em Eco no mia, pela Uni ver si da de

Fe de ral Flu mi nen se (UFF), e dou tor na mes ma

área, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro 

(UFRJ). Atu al men te, Car ca nho lo é pro fes sor da

Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (UFF) e mem -

bro do Nú cleo Inter dis ci pli nar de Estu dos e Pes -

qui sas em Marx e mar xis mo (NIEP-UFF). De suas

obras, ci ta mos A quem per ten ce o ama nhã?

Ensa i os so bre o ne o li be ra lis mo (São Pa u lo:

Edi ções Lo yo la, 1997) e A vul ne ra bi li da de eco -

nô mi ca do Bra sil: aber tu ra ex ter na a par tir

dos anos 90 (Apa re ci da: Ideias & Le tras, 2005).

Além das es pe cu la ções eco nô mi cas em tor no 

da atu al tur bu lên cia in ter na ci o nal, eco no mis tas de 

todo o mun do re fle tem so bre as pos sí ve is mu dan -

ças no ca pi ta lis mo. “O que ocor re rá da qui para

fren te? O so ci a lis mo, rumo a uma so ci e da de co -

mu nis ta?”, ques ti o na o pro fes sor Mar ce lo Car ca -

nho lo, na en tre vis ta que con ce deu para Gra zi e la

Wol fart e Patri cia Fa chin, da equi pe de co mu ni ca -

ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção 278,

de 20 de ou tu bro de 2008. Com pou ca es pe ran ça, 

Car ca nho lo diz que não exis tem ga ran ti as de mu -

dan ça. Para ele, uma trans for ma ção no mo de lo

eco nô mi co ca pi ta lis ta só irá ocor rer “se os se res

hu ma nos se pro pu se rem a isso, e se, de fato, esse

pro je to for his to ri ca men te exequível”. Inde pen -

den te de uma in ter pre ta ção mar xis ta, apon ta, “o

pe río do ne o li be ral ma ni fes tou sua cri se ide o ló gi ca 

e po lí ti ca de for ma agu da com esta cri se fi nan ce i ra

atu al”. A úni ca al ter na ti va para o ca pi tal, nes se

mo men to, é con tar com a atu a ção do Esta do. “Isto 

sig ni fi ca que o Esta do ar ca ria com es ses pre ju í zos,

no sen ti do de que ad qui re es ses tí tu los sem ne -

nhu ma li qui dez (sem pos si bi li da des de re ven da

em mer ca dos se cun dá ri os), no fi nal das con tas, a

cus tas do te sou ro”, en fa ti za. De qual quer modo,

al ter na ti vas como essa po dem ame ni zar si tu a ções

de cri se, mas não são efi ci en tes para com ba tê-las.

“Após um bom pe río do de cres ci men to na acu mu -

la ção do ca pi tal, esse tipo de ideá rio aca ba vol tan -

do, com uma ou ou tra rou pa gem”, as se gu ra.

IHU On-Line – Qu a is são as li ções do mar -

xis mo para re sol ver uma si tu a ção de cri se

mun di al, como a que se apre sen ta no sis te -

ma fi nan ce i ro?

Mar ce lo Car ca nho lo – Em pri me i ro lu gar, do

pon to de vis ta mais ri go ro so, a obra de Marx – em

es pe ci al, O ca pi tal, que tra ta das leis ge ra is de fun -

ci o na men to do modo de pro du ção ca pi ta lis ta –

não tem como ob je ti vo cons tru ir uma ins tru men -

ta li za ção po lí ti co-eco nô mi ca para re sol ver os

mo men tos de cri se da eco no mia ca pi ta lis ta. Ao

con trá rio, o que se pre ten de é mos trar como o

pro ces so de acu mu la ção de ca pi tal, e mais es pe ci -

fi ca men te suas leis (de ten dên cia) ge ra is, pres su -

põe as cri ses eco nô mi cas, ma ni fes tem-se es tas da

for ma que for. Em ou tras pa la vras, as cri ses não

são ano ma li as do sis te ma, mas par tes in te gran tes

de sua ló gi ca. O pro ces so de acu mu la ção de ca pi -

tal é cí cli co, por que, para cada fase de cres ci men to

na acu mu la ção de ca pi tal, as con tra di ções apro -

fun da das nes sa fase le vam, ine xo ra vel men te, a

cri ses, e es tas, por sua vez, pro du zem con sequên -

ci as que per mi ti rão uma nova fase de acu mu la ção 

de ca pi tal. Des sa for ma, nem o ca pi ta lis mo aca ba -

rá, por si só, em ra zão de uma cri se eco nô mi ca –

ain da que esta pos sa ex pli ci tar tan to as con tra di -

ções do sis te ma que os se res hu ma nos se pro po -
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nham a trans for mar esse sis te ma so ci al – e nem os

cres ci men tos da eco no mia são eter nos. Qu al quer

pers pec ti va (que se diga) mar xis ta que ana li se ins -

tru men tos de po lí ti ca eco nô mi ca para mi no rar os

efe i tos das cri ses está, no fun do, pro pon do uma

pers pec ti va mu i to mais key ne si a na que mar xis ta,

pois, para esta úl ti ma, a po lí ti ca eco nô mi ca para

su a vi zar os mo vi men tos cí cli cos é uma ques tão

me nor, se é que se tra ta de uma ques tão.

Em se gun do lu gar, o que o li vro III de O ca pi -

tal mos tra, den tre ou tras co i sas, é que o de sen vol -

vi men to do ca pi tal fic tí cio (que não pode ser con -

fun di do com aqui lo que Hil fer ding,53 em 1910,

cha mou de Ca pi tal Fi nan ce i ro) po ten ci a li za o ca -

rá ter di a lé ti co da acu mu la ção de ca pi tal, e, em

mo men tos de pre pon de rân cia de sua fun ci o na li -

da de, ace le ra o seu cres ci men to. No en tan to, pe -

las mes mas ra zões, nos mo men tos de im po si ção

de sua dis fun ção, ele po ten ci a li za os efe i tos da cri -

se, podendo ser até o fator detonador dessa fase.

Este é o momento em que vivemos agora.

IHU On-Line – Em que me di da a re gu la ção

das ins ti tu i ções fi nan ce i ras po de rá acal -

mar o mer ca do fi nan ce i ro e pro por ci o nar

um novo rumo para o ca pi ta lis mo? Isso é

pos sí vel?

Mar ce lo Car ca nho lo – Re gu la men ta ções que

de sin cen ti vem as to ma das de po si ções mais es pe -

cu la ti vas de ins ti tu i ções fi nan ce i ras po dem di mi -

nu ir a ins ta bi li da de do sis te ma. Mas a ló gi ca que

pre va le ceu no ca pi ta lis mo con tem po râ neo até

ago ra foi jus ta men te a opos ta: des re gu la men ta -

ção e fle xi bi li za ção de mer ca dos. Do pon to de vis -

ta do ca pi tal fic tí cio, isso re pre sen ta um ter re no

cons tru í do para ex pan são de sua ló gi ca me ra -

men te de apro pri a ção de va lor, sem con tri bu i ção

di re ta para a sua pro du ção. Isso le vou à cri se

atu al. Qu a is as suas con sequên ci as e o seu ta ma -

nho? Isso é algo que só po de rá ser tra ta do com ri -

gor a pos te ri o ri. É pos sí vel uma nova “fase de

ouro” para o ca pi ta lis mo, com re gu la men ta ção do 

se tor fi nan ce i ro e par ti ci pa ção do Esta do? Pode

até ser, mas não an tes que to das as con sequên ci as 

– ex tre ma men te ma lé fi cas para os se res hu ma nos

– se ex pli ci tem, e mes mo a re to ma da da acu mu la -

ção de ca pi tal, dada a con jun tu ra atu al, só será

pos sí vel com um ex tre mo apro fun da men to da ex -

plo ra ção do tra ba lho, a fim de ex pan dir a taxa de

mais-va lia. O re sul ta do dis so para os tra ba lha do res 

é o apro fun da men to da atu al ló gi ca. O que po de ria 

mu dar, lá adi an te, é a ló gi ca da apro pri a ção des sa

mais-va lia pro du zi da, com me nor par ti ci pa ção da

ló gi ca fic tí cio-es pe cu la ti va. Isso é me ra men te uma

pos si bi li da de, mas mes mo aí o ca pi ta lis mo ten de rá

a apro fun dar a ex plo ra ção do tra ba lho.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is trans for -

ma ções que o ca pi ta lis mo ne o li be ral pro vo -

cou na es tru tu ra de clas ses da so ci e da de

bra si le i ra?

Mar ce lo Car ca nho lo – Pelo fato de que o ca pi -

ta lis mo ne o li be ral (con tem po râ neo) cor res pon de

ao do mí nio da ló gi ca do ca pi tal fic tí cio, me ra men -

te apro pri a dor de mais-va lia, sem pro du zi-la di re -

ta men te, ten de-se a acre di tar que isso pro du ziu

um fra ci o na men to de ter mi nís ti co na clas se bur -

gue sa en tre ca pi ta lis tas pro du ti vos e ca pi ta lis tas

“fi nan ce i ros”. Isto é um equí vo co. De fato, esse

fra ci o na men to das for mas do ca pi tal se apro fun -

dou na atu a li da de, mas tra ta-se ain da de con te ú -

do-ca pi tal, por mais que se ma ni fes te em ou tras

for mas. Isso, do pon to de vis ta so ci al, nos per mi te

en ten der como mes mo os ca pi ta lis tas “pro du ti -

vos” são tam bém “fi nan ce i ros”. As prin ci pa is em -

pre sas “pro du ti vas” da so ci e da de bra si le i ra pos -

su em, hoje em dia, ban cos e, por tan to, atu am

tam bém com uma ló gi ca fic tí cio-es pe cu la ti va.

Além do mais, dis tin tos ar ran jos eco nô mi cos po -

dem uni fi car fra ções de clas se que, por al gu ma ra -

zão, es ti ves sem efe ti va men te fra ci o na das em seus

in te res ses. O me lhor exem plo dis so foi de po is da

cri se cam bi al bra si le i ra em 1999, quan do a des va -

lo ri za ção do câm bio per mi tiu aten der os in te res ses 
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53 Ru dolf Hil fer ding (1877-1941): eco no mis ta aus tría co mar xis ta e mé di co, foi lí der da so ci al-de mo cra cia ale mã du ran te a Re -
pú bli ca de We i mar. Pro po nen te da le i tu ra “eco nô mi ca” de Karl Marx, foi um dos pri me i ros a se guir a te o ria do “ca pi ta lis mo or -
ga ni za do”. Re ba ten do a te o ria de Marx acer ca da ins ta bi li da de e de um even tu al co lap so do ca pi ta lis mo, ar gu men ta va que a
con cen tra ção do ca pi tal es ta ria ca mi nhan do para a es ta bi li za ção. Hil fer ding edi tou pu bli ca ções como Vor wärts, Die Fre i he it e
Die Ge sellschaft. Sua obra mais co nhe ci da é Das Fi nanz ka pi tal (O ca pi tal fi nan ce i ro). (Nota da IHU On-Line)



da bur gue sia agrá rio-ex por ta do ra, ao mes mo tem -

po em que, ali a do ao ci clo de alta na li qui dez in ter -

na ci o nal, es sas ma i o res ex por ta ções per mi ti am a

en tra da de di vi sas, o que aten de os in te res ses me -

ra men te pa tri mo ni a lis tas do ca pi tal fic tí cio-es pe -

cu la ti vo. Essa con jun tu ra uni fi cou as três fra ções

de clas se da bur gue sia bra si le i ra (agrá rio-ex por ta -

do ra, “fi nan ce i ra” e “pro du ti va”). Tudo isso em

ple no go ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res, o

que nos leva a ou tra ques tão.

No ca pi ta lis mo con tem po râ neo, a ló gi ca do

ca pi tal fic tí cio é tão he ge mô ni ca que até os tra ba -

lha do res pas sam a se com por tar como se fos sem

pro pri e tá ri os de ca pi tal. Isso ocor re por que quan -

do os tra ba lha do res con se guem pou par al gu ma

par ce la de seus sa lá ri os, do pon to de vis ta in di vi -

du al, apa re ce a ques tão: onde apli car? Entra-se

exa ta men te no ter re no do ca pi tal fic tí cio, de for -

ma que os tra ba lha do res se sen tem pro pri e tá ri os

de um ca pi tal. Do pon to de vis ta das clas ses so -

ci a is, isso apro fun da tam bém o fra ci o na men to

de in te res ses den tro da pró pria clas se tra ba lha -

do ra, algo já apon ta do pela re es tru tu ra ção pro -

du ti va ne o li be ral.

IHU On-Line – Se Marx pre viu a na tu re za da

eco no mia mun di al no iní cio do sé cu lo XXI,

com base na aná li se da “so ci e da de bur gue -

sa”, 150 anos an tes, que es pé cie de pre vi -

sões po de mos fa zer para nos sa eco no mia a

par tir da so ci e da de que te mos hoje, ba se a -

da em va lo res con su mis tas e na au to no mia?

Mar ce lo Car ca nho lo – Sen do con sequente

com sua pers pec ti va teó ri co-me to do ló gi ca, Marx

tra ta va a His tó ria como um pro ces so aber to. Exis -

tem leis de ten dên cia em uma so ci a bi li da de que

de fi nem o le que de op ções para o fu tu ro, mas,

den tro des se le que, o rumo efe ti vo da épo ca so ci al 

em ques tão pos sui uma de ter mi na ção so ci o po lí ti -

ca. Os se res hu ma nos de ci di rão, co le ti va e con fli -

tu o sa men te (di fe ren tes clas ses so ci a is), qual será o 

rumo efe ti vo. O que ocor re rá da qui para fren te? O 

so ci a lis mo, rumo a uma so ci e da de co mu nis ta?

Não há ne nhu ma ga ran tia dis so. Só ocor re rá se os 

se res hu ma nos se pro pu se rem a isso, e se, de fato,

esse pro je to for his to ri ca men te exequível. Uma

nova for ma de ma ni fes ta ção his tó ri ca do ca pi ta lis -

mo? Pode ser. Mas, se as sim for, con ti nu a rão im pe -

ran do as leis ge ra is de seu fun ci o na men to. As cri ses 

cí cli cas den tre elas, mas exis te ou tra mais trá gi ca

para o des ti no da hu ma ni da de: a acu mu la ção de

ca pi tal de sen fre a da com a uti li za ção de re cur sos

na tu ra is e pro du ti vos que isso re quer, sem ne nhu -

ma pre o cu pa ção com a sua re no va ção e sus ten ta -

bi li da de. O fim dis so é fa cil men te an te vis to.

IHU On-Line – Você con si de ra ra zoá vel a

pre vi são de Marx de que o ca pi ta lis mo se ria 

subs ti tu í do por um sis te ma ad mi nis tra do

ou pla ne ja do so ci al men te? Há ele men tos

de mer ca do que po de ri am so bre vi ver em al -

gum sis te ma pós-ca pi ta lis ta?

Mar ce lo Car ca nho lo – Marx não fez ne nhu ma

pre vi são so bre a ine xo ra bi li da de do so ci a lis mo/

co mu nis mo. Qu an do ele fa lou em ne ces si da de de

trans for ma ção so ci al, que ria di zer que, se o ser hu -

ma no não im ple men tar uma trans for ma ção eman -

ci pa tó ria na sua so ci a bi li da de, to dos os pro ble mas 

de ali e na ção, su bor di na ção à ló gi ca do ca pi tal,

ex plo ra ção etc. con ti nu a ri am. Por tan to, a trans -

for ma ção so ci al era uma ne ces si da de para uma

afir ma ção do ser hu ma no (so ci al) para si; ali co -

me ça ria, de fato, a sua his tó ria. Se essa épo ca so ci al

fos se pos sí vel e ob ti da, a con di ção ne ces sá ria para 

que ela se apre sen tas se (com o nome que seja, so -

ci a lis mo, co mu nis mo...) era a de que as re la ções

en tre os se res hu ma nos fos sem ime di a ta men te so -

ci a is, e não in ter me di a das, seja por pro du tos do

tra ba lho (mer ca do ri as tran sa ci o na das no mer ca do) 

e/ou por uma ins tân cia ex ter na que de fi nis se de an -

te mão o que, como, quan to e para quem se pro -

duz. Sen do as sim, uma so ci e da de eman ci pa da que 

viva sob a ló gi ca da so ci a bi li da de mer can til (onde

as re la ções so ci a is es tão su bor di na das ao mo vi -

men to das mer ca do ri as) é uma con tra di ção in su -

pe rá vel. O so ci a lis mo, para ser uma fase de tran si -

ção para o co mu nis mo, não pode apro fun dar a ló -

gi ca mer can til, ain da que pe que nos es pa ços onde

se tro quem for tu i ta men te co i sas pos sam exis tir,

mas não como nor ma de so ci a bi li da de.

IHU On-Line – Ba se a dos em Marx, po de mos 

afir mar que o ne o li be ra lis mo se apro xi ma

do fim?

Mar ce lo Carca nho lo – Inde pen den te de uma

inter pre ta ção mar xis ta, pa re ce que o pe río do
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ne o li be ral ma ni fes tou sua cri se ide o ló gi ca e po lí ti -

ca de for ma agu da com esta cri se fi nan ce i ra atu al.

Isso por uma ra zão mu i to sim ples. A úni ca “sa í da” 

para o ca pi tal é con tar com a atu a ção in ci si va e

de ci si va do Esta do na mo ne ti za ção de gran de par -

te dos cré di tos po dres ex pli ci ta dos na cri se. Isto

sig ni fi ca que o Esta do ar ca ria com es ses pre ju í zos,

no sen ti do de que ad qui re es ses tí tu los sem ne -

nhu ma li qui dez (sem pos si bi li da des de re ven da

em mer ca dos se cun dá ri os), no fi nal das con tas, a

cus tas do te sou ro. Em um con tex to como esse fica 

difí cil sus ten tar qual quer apo ria (neo)li be ral. Entre -

tan to, é pre ci so lem brar que isso já acon te ceu an -

tes. O que a His tó ria nos mos tra é que, após um

bom pe río do de cres ci men to na acu mu la ção do

ca pi tal, esse tipo de ideá rio aca ba vol tan do, com

uma ou ou tra rou pa gem. Isso se deve ao fato da

ide o lo gia (neo)li be ral ex pli ci tar de for ma mais cla -

ra a de fe sa e pro pa gan da da ló gi ca da eco no mia

mer can til-ca pi ta lis ta.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a eco -

no mia bra si le i ra, a par tir do sen ti men to

ufa nis ta de cres ci men to eco nô mi co? Qu a is

os ris cos do Bra sil ser atin gi do pela tur bu -

lên cia in ter na ci o nal?

Mar ce lo Car ca nho lo – Inde pen den te de qual -

quer co lo ra ção teó ri co-ide o ló gi ca, há con sen so,

en tre os in tér pre tes, de que a eco no mia bra si le i ra

não fi ca rá imu ne – ao con trá rio do que pen sou ini -

ci al men te nos so pre si den te – aos im pac tos da cri -

se fi nan ce i ra. Isso, ba si ca men te, por duas ra zões.

Do pon to de vis ta do ci clo de li qui dez in ter na ci o -

nal, en tra mos ago ra na fase de des cen so, ou seja,

há es cas sez no mer ca do de cré di to in ter na ci o nal,

pois exis te uma cres cen te de man da por fi nan ci a -

men to dos ati vos po dres. A ten ta ti va dos Ban cos

Cen tra is no mun do é a de, por vá ri os ins tru men -

tos, san ci o nar/ra ti fi car esse ex ces so de de man da,

mas o que até ago ra se viu é que es sas ten ta ti vas

não ti ve ram su ces so. Isso sig ni fi ca que o ex ces so

de de man da será pre ci fi ca do, isto é, as ta xas in ter -

na ci o na is de ju ros su bi rão, o que re du zi rá o flu xo

de ca pi ta is para a eco no mia bra si le i ra, ao mes mo

tem po em que obri ga rá a ele va ção das ta xas in ter -

nas de ju ros. Por ou tro lado, a re ces são mun di al

fre a rá o cres ci men to de nos sas ex por ta ções, re du -

zin do os pre ços das com mo di ti es e a de man da pe -

los nos sos pro du tos. Os dois efe i tos, em con jun to,

sig ni fi cam que os pro ble mas es tru tu ra is da eco no -

mia bra si le i ra em suas con tas ex ter nas vol ta rão a

se ex pli ci tar, após uma fase me ra men te con jun tu -

ral (em ra zão do ce ná rio ex ter no), de re la ti vo alí -

vio. A res tri ção es tru tu ral ao cres ci men to em fun -

ção do es tran gu la men to ex ter no vol ta rá com toda

sua for ça.

IHU On-Line – O se nhor acre di ta que a atu al 

cri se irá sus ci tar uma re no va ção po lí ti ca

mun di al? Em que sen ti do o se nhor vis lum -

bra mu dan ças?

Mar ce lo Car ca nho lo – É pos sí vel, mas, mais

uma vez, me ra men te pos sí vel. O que está em jogo

nes te mo men to é a ca pa ci da de da eco no mia nor -

te-ame ri ca na exer cer sua he ge mo nia atra vés de

sua mo e da como me di da in ter na ci o nal dos va lo -

res, como di nhe i ro mun di al. A cri se fi nan ce i ra atu al, 

sob a ló gi ca do ca pi tal fic tí cio, po de rá sig ni fi car

uma bru tal des va lo ri za ção, em dó lar, dos ati vos

que o com põe. De pen den do do ta ma nho des sa

desva lo ri za ção, o dó lar pode ser ques ti o na do como

pa drão mo ne tá rio in ter na ci o nal. Entre tan to, se as

ta xas de ju ros ame ri ca nas su bi rem, re fle tin do a

enor me fal ta de cré di to em seu mer ca do, os ca pi -

ta is in ter na ci o na is po dem flu ir no va men te para a

eco no mia ame ri ca na pro vo can do o efe i to in ver -

so; uma ten dên cia de va lo ri za ção do dó lar. Qu an -

to mais para um lado, como para ou tro, de pen de -

rá da ca pa ci da de que a eco no mia ame ri ca na ti ver

de aten der a de man da por li qui dez e, por tan to,

des sa de man da não ser pre ci fi ca da em ele va ção de 

seus ju ros e os con se quen tes im pac tos cam bi a is.
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“A cri se fi nan ce i ra é só a ma ni fes ta ção da cri se da so ci e da de ca pi ta lis ta”

Entre vis ta com Pa u lo Na ka ta ni

Pa u lo Na ka ta ni é gra du a do em Ciên ci as Eco -

nô mi cas, pela Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná

(UFPR), mes tre pela Uni ver si té de Pa ris X, dou tor

pela Uni ver si té de Pi car die e pós-dou tor pela Uni -

ver si té de Pa ris XIII. Na ka ta ni é pre si den te da So -

ci e da de Bra si le i ra de Eco no mia Po lí ti ca (SEP),

mem bro do con se lho edi to ri al da Re vis ta de

Eco no mia Cri ti ca, e pro fes sor da Uni ver si da de

Fe de ral do Espí ri to San to (UFES). O pes qui sa dor

tam bém é res pon sá vel pela or ga ni za ção do li vro

Cri se ou re gu la ção. Ensa i os so bre a te o ria

da re gu la ção (Vi tó ria: Edi to ra da Fun da ção Ce -

ci li a no Abel de Alme i da, 1994).

“Os es cri tos de Marx nos per mi tem en ten der

que o de sen vol vi men to ca pi ta lis ta é o ca mi nho

para a des tru i ção da pró pria hu ma ni da de”, as se -

gu ra o eco no mis ta Pa u lo Na ka ta ni. Na en tre vis ta

que con ce deu para Gra zi e la Wol fart e Patri cia

Fa chin, da equi pe de comu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 278, de 20 de ou -

tu bro de 2008, Na ka ta ni afir ma que a atu al cri se

pode ge rar con sequên ci as ain da mais ne ga ti vas,

prin ci pal men te para o mun do do tra ba lho. No

con tex to em que apa ren te men te há uma re du ção 

das de si gual da des so ci a is e da mi sé ria, a pre ca ri -

za ção do tra ba lho ten de a au men tar com “a ele -

va ção da taxa de ex plo ra ção do tra ba lho pela

ma i or in ten si da de do tra ba lho, a su pe rex plo ra -

ção de tra ba lha do res da pe ri fe ria do sis te ma pela

des lo ca li za ção das fir mas e pelo au men to da ex -

ten são da jor na da de tra ba lho”, apon ta o pes qui -

sa dor. Além de es tar “em guer ra qua se per ma -

nen te men te em al gum lu gar do pla ne ta, há dé ca -

das”, a cri se do ca pi ta lis mo ain da irá “des tru ir

fe roz men te uma mas sa gi gan tes ca de re cur sos

na tu ra is”, afir ma.

IHU On-Line – Por que hoje mu i tos re to -

mam Marx como o cen tro das aten ções no

de ba te so bre a cri se fi nan ce i ra in ter na ci o -

nal? Em que sen ti do as te o ri as mar xis tas

con tri bu em para com pre en der mos a cri se

no sis te ma fi nan ce i ro?

Pa u lo Na ka ta ni – Como ne nhu ma das cor ren tes 

da te o ria eco nô mi ca bur gue sa tem res pos ta para

as cri ses eco nô mi cas ou suas res pos tas são in su fi -

ci en tes, al guns eco no mis tas e ci en tis tas so ci a is

ten tam en con trar em Marx res pos tas para a cri se

fi nan ce i ra atu al. Ou tros o fa zem por opor tu nis mo.

O que cha mo de te o ria eco nô mi ca bur gue sa é

cons ti tu í da por to das as cor ren tes de ri va das do

ne o clas si cis mo e in clu si ve os key ne si a nos e pós-

key ne si a nos. To das elas de fen dem o ca pi ta lis mo e 

não vis lum bram ne nhu ma sa í da para a cri se fora

do modo de pro du ção ca pi ta lis ta.

Clás si cos eco nô mi cos ain da po dem
ex pli car as cri ses?

Um dos fun da men tos da te o ria ne o clás si ca é

o equi lí brio. Por tan to, não pode ha ver cri se, a não 

ser por fa to res ex ter nos. Quer di zer, a “cul pa” é

sem pre dos ou tros, nun ca do ca pi tal. São es tes

eco no mis tas, na tu ral men te jun to com po lí ti cos no

po der, es co las, me i os de co mu ni ca ção etc., que

ca pi ta ne a ram as ideias, pro po si ções e po lí ti cas

eco nô mi cas cha ma das de ne o li be ra is que nos

con du zi ram à si tu a ção atu al. Eles es tão in crus ta -

dos em to dos os ní ve is e es fe ras da eco no mia e do

Esta do, de fen den do es sas ideias, su ge rin do as

atu a is me di das de in ter ven ção e agra van do ain da

mais a cri se do capital.
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Os key ne si a nos e pós-key ne si a nos acre di -

tam, em ma i or ou me nor grau, que o ca pi ta lis mo

pode ser re gu la do pe las in ter ven ções do Esta do.

O prin ci pal equí vo co de les, nes se caso, é que eles

con si de ram que o Esta do e o Mer ca do são ins ti tu i -

ções dis tin tas e que uma pode in ter vir ou in ter fe rir

na ou tra. Ao con trá rio das te o ri as mar xis tas do

Esta do, nas qua is a so ci e da de ca pi ta lis ta é uma

totalidade contraditória em sua própria natureza.

Em sín te se, a bus ca ou o re tor no a Marx é a

ne ces si da de que al guns têm de com pre en der a

na tu re za da cri se. Isso por que Marx de mons trou,

há mais de um sé cu lo, que o ca pi ta lis mo é uma

for ma de or ga ni za ção da so ci e da de que traz em si

mes ma as cri ses pe rió di cas. Ou seja, a cri se faz

par te do modo de exis tên cia da so ci e da de e do

modo de produção capitalista.

Além dis so, Marx é o teó ri co que es ta be le ceu

os fun da men tos que con si de ro mais ade qua dos

para a com pre en são das cri ses fi nan ce i ras, in fe liz -

men te no li vro III de O capi tal, que pou cos mar xis -

tas le ram com aten ção. Nes sa par te de O ca pi tal,

ele des ven da to dos os me ca nis mos da es fe ra fi -

nan ce i ra e como a ex pan são des sa es fe ra pro duz

os fun da men tos de uma cri se fi nan ce i ra ca pi ta lis -

ta. Na tu ral men te, em ra zão das con di ções do de -

sen vol vi men to do ca pi ta lis mo no sé cu lo XIX, há

ain da mu i ta co i sa a de sen vol ver a par tir dos fun -

da men tos teó ri cos que Marx apre sen tou. A ca te -

go ria teó ri ca fun da men tal é a do ca pi tal fic tí cio,

pre sen te nos dias de hoje na gi gan tes ca dí vi da pú -

bli ca, no enor me cres ci men to do va lor aci o ná rio

das em pre sas e no mo nu men tal vo lu me de cré di to 

cri a do pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras. 

IHU On-Line – Em que sen ti do Marx pode

ser vis to como um ca mi nho para en ten der a

na tu re za do de sen vol vi men to ca pi ta lis ta?

Pa u lo Na ka ta ni – Para Marx, o de sen vol vi men -

to ca pi ta lis ta é o de sen vol vi men to da sua con tra -

di ção fun da men tal en tre as for ças pro du ti vas e

das re la ções de pro du ção. Vi ve mos hoje uma

épo ca em que as for ças pro du ti vas de sen vol vi das

pelo ca pi tal per mi ti ri am a su pres são da mi sé ria,

da fome, das de si gual da des etc. Mas as re la ções

ca pi ta lis tas de pro du ção, ou seja, a apro pri a ção

pri va da da ri que za pro du zi da, im pe dem a or ga ni -

za ção de uma for ma de so ci e da de mais equita ti va

e igua li tá ria. É exa ta men te essa con tra di ção, en tre 

pro du ção e apro pri a ção da ri que za que está se

ma ni fes tan do atra vés da cri se financeira.

Além dis so, o de sen vol vi men to do modo de

pro du ção ca pi ta lis ta é ex tre ma men te pre da dor

tan to da for ça de tra ba lho quan to da na tu re za. Os

es cri tos de Marx nos per mi tem en ten der que o de -

sen vol vi men to ca pi ta lis ta é o ca mi nho para a des -

tru i ção da pró pria hu ma ni da de. Por exem plo, o

pa drão de con su mo atu al, cri a do pelo ca pi tal, é

in viá vel no lon go pra zo. Ele só é pos sí vel nos dias

de hoje por que é res tri to a ape nas 20% da po pu la -

ção mun di al.

IHU On-Line – A cri se atu al pode al te rar o

va lor tra ba lho?

Pa u lo Na ka ta ni – A cri se atu al não al te ra em

nada a te o ria do va lor tra ba lho. A ri que za ca pi ta -

lis ta con ti nua sen do, e con ti nu a rá sen do en quan -

to o modo de pro du ção ca pi ta lis ta for do mi nan te,

ba se a da na ex plo ra ção do tra ba lho. O que a cri se

pode al te rar, como ocor reu nas cri ses an te ri o res, é 

a ele va ção da taxa de ex plo ra ção do tra ba lho pela 

ma i or in ten si da de do tra ba lho, a su pe rex plo ra ção 

de tra ba lha do res da pe ri fe ria do sis te ma pela des -

lo ca li za ção das fir mas e pelo au men to da ex ten -

são da jor na da de tra ba lho. Jun to a isso po de mos

acres cen tar a pre ca ri za ção do tra ba lho. Por exem -

plo, an tes des se pico de des va lo ri za ção do ca pi tal

fic tí cio nas bol sas, os mi nis tros do tra ba lho da

União Eu ropeia já ha vi am de ci di do im ple men tar

em seus res pec ti vos pa í ses uma jor na da de tra ba -

lho de até 65 ho ras se ma na is. Isso é um in di ca dor

de que o que Marx de fi niu como au men to da taxa

de ex plo ra ção atra vés da mais-va lia re la ti va está

en con tran do al guns li mi tes e, por tan to, é ne ces sá -

rio au men tá-la atra vés da for ma ab so lu ta de ex -

plo ra ção da for ça de tra ba lho, um re tor no aos sé -

cu los XVIII e XIX, com toda a pro pa la da ide o lo gia

da eco no mia do co nhe ci men to, das no vas tec no -

lo gi as, das tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca -

ção etc.

IHU On-Line – Em que sen ti do Marx nos aju -

da a en ten der as pro fun das con tra di ções do

mun do atu al no que se re fe re às cri ses eco -

nô mi cas e mun do do tra ba lho?
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Pa u lo Na ka ta ni – Para Marx, as cri ses ca pi ta lis -

tas de cor rem do ex ces so de pro du ção, ao con trá -

rio das cri ses pré-ca pi ta lis tas, quan do ocor ri am

de vi do às in su fi ciên ci as na pro du ção. Em úl ti ma

ins tân cia, a cri se ca pi ta lis ta é o re sul ta do do ex ces -

so de pro du ção de ca pi tal e de bens de con su mo.

Assim, mes mo que haja mi lhões de pes so as mor -

ren do de fome, há su per pro du ção, por que as pes -

so as não dis põem de ren da para com prar. Pa ra le -

la men te, o ex ces so de ca pi tal acu mu la do, não en -

con tran do es pa ços de acu mu la ção na es fe ra real,

onde se pro duz mer ca do ri as para aten der as ne -

ces si da des hu ma nas, di ri ge-se à es fe ra fi nan ce i ra.

Essa, pa ra fra se an do Marx, apa ren te men te “cria

di nhe i ro como uma pe re i ra pro duz pe ras”. Só que 

o di nhe i ro no ca pi ta lis mo con tem po râ neo é mu i to 

mais com ple xo do que na épo ca de Marx, mas ele

já ha via avan ça do no li vro III de O ca pi tal to dos os 

ele men tos para sua com pre en são. O di nhe i ro

hoje é di nhe i ro de cré di to e como cré di to é, em

sua es sên cia, ca pi tal por ta dor de ju ros.

Em re la ção ao cha ma do “mun do do tra ba -

lho”, não é exa ta men te uma ca te go ria mar xis ta.

Pode-se di zer que é uma ex pres são cri a da pela

cor ren te pós-mo der na para es ca par da ca te go ria

pro le ta ri a do, que aca bou sen do ado ta da por mu i -

to mar xis tas e cos tu ma mos uti li zá-la cor ren te men -

te. Essa é uma dis cus são mais com ple xa, na qual o 

pon to prin ci pal é a per da do pro le ta ri a do em seu

pa pel de principal protagonista na luta de classes e 

da revolução.

O que pos so di zer, nes se cur to es pa ço, é que

o tra ba lho sem pre foi e con ti nua sen do uma ca te -

go ria fun da men tal do mar xis mo e da re a li da de da

ex plo ra ção ca pi ta lis ta. As mu dan ças ocor ri das na

es fe ra da pro du ção com a in tro du ção de no vas

má qui nas, co man da das por com pu ta dor, e no vas

for mas de or ga ni za ção do tra ba lho, não mu da ram 

sig ni fi ca ti va men te as re la ções en tre ca pi tal e tra -

ba lho e a ex plo ra ção dos tra ba lha do res. O que

acon te ceu é que es sas trans for ma ções ocor ri das

na es fe ra pro du ti va au men ta ram ace le ra da men te

a taxa de ex plo ra ção da for ça de tra ba lho, pre ca ri -

za ram o tra ba lho pro du ti vo e am pli a ram as ati vi -

da des além do que era re a li za do pe los ope rá ri os

indus tri a is. Esses fo ram fre quen te men te con fun di -

dos com o pro le ta ri a do, ou seja, esta ca te go ria é

mu i to mais am pla do que a do ope ra ri a do in dus tri al.

IHU On-Line – A cri se fi nan ce i ra in ter na ci o -

nal já atin giu a eco no mia real? Que trans -

for ma ções po dem ocor rer na eco no mia bra -

si le i ra caso a cri se per sis ta?

Pa u lo Na ka ta ni – A cri se fi nan ce i ra é só a ma ni -

fes ta ção da cri se da so ci e da de ca pi ta lis ta. Ela só

ocu pou o cen tro das aten ções por que está des -

tru in do vo raz men te uma mas sa enor me de ca pi tal 

fic tí cio e le van do à fa lên cia mu i tos ca pi ta lis tas.

A cri se do ca pi ta lis mo já está pre sen te na es -

fe ra real há mu i to tem po. Ela já pro du ziu bi lhões

de se res hu ma nos que de vem vi ver aba i xo da li -

nha da po bre za e da mi sé ria, des tru iu fe roz men te

uma mas sa gi gan tes ca de re cur sos na tu ra is e está

em guer ra qua se per ma nen te, em algum lugar do

planeta, há décadas.

Ris co Bra sil

Em ter mos mais es pe cí fi cos, a cri se fi nan ce i ra 

já atin giu a pro du ção e o em pre go tan to na Eu ro -

pa quan to nos Esta dos Uni dos e Ja pão. Ou seja, o 

desempre go está cres cen do e a pro du ção di mi -

nu in do. O mes mo está ocor ren do no Bra sil, com

um agra van te que é a pres são so bre a in fla ção de -

cor ren te da ace le ra da des va lo ri za ção cam bi al

ocor ri da en tre se tem bro e ou tu bro.

Caso ela con ti nue des sa for ma por mais tem -

po, a vul ne ra bi li da de ex ter na ten de rá a cres cer e

as re ser vas in ter na ci o na is não se rão su fi ci en tes

para evi tar uma ma i or des va lo ri za ção do real e

no vas pres sões in fla ci o ná ri as. Um as pec to po si ti -

vo é que a que da no ín di ce da bol sa está des va lo -

ri zan do os ati vos fi nan ce i ros dos ca pi ta lis tas es -

tran ge i ros que pos su íam mais de US$ 230 bi lhões

em car te i ra na BMF-BOVESPA no fi nal de agos to.

Além dis so, as in dús tri as bra si le i ras que de -

pen dem de in su mos im por ta dos já pro gra ma ram

fé ri as co le ti vas para seus ope rá ri os, os pro du tos

im por ta dos já au men ta ram de pre ço, e to das as

es ti ma ti vas apon tam para uma que da no cres ci -

men to do PIB.
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No cur to pra zo, não de ve rá ocor rer ne nhu ma 

gran de trans for ma ção, e como sem pre os tra ba -

lha do res se rão os mais pe na li za dos, na me di da

em que as per das dos ca pi ta lis tas se rão pa gas pe -

los tra ba lha do res, atra vés do Esta do, como está

ocor ren do nos pa í ses do cen tro do ca pi ta lis mo. A

po lí ti ca eco nô mi ca do go ver no Lula pri vi le gia, há

mu i to tem po, os ca pi ta lis tas e es pe cu la do res in ter -

na ci o na is e não deve ser ago ra que será mu da da.

No lon go pra zo, não é pos sí vel ter ne nhu ma

ava li a ção. Tudo irá de pen der do de sen ro lar da

cri se e do pa pel dos mo vi men tos so ci a is. Re fi -

ro-me aos mo vi men tos so ci a is, por que os ma i o res 

e prin ci pa is par ti dos de es quer da no Bra sil aban -

do na ram a luta pelo so ci a lis mo e ade ri ram de

uma for ma ou de ou tra à ide o lo gia ne o li be ral. Isso 

não ex clui a pos si bi li da de de al gum par ti do, ain da 

peque no, pos sa as su mir a li de ran ça e fa zer avan çar

a luta pelo so ci a lis mo.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is trans for -

ma ções que o ca pi ta lis mo ne o li be ral pro vo -

cou na es tru tu ra de clas ses da so ci e da de

bra si le i ra? Que pro je ções po de mos vis lum -

brar para o fu tu ro, le van do em con si de ra -

ção o atu al mo men to fi nan ce i ro?

Pa u lo Na ka ta ni – A es tru tu ra de clas ses não foi

fun da men tal men te mo di fi ca da pelo ne o li be ra lis -

mo. As no vas tec no lo gi as e for mas de or ga ni za ção 

da pro du ção fo ram mu i to mais im por tan tes para

as mo di fi ca ções no seio dos tra ba lha do res as sa la -

ri a dos. As téc ni cas de or ga ni za ção da pro du ção

in tro du zi das des de os anos 1970 trans fe ri ram

para o pró prio tra ba lha dor a ta re fa de con tro lar e

vi gi ar a si pró prio e a seus co le gas de tra ba lho,

per mi tin do aos ca pi ta lis tas su pri mi rem as fun -

ções de vi gia e con tro le da pro du ção, como ocor -

ria no pe río do do mi na do pela or ga ni za ção for -

dis ta/tay lo ris ta.

Assim, sua ma ni fes ta ção con cre ta atu al apa -

re ce mu i to mais com ple xa e di ver si fi ca da. Por

isso, o pro je to ne o li be ral con se guiu di vi dir cada

vez mais a clas se tra ba lha do ra, na qual cada fra -

ção aca ba en fren tan do-se con tra ou tra, be ne fi ci an -

do ao ca pi tal em de tri men to dos tra ba lha do res.

Por es sas ra zões, qual quer pro je ção so bre o fu tu ro 

é mu i to ar ris ca da. Eu es pe ro que as con di ções ob -

je ti vas per mi tam que os mo vi men tos so ci a is e os

par ti dos re vo lu ci o ná ri os avan cem na luta de clas -

ses e con du zam a uma trans for ma ção re vo lu ci o -

ná ria da so ci e da de bra si le i ra.

IHU On-Line – Em que me di da a in ter fe rên -

cia do Esta do pode evi tar co lap sos como

este que está aba lan do o sis te ma fi nan ce i ro?

Pa u lo Na ka ta ni – O pon to de vis ta dos re for mis -

tas e so ci a is de mo cra tas é que é pos sí vel que o

Esta do pos sa re gu lar o ca pi tal e trans for mar o ca pi -

ta lis mo em uma so ci e da de me nos de si gual e mais

jus ta. Do pon to de vis ta do mar xis mo, isso não é

pos sí vel. So men te uma re vo lu ção po de rá fun dar as 

ba ses para a cons tru ção de uma nova for ma de so -

ci e da de mais jus ta, igua li tá ria e so li dá ria.

A in ter ven ção do Esta do tem como li mi te as

leis pró pri as à acu mu la ção do ca pi tal. Assim, o

Esta do não pode su pri mir as cri ses do ca pi tal, mas 

pode ace le rar ou ame ni zar seus efe i tos es ten den -

do-a no tem po. Mais ain da, o de sen vol vi men to

das con tra di ções in ter nas do pró prio ca pi tal não

per mi te mais que a ação do Esta do pos sa vir a ge -

rar um novo ci clo vir tu o so de ex pan são da eco no -

mia mun di al. O que ain da pode ocor rer são pe río -

dos de ex pan são li mi ta dos no tem po e em al gu -

mas re giões par ti cu la res. É o que al guns au to res,

como Sa mir Amin54 e Jor ge Be ins te in,55 cha ma -

ram de fase de se ni li da de do ca pi ta lis mo.

IHU On-Line – O se nhor acre di ta que a atu al 

cri se irá sus ci tar uma re no va ção po lí ti ca

mun di al? Em que sen ti do o se nhor vis lum -

bra mu dan ças?

Pa u lo Na ka ta ni – Eu não acre di to em qual quer

mu dan ça sig ni fi ca ti va nes sas eli tes po lí ti cas e eco -

nô mi cas, nem vis lum bro ne nhu ma mu dan ça em
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54 Sa mir Amin (1931): eco no mis ta egíp cio neo-mar xi si ta. Re a li zou es tu dos so bre po lí ti ca, es ta tís ti ca e eco no mia, em Pa ris.
Entre 1960 e 1963, atu ou como con se lhe i ro do go ver no de Mali, e em 1970 foi di re tor do Insti tu to Afri ca no de De sen vol vi men -
to Eco nô mi co e Pla ne ja men to, em Da kar, Se ne gal. Atu al men te, é di re tor do Fó rum do Ter ce i ro Mun do, uma as so ci a ção in ter -
na ci o nal for ma da por in te lec tu a is da Áfri ca, Ásia e Amé ri ca La ti na, tam bém lo ca li za da em Da kar. (Nota da IHU On-Line)

55 Jor ge Be ins te in: eco no mis ta e pro fes sor de Eco no mia da Uni ver si da de de Bu e nos Ai res. (Nota da IHU On-Line)



suas po lí ti cas, pro je tos, pro pos tas e so lu ções. Eles

têm ne ces sa ri a men te que agir em fun ção das ne -

ces si da des de re pro du ção do ca pi tal. Além dis so,

as con di ções ob je ti vas da cri se ca pi ta lis ta exi gem

que eles se man te nham como são, pois as ten ta ti -

vas de re for ma do ca pi tal en con tram suas bar re i -

ras na pró pria cri se do ca pi tal.

Se gun do Marx, os pro ces sos his tó ri cos não

ocor rem de for ma es pon tâ nea e em uma sequên -

cia de fi ni da, como mu i tos acre di ta vam. A cons tru -

ção de uma nova so ci e da de só pode ocor rer

quan do a clas se tra ba lha do ra as su mir a ta re fa de

efe tu ar essa cons tru ção. Os ca minhos des se pro -

ces so não es tão prede ter mi na dos. Será um pro -

ces so de bus ca de al ter na ti vas, com er ros e acer -

tos, onde todo o po der deve ser exer ci do pela

ma i o ria da po pu la ção or ga ni za da de for ma mais

de mo crá ti ca pos sí vel.

Nes se sen ti do, con si de ro que al guns pa í ses

la ti no-ame ri ca nos es tão, nes se mo men to, na van -

guar da dos pro ces sos de en fren ta men to ao ca pi tal 

e aos im pe ri a lis mos nor te-ame ri ca no e eu ro peu.

Re fi ro-me em par ti cu lar à Cuba, Ve ne zu e la, Bo lí -

via e ao Equa dor. Nos três úl ti mos pa í ses, a luta de 

clas ses apre sen ta-se de for ma mais aber ta e agu da 

nos qua is se ob ser va a in ter fe rên cia di re ta dos in -

te res ses im pe ri a lis tas as so ci a dos às bur gue si as na -

ci o na is. A ma i or no vi da de nes ses pa í ses é que os

tra ba lha do res or ga ni za dos es tão as su min do o po -

der do Esta do ca pi ta lis ta para efe tu ar a re vo lu ção

so ci a lis ta e, nes se sen ti do, a cri se fi nan ce i ra é um

mo men to em que es ses pa í ses po dem avan çar

ain da mais seus processos de transformação.
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O ca pi ta lis mo ain da não mor reu

Entre vis ta com Cla us Mag no Ger mer

Cla us Mag no Ger mer é gra du a do em Agro -

no mia, pela Uni ver si da de Fe de ral Ru ral do Rio de 

Ja ne i ro, mes tre em Eco no mia Agrá ria, pela Esco la 

Su pe ri or de Agri cul tu ra Luiz de Qu e i roz, e dou tor

em Ciên ci as Eco nô mi cas, pela Uni ver si da de Esta -

du al de Cam pi nas (Uni camp). Atu al men te, Ger mer 

é pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná

(UFPR). Expe ri en te na área eco nô mi ca, com ên fa se 

em te o ria mo ne tá ria e fi nan ce i ra, o pes qui sa dor es -

cre veu a tese de dou to ra do Di nhe i ro, ca pi tal e di -

nhe i ro de cré di to – O di nhe i ro se gun do Marx.

Para o eco no mis ta Cla us Mag no Ger mer, o

atu al mo men to de cri se re pre sen ta ape nas uma

cer te za: a con ti nu i da de da bar bá rie ca pi ta lis ta. “As 

cri ses não cons ti tu em ano ma li as do ca pi ta lis mo,

mas são uma das suas ca rac te rís ti cas mais fun da -

men ta is”, afir ma o eco no mis ta Ger mer, na en tre -

vis ta que con ce deu para Gra zi e la Wol fart e Pa tri -

cia Fa chin, da equi pe de comu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 278, de 20 de ou -

tu bro de 2008. Se guin do a ori en ta ção mar xis ta,

ele lem bra que Karl Marx já ad ver tia: “As cri ses

fi nan ce i ras não po dem ser evi ta das, em bo ra pos -

sam ser ate nu a das, ou acen tu a das, em cer ta me -

di da, pelo Esta do”. Se gun do Ger mer, a cri se fi -

nan ce i ra em cur so é pro va con cre ta dos en si na -

men tos de Marx, a res pe i to da im pos si bi li da de de 

re ver ter qua dros como o apre sen ta do no de cor -

rer dos úl ti mos me ses. Mes mo com a ado ção de

inú me ras me di das para con ter co lap sos fi nan ce i -

ros, ex pli ca, “as cri ses su ce dem-se por que fa zem

par te da na tu re za do ca pi ta lis mo, e são por esta

ra zão ine vi tá ve is”. Marx di zia ain da “que me di -

das que se des ti nam a ate nu ar as con tra di ções do

ca pi ta lis mo em ní vel, ape nas as pro je tam para

um ní vel mais ele va do, no qual ex plo dem em cri -

ses mais gra ves”. Nes se sen ti do, a atu al cri se fi -

nan ce i ra, em bo ra as sus ta do ra, é sequên cia de ou -

tras cri ses mo ne tá ri as, ban cá ri as e fi nan ce i ras do

ca pi ta lis mo.

IHU On-Line – De que ma ne i ra Marx pode

ser vis to como um ca mi nho para en ten der a

na tu re za do de sen vol vi men to ca pi ta lis ta?

Cla us Mag no Ger mer – A te o ria eco nô mi ca de

Marx dis tin gue-se das de ma is pelo fato de re co -

nhe cer o ca rá ter tran si tó rio, em ter mos his tó ri cos,

do ca pi ta lis mo. Ou seja, con ce be o ca pi ta lis mo

como uma for ma de so ci e da de que não é eter na,

mas que nas ce e che ga a um fim como re sul ta do

da ação de ca u sas ob je ti vas que se de sen vol vem

es pon ta ne a men te no seu in te ri or. O en fo que di a -

lé ti co de Marx o le vou a pro cu rar iden ti fi car as for -

ças mo tri zes da mu dan ça, e as en con trou nas con -

tra di ções re si den tes no âma go do ca pi ta lis mo,

cujo nú cleo é a opo si ção de in te res ses en tre as

clas ses fun da men ta is – a bur gue sia e a clas se tra -

ba lha do ra –, que se des do bra em um con jun to de

con tra di ções em di fe ren tes ní ve is e di men sões da

so ci e da de ca pi ta lis ta. No pla no es pe ci fi ca men te

eco nô mi co, Marx foi o pri me i ro au tor a con ce ber

as cri ses pe rió di cas não como fe nô me nos es tra -

nhos ao ca pi ta lis mo, mas como mo men tos cons ti -

tu in tes do de sen vol vi men to do mes mo. Por tan to,

a te o ria de Marx nos mos tra o ca pi ta lis mo como

uma for ma de so ci e da de que se trans for ma e se

move, de modo cí cli co, em uma di re ção de ter mi -

na da – a sua pró pria su pe ra ção – mo vi da por ten -

sões in trín se cas à sua es tru tu ra.

IHU On-Line – Qual a im por tân cia de Marx

para fa zer mos uma crí ti ca à eco no mia po lí -

ti ca? Como ele con tri bui para en ten der mos

a cri se fi nan ce i ra atu al?
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Cla us Mag no Ger mer – Há duas li nhas de crí ti -

ca de Marx no cam po da te o ria eco nô mi ca. Uma

de las, a mais im por tan te, é a crí ti ca da eco no mia

po lí ti ca clás si ca, re pre sen ta da prin ci pal men te por

Ri car do, à qual se re fe re o sub tí tu lo da sua obra

pri ma – O ca pi tal: crí ti ca da eco no mia po lí ti ca.

Marx ti nha em alta con ta os au to res mais des ta ca -

dos des ta te o ria, como Smith e Ri car do, em bo ra

de les di ver gis se em as pec tos fun da men ta is. A ou -

tra li nha crí ti ca foi en de re ça da por Marx ao que

de no mi nou eco no mia vul gar. Esta era re pre sen ta -

da, na sua épo ca, pe los pre cur so res do que vi ria a

ser a es co la ne o clás si ca. Marx a de no mi na va vul -

gar por que, ao in vés de uma te o ria, cons ti tu ía, no

es sen ci al, na sua opi nião, um es for ço de jus ti fi ca -

ção do ca pi ta lis mo. Este es for ço ti nha como nú -

cleo cen tral a ne ga ção de ca rac te rís ti cas fun da -

men ta is do ca pi ta lis mo, prin ci pal men te o tra ba lho 

como fon te da ri que za, a ins ta bi li da de in trín se ca e

a pro pen são a cri ses pe rió di cas, o ca rá ter tran si tó -

rio do ca pi ta lis mo, en tre ou tras. A pri me i ra li nha

crí ti ca foi con clu í da por Marx e en con tra-se con -

subs tan ci a da em O ca pi tal e está, nes te sen ti do,

su pe ra da. Con se quen te men te, a im por tân cia

atu al da obra de Marx, no ter re no da po lê mi ca

teó ri ca, re si de na sua crí ti ca à eco no mia vul gar,

hoje ma te ri a li za da na te o ria ne o clás si ca, como ex -

pres são do es for ço con ti nu a do de jus ti fi ca ção do

ca pi ta lis mo e não de com pre en são ci en tí fi ca das

suas ca rac te rís ti cas.

No ter re no es pe cí fi co das cri ses do ca pi ta lis -

mo, Marx afir mou com cla re za e ri gor o ca rá ter cí -

cli co do ca pi ta lis mo, isto é, que este de sen vol ve-se 

atra vés de uma su ces são de fa ses de ex pan são e

de re tra ção ou cri se. Foi o pri me i ro au tor a re je i tar

vi go ro sa men te a cha ma da Lei de Say,56 uma das

pe dras an gu la res da ide o lo gia de jus ti fi ca ção ne o -

clás si ca, que im pli ca que cri ses ge ra is são im pos sí -

ve is. Uma das ala van cas da acu mu la ção e uma

das ca u sas fun da men ta is das cri ses é o sis te ma de

cré di to. Marx dis tin guiu dois ti pos de cri ses: as cri -

ses do se tor pro du ti vo, ou cri ses ge ra is, e as cri ses

ban cá ri as ou fi nan ce i ras, que po dem ocor rer se -

pa ra da ou con jun ta men te. As cri ses são mo men -

tos ne ces sá ri os, por que cons ti tu em a so lu ção de

con tra di ções ine ren tes ao pro ces so de acu mu la -

ção, que se avo lu mam du ran te a fase de ex pan são 

pre ce den te, até o mo men to da ine vi tá vel ex plo -

são. Assim sen do, as cri ses são vis tas como mo -

men tos de res ta be le ci men to das con di ções que

vi a bi li zam a con ti nu i da de da acu mu la ção, mas

que ao mes mo tem po fra gi li zam mo ral e po li ti ca -

men te o sis te ma, por que ex põem as suas con tra -

di ções e fo men tam o flo res ci men to das po tên ci as

teó ri cas e prá ti cas, trans for ma do ras da sociedade.

IHU On-Line – Em que me di da a in ter fe rên -

cia do Esta do pode evi tar co lap sos como

este que está aba lan do o sis te ma fi nan ce i ro 

atu al?

Cla us Mag no Ger mer – A res pos ta mar xis ta a

esta per gun ta é que as cri ses fi nan ce i ras não po -

dem ser evi ta das, em bo ra pos sam ser ate nu a das,

ou acen tu a das, em cer ta me di da, pelo Esta do e o

Ban co Cen tral, como se pode ob ser var na con tun -

den te crí ti ca de Marx à lei ban cá ria in gle sa da sua

épo ca. Esta res pos ta de cor re do ex pos to aci ma: as 

cri ses não cons ti tu em ano ma li as do ca pi ta lis mo,

mas são uma das suas ca rac te rís ti cas mais fun da -

men ta is. Elas não re sul tam de de fe i tos do ca pi ta -

lis mo, mas das suas ma i o res vir tu des. A acu mu la -

ção, que é a vir tu de su pre ma e a ra zão de ser do

ca pi ta lis mo, con duz pe rió di ca e ine vi ta vel men te a

cri ses, cri ses de su pe ra cu mu la ção ou cri ses fi nan -

ce i ras. Uma pro va de que as cri ses não po dem ser

evi ta das é a pró pria cri se fi nan ce i ra em cur so, que

ame a ça con ver ter-se em uma das mais gra ves cri -

ses da his tó ria do ca pi ta lis mo, a des pe i to da gran -

de quan ti da de de su pos tos me ca nis mos de pre -

ven ção de cri ses, ela bo ra dos a par tir da gran de

de pres são dos anos 1930 e con ti nu a men te aper -

fe i ço a dos. Os ban cos cen tra is fo ram do ta dos do

po der de “re gu lar” a ofer ta mo ne tá ria e o cré di to,

de su per vi si o nar e in ter vir no sis te ma ban cá rio;

leis fo ram ela bo ra das com a fi na li da de de “dis ci pli -

nar” o sis te ma ban cá rio e os mer ca dos de ca pi ta is;

cri a ram-se me ca nis mos au to má ti cos de “con ten -

ção” dos pâ ni cos fi nan ce i ros nas bol sas de va lo res,

as sim como ór gãos en car re ga dos de su pos ta men -

te as se gu rar a “trans pa rên cia” des tes mer ca dos;
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56 Lei de Say: lei eco nô mi ca, que se man te ve como prin cí pio fun da men tal da eco no mia or to do xa até a gran de de pres são de
1930. Foi for mu la da por Jean-Bap tis te Say (1767-1832), eco no mis ta fran cês. (Nota do IHU On-Line)



ela bo rou-se uma lis ta in ter mi ná vel de in di ca do res

eco nô mi cos e fi nan ce i ros e de mo de los eco no mé -

tri cos, com a fi na li da de de an te ci par o fu tu ro e

pre ve nir cri ses etc. A des pe i to de tudo isto, as cri -

ses su ce dem-se por que fa zem par te da na tu re za

do ca pi ta lis mo, e só de i xa rão de exis tir quan do o

pró prio ca pi ta lis mo de i xar de exis tir.

Uma cri se sem fim

Marx in sis tiu em afir mar que to das as me di -

das que se des ti nam a ate nu ar as con tra di ções do

ca pi ta lis mo em um ní vel ape nas as pro je tam para

um ní vel mais ele va do, no qual ex plo dem em cri -

ses ain da mais gra ves. A ex pe riên cia das úl ti mas

dé ca das pa re ce uma com pro va ção des ta afir ma -

ção. Mu i tos dos me ca nis mos que im pe dem a eclo -

são da cri se em dado mo men to têm ape nas o efe i -

to de adiá-la, per mi tin do com isto que o seu po -

ten ci al des tru ti vo cres ça mais. Deve-se lem brar

que a cri se atu al é ape nas mais uma de uma

sequên cia de cri ses mo ne tá ri as, ban cá ri as e fi nan -

ce i ras que aco me tem o ca pi ta lis mo, na nos sa épo -

ca, des de os anos 1960, com in ten si da de cres cen te.

IHU On-Line – Se Marx pre viu a na tu re za da

eco no mia mun di al no iní cio do sé cu lo XXI,

com base na aná li se da “so ci e da de bur gue -

sa”, 150 anos an tes, que es pé cie de pre vi -

sões po de mos fa zer para nos sa eco no mia a

par tir da so ci e da de que te mos hoje, ba se a -

da em va lo res con su mis tas e na au to no mia?

Cla us Mag no Ger mer – Marx foi um ci en tis ta,

não um pro fe ta. Ela bo rou uma re pre sen ta ção teó -

ri ca do ca pi ta lis mo. Se a te o ria de um fe nô me no o 

re pre sen ta ade qua da men te, ela per mi te an te ci par 

a ocor rên cia das prin ci pa is ca rac te rís ti cas do de -

sen vol vi men to do fe nô me no. A te o ria de Marx so -

bre o ca pi ta lis mo é uma te o ria des te tipo, mo ti vo

pelo qual lhe per mi tiu não só ex pli car a na tu re za

do ca pi ta lis mo e do seu fun ci o na men to, como

ain da an te ci par ca rac te rís ti cas que só se tor na ram

vi sí ve is mais tar de. Além do seu pi o ne i ris mo na

ad mis são e ex pli ca ção teó ri ca das cri ses, Marx ex -

pli cou e an te ci pou o pro ces so ge ral de cen tra li za -

ção do ca pi tal que está na base da fase mo no po -

lis ta do ca pi ta lis mo, ina u gu ra da no fi nal do sé cu lo

XIX; ex pli cou a ten dên cia, am pla men te com pro -

va da, de que da cí cli ca da taxa mé dia de lu cro; an -

te ci pou e fun da men tou te o ri ca men te a exis tên cia

per ma nen te do de sem pre go no ca pi ta lis mo; an te -

ci pou o pro ces so de pro le ta ri za ção cres cen te da

po pu la ção, que pode ser ilus tra do pelo cres ci men -

to con tí nuo da pro por ção do pro le ta ri a do in dus -

tri al na po pu la ção, que pas sou de ape nas cer ca de 

5% da po pu la ção mun di al no iní cio do sé cu lo XX

para mais de 30% no iní cio do sé cu lo XXI; an te ci -

pou o pro ces so de au men to da po la ri za ção en tre

uma mi no ria de ri cos e uma ma i o ria de po bres,

que é ilus tra da co ti di a na men te nos me i os de co -

mu ni ca ção pe las es ta tís ti cas da po bre za e da mi sé -

ria em es ca la con ti nen tal, abar can do pelo me nos

dois ter ços da po pu la ção mun di al atu al. Estes da -

dos ilus tram a an te ci pa ção mais im por tan te que

de cor re da te o ria de Marx: de que a in ten si fi ca ção

pro gres si va, em bo ra cí cli ca, da con tra di ção en tre

a so ci a li za ção cres cen te do tra ba lho e da pro du -

ção, isto é, da ri que za, e a pri va ti za ção cres cen te

des ta ri que za e sua con cen tra ção nas mãos de

uma mi no ria cada vez mais di mi nu ta re pre sen tam 

o cres ci men to das po tên ci as trans for ma do ras ine -

ren tes ao ca pi ta lis mo e con du cen tes ao seu fim.

Esta con tra di ção se re sol ve rá, por im po si ção das

cir cuns tân ci as, atra vés da abo li ção da pro pri e da -

de pri va da dos me i os de pro du ção e a ins ti tu i ção

da pro pri e da de so ci al, e da con sequente abo li ção

do mo ti vo ego ís ta do lu cro como base da re gu la -

ção do tra ba lho e da pro du ção so ci al e sua subs ti -

tu i ção pelo cri té rio do aten di men to das ne ces si da -

des da co le ti vi da de, em uma pa la vra, atra vés do

so ci a lis mo.

Por tan to, em bo ra não se pos sa fa zer pre vi -

sões pre ci sas, dada a com ple xi da de do pro ces so

his tó ri co, o que se pode di zer com base na te o ria

de Marx é que o ca pi ta lis mo con ti nu a rá apre sen -

tan do uma sequên cia de ex pan sões e cri ses, ao

lon go das qua is as con tra di ções enu me ra das aci -

ma se acen tu a rão, tam bém de modo cí cli co,

ampliando a instabilidade global do sistema.

IHU On-Line – Qual a im por tân cia do Esta -

do e da re gu la ção dos mer ca dos para re cu -

pe ra ção da or dem fi nan ce i ra in ter na ci o nal?
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Cla us Mag no Ger mer – O mar xis mo não é in -

gê nuo em re la ção à na tu re za e fun ções do Esta do. 

O Esta do e o mer ca do são, jun ta men te com a eco -

no mia, com po nen tes do sis te ma in te gra do que é a 

so ci e da de ca pi ta lis ta. O Esta do é um ór gão do ca -

pi tal, isto é, de re pre sen ta ção dos in te res ses da

clas se ca pi ta lis ta. Con sequen te men te, os ins tru -

men tos de re gu la ção que uti li za des ti nam-se a

pre ser var os in te res ses e o do mí nio des ta clas se e

do pro ces so de acu mu la ção de ca pi tal. Nas cri ses,

a ação do Esta do con sis te em so ci a li zar os cus tos,

isto é, “sa ne ar” a con ta bi li da de de ban cos e em -

pre sas mais atin gi dos, lan çan do o pas si vo so bre a

so ci e da de, es pe ci al men te so bre os tra ba lha do res

e po bres em ge ral. É o que está ocor ren do atu al -

men te: os dois ou três tri lhões de dó la res das ope -

ra ções de sal va men to ar ti cu la das até este mo men -

to pe los go ver nos dos pa í ses ca pi ta lis tas cen tra is

des ti nam-se a sal var ins ti tu i ções fi nan ce i ras, mas

nada ou mu i to pou co se diz so bre o des ti no dos

de ve do res não-ca pi ta lis tas e dos tra ba lha do res

lan ça dos no de sem pre go, ou so bre a ori gem des -

tes re cur sos.

IHU On-Line – A cri se fi nan ce i ra pode sus ci -

tar uma re no va ção na po lí ti ca mun di al?

Cla us Mag no Ger mer – Uma mu dan ça subs -

tan ci al na es fe ra po lí ti ca mun di al é pos sí vel e de -

se já vel. Mas a re no va ção mais im por tan te não

consis ti ria em uma nova ins tru men ta li za ção da

in ter ven ção do Esta do ca pi ta lis ta na eco no mia.

Qu a is quer que se jam as ca rac te rís ti cas des ta in ter -

ven ção, ela des ti na-se sem pre a as se gu rar os in te -

res ses da clas se ca pi ta lis ta e da acu mu la ção, em

de tri men to dos da clas se tra ba lha do ra e da po pu -

la ção em ge ral. A re no va ção de se já vel é de ou tra

na tu re za. As úl ti mas duas dé ca das, pelo me nos,

fo ram pal co do des fi le tri un fal, sem con tes ta ção

sig ni fi ca ti va pos sí vel, da ide o lo gia das ex ce lên ci as

do mer ca do, isto é, do ca pi tal. A clas se tra ba lha -

do ra e suas ne ces si da des e as pi ra ções vi ram-se re -

du zi das a um apên di ce sem im por tân cia. A in ten -

si fi ca ção da ex plo ra ção da for ça de tra ba lho e o

au men to do em po bre ci men to em mas sa atin gi -

ram to dos os con ti nen tes. O de sem pre go em mas -

sa pro vo ca do pelo pro ces so ge ral de re es tru tu ra -

ção téc ni ca e eco nô mi ca do ca pi tal, a ní vel mun -

di al, jo gou os tra ba lha do res na de fen si va e os

con de nou a as sis tir, com pou ca ou ne nhu ma re -

sis tên cia pos sí vel, à abo li ção de di re i tos du ra men -

te con quis ta dos em qua se dois sé cu los de lu tas re -

nhi das. A ex pec ta ti va oti mis ta é que o fra cas so das 

pro mes sas gran di loquen tes de abun dân cia e fe li -

ci da de eter nas, por par te dos ideó lo gos do “li vre

mer ca do”, nas úl ti mas dé ca das, ex pres so em uma 

cri se ca tas tró fi ca mun di al como pode ser a atu al,

po de rá re a brir o de ba te crí ti co, teó ri co e po lí ti co,

so bre a na tu re za real do ca pi ta lis mo, so bre as suas 

imen sas con tra di ções, e fa zer re nas cer a cons ciên -

cia da ne ces si da de, e mais ain da da pos si bi li da de

real, da sua su pe ra ção.

Com efe i to, ma ni fes ta ções ex plo si vas de des -

con ten ta men to po pu lar com o ca pi ta lis mo na sua

con fi gu ra ção atu al sur gem em to dos os con ti nen -

tes nos úl ti mos anos. Elas ain da não ad qui ri ram a

den si da de su fi ci en te para con ver ter-se em um

mo vi men to cons ci en te de trans for ma ção em di re -

ção ao so ci a lis mo, mas sua po ten ci a li da de nes te

sen ti do é in du bi tá vel e cres cen te. Esta é a úni ca re -

no va ção po lí ti ca real que se pode vis lum brar.

Fora ela, o que se pode vis lum brar é ape nas a

con ti nu i da de da bar bá rie ca pi ta lis ta atu al.
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O ve xa me da eco no mia da bo lha fi nan ce i ra é tam bém

o ve xa me da es quer da pós-mo der na

Entre vis tas com Ro bert Kurz

Ro bert Kurz es tu dou Fi lo so fia, His tó ria e Pe -

da go gia. É co-fun da dor e re da tor da re vis ta teó ri -

ca EXIT! – Kri tik und Kri se der Wa ren ge sellschaft

(EXIT! – Crí ti ca e Cri se da So ci e da de da Mer ca do -

ria). A área dos seus tra ba lhos abran ge a te o ria da

cri se e da mo der ni za ção, a aná li se crí ti ca do sis te -

ma mun di al ca pi ta lis ta, a crí ti ca ao Ilu mi nis mo e a

re la ção en tre cul tu ra e eco no mia. Pu bli ca re gu lar -

men te en sa i os em jor na is e re vis tas na Ale ma nha,

Áus tria, Su í ça e Bra sil. Entre seus li vros pu bli ca -

dos em por tu guês, ci ta mos O co lap so da mo -

der ni za ção (São Pa u lo: Paz e Ter ra, 1991), O

re tor no de Po tem kin (São Pa u lo: Paz e Ter ra,

1994) e Os úl ti mos com ba tes (Pe tró po lis: Vo -

zes, 1998).

Ou tras en tre vis tas con ce di das por Ro bert

Kurz à IHU On-Line po dem ser aces sa das pela

nos sa pá gi na (www.uni si nos.br/ihu):

* “A glo ba li za ção deve se adap tar às ne -

ces si da des das pes so as, e não o con trá rio”.

Entre vis ta pu bli ca da na IHU On-Line edi ção 98,

de 26 de abril de 2004, in ti tu la da A cri se da so -

ci e da de do tra ba lho. Esta mos sa in do do ca -

pi ta lis mo in dus tri al?

* “No vas re la ções so ci a is não po dem

ser cri a das por no vas tec no lo gi as”. Entre vis -

ta pu bli ca da na IHU On-Line edi ção 161, de 24

de ou tu bro de 2005, in ti tu la da As obras co le ti -

vas e seus im pac tos no mun do do tra ba lho.

Pu bli ca mos, a se guir duas en tre vis tas com

Ro bert Kurz. Na pri me i ra, sob o tí tu lo “O ve xa me

da eco no mia da bo lha fi nan ce i ra é tam bém o ve -

xa me da es quer da pós-mo der na”, con ce di da a

Gra zi e la Wol fart e Pa tri cia Fa chin, da equi pe de

co mu ni ca ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edi -

ção 278, de 20 de ou tu bro de 2008, o en sa ís ta ale -

mão ad mi tiu que pre fe ria ana li sar a cri se fi nan ce i -

ra por si só, ao in vés de re la ci o ná-la com as te o ri as

de Marx, como foi a pro pos ta da equi pe do IHU.

Ro bert Kurz fez uma rica e pro fun da aná li se do

crí ti co pe río do fi nan ce i ro pelo qual pas sa o mun -

do in te i ro, sem de i xar de res sal tar a im por tân cia

de Karl Marx para com pre en der mos essa fase. Ele 

afir ma con tun den te men te que “os re cur sos ma te -

ri a is e os agre ga dos ci en tí fi co-tec no ló gi cos, bem

como as ca pa ci da des e ne ces si da des hu ma nas,

não po dem mais ser com pri mi das nas for mas bá si -

cas do ca pi tal. Ou, como Marx o for mu lou nos

Fun da men tos da Crí ti ca da Eco no mia Po lí -

ti ca, “‘de sa ba o modo de pro du ção ba se a do no

va lor de tro ca’; ma ni fes ta-se a ‘des va lo ri za ção do

va lor’ en quan to li mi te his tó ri co da va lo ri za ção do

ca pi tal”.

Na se gun da en tre vis ta, sob o tí tu lo “A es quer -

da e a di a lé ti ca su je i to-ob je to do fe ti chis mo mo -

der no”, con ce di da a Pa tri cia Fa chin, jor na lis ta da

equi pe de co mu ni ca ção da IHU On-Line, pu bli -

ca da na edi ção 287, de 30 de mar ço de 2009, tra -

du zi da por Ben no Dis chin ger e Wal ter O. Schlupp,

o fi ló so fo Kurz não faz con ces sões ao apro xi mar o

pen sa men to pós-mo der no com a ide o lo gia ne o li -

be ral. Para ele, “a es quer da pós-mo der na se de -

pa ra com os des tro ços das suas ilu sões e é con -

fron ta da com a dura re a li da de de uma cri se mo -

nu men tal, a qual des de o co me ço ela não quis

ad mi tir e para a qual ela, por isso, não está pre pa -

ra da”. Inca paz de cap tar a “di a lé ti ca su je i to-ob je to 

do fe ti chis mo mo der no”, a es quer da caiu num
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“ob je ti vis mo tos co ou num sub je ti vis mo igual -

men te tos co”.

O ró tu lo de ‘pós-mo der ni da de’ era fa ju to, ar -

gu men ta, “e, no caso de Ne gri, de sem bo cou no

con ce i to to tal men te va zio de ‘mul ti dão’, que sig ni -

fi ca tudo e nada. O es va zi a men to do su je i to tem

seu cor re la to numa vir tu a li za ção das lu tas so ci a is,

que em gran de par te so men te ain da têm ca rá ter

sim bó li co, sen do cada vez me nos ca pa zes de in -

ter ven ção real”. Des sa for ma, con ti nua Kurz, “a

esperan ça pelo ‘re nas ci men to da po lí ti ca’ é a ma i or 

de to das as bo lhas. Os da nos pro vo ca dos pela li -

mi ta ção po lí ti ca dos pre ju í zos se rão in clu si ve

ma i o res que a cri se atu al. O Esta do so men te ain da 

con se gue re gu la men tar a mor te de fi ni ti va do seu

ca pi ta lis mo. Nes te as pec to, a es quer da tam bém

está de so ri en ta da en quan to não con se guir ques ti o -

nar os pró pri os fun da men tos do sis te ma”. Se a es -

quer da qui ser apro ve i tar “o bon de da ad mi nis tra -

ção es ta tis ta da cri se” para ini ci ar suas re for mas

so ci a is ela “aca ba rá des car ri lan do jun to com ele”,

va ti ci na. “Ela bem que me re ce esse des ti no”.

IHU On-Line – Em que sen ti do as te o ri as de

Marx são im por tan tes para se com pre en der

o atu al mo men to de cri se no sis te ma fi nan -

ce i ro glo bal?

Ro bert Kurz – A im por tân cia da crí ti ca da eco -

no mia po lí ti ca fe i ta por Marx, para se ex pli car a

gran de cri se fi nan ce i ra atu al, evi den cia-se ini ci al -

men te em dois ní ve is: por um lado, um as pec to

fun da men tal é sua de ri va ção da for ma mo ne tá ria

no pri me i ro vo lu me de O ca pi tal; por ou tro, em sua 

aná li se do cré di to, prin ci pal men te no ter ce i ro vo lu -

me. Nes sas ques tões, aqui, so men te po de rei tra tar

al guns pon tos ele men ta res. A eco no mia bur gue sa

clás si ca e ne o clás si ca par te, con tra fa ti ca men te, de

uma pura eco no mia de bens e de re la ções na tu -

ra is de tro ca en tre os su je i tos do mer ca do. Ela abs -

trai do di nhe i ro e fala do “véu do di nhe i ro” so bre

as tran sa ções eco nô mi cas “pro pri a men te di tas”.

O di nhe i ro, aí, apa re ce como mero sig no, sem

teor pró prio, como cons truc to ju rí di co ba se a do

numa con ven ção so ci al ou num de cre to go ver na -

men tal. Para que a eco no mia fun ci o ne, im por ta

ape nas ade quar a quan ti da de de di nhe i ro à quan -

ti da de de bens (te o ria da quan ti da de). Para Marx,

em con tra par ti da, o di nhe i ro não é o “véu” se cun -

dá rio, mas pre mis sa e ve í cu lo cen tral, fim em si

mes mo, da va lo ri za ção (Ver wer tung) ca pi ta lis ta.

Ele é a for ma de apre sen ta ção ge ral do va lor in -

cor po ra do nas mer ca do ri as, ou seja, do va lor

agre ga do, o qual pre ci sa vol tar a se trans for mar na 

for ma mo ne tá ria, que, por sua vez, já re pre sen ta

seu pon to de par ti da. Por isso, o di nhe i ro não

pode ser mero sig no, mas pre ci sa ter, ele pró prio,

o ca rá ter de mer ca do ria, in clu si ve de “rei” das

mer ca do ri as. O di nhe i ro é “mer ca do ria ge né ri ca”

co lo ca da à par te, ou o “equi va len te ge né ri co”,

cujo “va lor uti li tá rio” não con sis te em sua uti li da -

de con cre ta, mas em sua pro pri e da de de re pre -

sen tar o va lor abs tra to ou va lor agre ga do de todo

o mun do das mer ca do ri as. Para as tran sa ções co -

ti di a nas, é ver da de que sig nos mo ne tá ri os po dem

to mar o lu gar da mer ca do ria-di nhe i ro pro pri a -

men te dita, mas, em úl ti ma ins tân cia e prin ci pal -

men te nas cri ses, o real con te ú do de va lor do di -

nhe i ro pre ci sa ser res ga ta do como “mer ca do ria

ré gia”. Por isso, para Marx, o di nhe i ro não pode

eman ci par-se to tal men te dos me ta is no bres como

mer ca do ria mo ne tá ria; isto não por ca u sa do ca -

rá ter me tá li co na tu ral, mas em fun ção do va lor so -

ci al ali re pre sen ta do de for ma “con cen tra da”.

A ques tão do cré di to e dos ju ros

O cré di to ema na da sub di vi são do ca pi tal em 

ca pi tal de pro du ção ou ca pi tal-mer ca do ria, por

um lado, e ca pi tal mo ne tá rio ou ca pi tal-que-ren -

de-ju ros, por ou tro. A du pli ca ção da mer ca do ria

em “mer ca do ria vul gar” (ge me i ner Wa ren pö pel)

e di nhe i ro como “mer ca do ria ré gia” re pe te-se no

ní vel do ca pi tal. Na eco no mia bur gue sa, não exis -

te cone xão sis te má ti ca en tre te o ria mo ne tá ria e

te o ria do cré di to. A no ção do di nhe i ro como

“véu” e mero sig no en con tra-se em con tra di ção

com a no ção do ca pi tal mo ne tá rio a ge rar lu cros,

como uma es pé cie de pro du ção sui ge ne ris de

mer ca do ria. Gros so modo, fa zem de con ta que a

“in dús tria fi nan ce i ra” se ria uma pro du ção de mer -

ca do ri as tão real quan to, por exem plo, a in dús tria

au to mo ti va. O juro pa re ce uma for ma in de pen -

den te de va lor agre ga do. Marx, em con tra par ti da,
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mos tra o ca rá ter ilu só rio des sa no ção. Ele com -

pro va que o cré di to, ou ca pi tal que gera lu cros, é

ape nas uma for ma de ri va da, sem for ma ção pró -

pria de va lor. O juro é o pre ço da fun ção ca pi ta lis -

ta do cré di to, pre ço este que pre ci sa ser sub tra í do

do va lor so ci al agre ga do da real pro du ção de mer -

ca do ri as. Na es ta tís ti ca bur gue sa, em con tra par ti -

da, os “pro du tos” do ca pi tal mo ne tá rio são so ma -

dos ao pro du to so ci al, com o que se dis tor ce o

qua dro real de va lo res.

Di nhe i ro x Dó lar

No sé cu lo XX, o di nhe i ro e todo o sis te ma

mo ne tá rio eman ci pa ram-se de fi ni ti va men te do

ouro como mer ca do ria mo ne tá ria real – na apa -

rên cia, o úl ti mo lan ce des sa eman ci pa ção foi o

aban do no da con ver ti bi li da de do dó lar em ouro

em 1973. Isto se cor re la ci o na com o fato de que,

no pe río do sub sequente, o ca pi tal mo ne tá rio tam -

bém se de sa co plou cada vez mais da real pro du -

ção de mer ca do ri as. O cré di to in fla do ge rou não

só for mi dá ve is mon ta nhas de dí vi das, que sem pre 

pre ci sa vam ser “ro la das”, mas ad qui riu uma for -

ma de cir cu la ção in de pen den te de tí tu los fi nan ce i -

ros (ações, tí tu los hi po te cá ri os, de ri va ti vos), onde

se cri a ram va lo res fic tí ci os de di men sões as tro nô -

mi cas. Na óti ca po si ti vis ta, tra ta va-se sim ples men -

te de “fa tos” que pa re ci am fun da men tar-se a si

pró pri os. Até mes mo teó ri cos da es quer da, ex plí -

ci ta ou im pli ci ta men te, aban do na ram a te o ria

mar xis ta do di nhe i ro e do cré di to, por que na apa -

rên cia ela es ta va re fu ta da em pi ri ca men te.

A con tra di ção que ex pli ca a cri se

Esse pe río do de 35 anos des de o fim da con -

ver ti bi li da de do dó lar em ouro, que é um pe río do

his tó ri co bre ve, en cer rou-se, en tre tan to, em 2008. 

Ago ra se mos tra o ver da de i ro ca rá ter des se pro -

ces so. Num pro ces so se cu lar, o ca pi tal, em fun ção 

de cres cen tes cus tos pre li mi na res da pro du ção ba -

se a da em tec no lo gia ci en tí fi ca, fi cou cada vez

mais de pen den te do cré di to como an te ci pa ção de

real va lor agre ga do fu tu ro. As bo lhas fi nan ce i ras

cres cen tes e ex ces si va men te in fla das nas úl ti mas

dé ca das ar re ben ta ram de uma vez por to das a co -

ne xão en tre “ca pi tal fic tí cio” e real pro du ção de

va lor agre ga do; a an te ci pa ção do va lor agre ga do

fu tu ro ja ma is po de rá ser res ga ta da. Essa con tra di -

ção ama du re ceu e se des car re ga como cri se fi nan -

ce i ra glo bal. Isto des trói não só a ilu são de um

cres ci men to “to ca do pe las fi nan ças”, mas tam -

bém a ilu são do di nhe i ro como mero sig no. Até o

mo men to, o ouro pas sa por dra má ti ca va lo ri za ção 

fren te a to das as mo e das. Mas a re mo ne ta ri za ção

do ouro não é pos sí vel, por que as po tên ci as de

pro du ção al can ça das his to ri ca men te nem po dem

mais ser re pre sen ta das como “ri que za abs tra ta”

(Marx) em for ma de va lor agre ga do. A des va lo ri -

za ção do di nhe i ro cor res pon de à des va lo ri za ção

da mas sa de mer ca do ri as. Em ou tras pa la vras: os

re cur sos ma te ri a is e os agre ga dos ci en tí fi co-tec no -

ló gi cos, as ca pa ci da des e ne ces si da des hu ma nas,

não po dem mais ser com pri mi das nas for mas bá -

si cas do ca pi tal. Ou, como Marx o for mu lou nos

“fun da men tos”, “de sa ba o modo de pro du ção

ba se a do no va lor de tro ca”; ma ni fes ta-se a “des -

va lo ri za ção do va lor” en quan to li mi te his tó ri co da

va lo ri za ção [Ver wer tung] do ca pi tal.

O Esta do como úl ti mo cre dor

Nes sa si tu a ção, o Esta do apa re ce como len -

der of last res sort [cre dor de úl ti mo re cur so]. Para

a te o ria bur gue sa, o Esta do não é o ou tro lado, o

lado po lí ti co da re la ção de ca pi tal, mas uma “ins -

tân cia ex tra-eco nô mi ca”. Tam bém na es quer da, a 

ilu são do Esta do tem uma lon ga tra di ção. Marx

não che gou mais a con clu ir a for mu la ção da sua

te o ria do Esta do. Mas, já nos es cri tos da sua fase

ini ci al, ele cri ti cou a ilu são es ta tal-po lí ti ca como

“fal sa ca u sa pú bli ca”. Em sua te o ria do cré di to, no 

ter ce i ro vo lu me de O ca pi tal, o cré di to do Esta do é 

de fi ni do como for ma es pe ci al do ca pi tal fic tí cio,

que con ti nua de pen den te da real va lo ri za ção do

ca pi tal. Na ver da de, o ve xa me da ilu são es ta tal

não é de hoje, ilu são esta que es te ve em alta após

a gran de cri se na pri me i ra me ta de do sé cu lo XX.

No Oci den te, a re gu la ção es ta tal key ne si a na e o

cres ci men to in du zi do pela ex pan são do cré di to
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es ta tal no iní cio dos anos 1980 fra cas sa ram por

ca u sa da in fla ção sem li mi tes. No Les te, o ca pi ta -

lis mo es ta tal so vié ti co do “res ga te da mo der ni za -

ção”, no fi nal dos anos 1980, fi cou ina dim plen te e 

en trou em co lap so. Estas já eram for mas em que

se apre sen ta va a his tó ri ca “des va lo ri za ção do va -

lor”. Na vi ra da ne o li be ral, a in ter ven ção do Esta -

do, su pos ta men te “ex traeco nô mi ca”, foi res pon -

sa bi li za da pelo di le ma e subs ti tu í da por um ra di -

ca lis mo de mer ca do. Essa vi ra da, po rém, não

su pe rou a bar re i ra in te ri or da va lo ri za ção, mas,

me di an te uma po lí ti ca de des re gu la ção e da inun -

da ção mo ne tá ria pe los ban cos cen tra is, ape nas

abriu as com por tas para uma ex pan são do cré di to 

privado e da eco no mia ba se a da na bo lha fi nan -

ce i ra como nun ca se viu.

O Esta do: no va men te o sal va dor?

De po is que tam bém esta ilu são es tou rou e o

mer ca do fa lhou gran di o sa men te, re pen ti na men te

pre ten de-se que o Esta do seja no va men te o sal va -

dor. Só que o pro ble ma não pode mais ser re sol vi -

do com nova inun da ção mo ne tá ria por par te dos

bancos cen tra is es ta ta is, me di an te uma con ven ci o -

nal redu ção da taxa de ju ros. Acon te ce que esse

tipo de inun da ção mo ne tá ria sem pre ain da pres -

su põe a fic ção de uma “co ber tu ra” por pro ces sos

re a is de va lo ri za ção, a qual já se tor nou ilu só ria.

Os ban cos co mer ci a is so men te ain da con se guem

de po si tar nos ban cos cen tra is “ga ran ti as” que de i -

xa ram de sê-lo, por que con sis tem em gran de par -

te de tí tu los po dres. Isto im pe de que se in flem no -

vas bo lhas fi nan ce i ras da for ma con ven ci o nal. O

co lap so dos cré di tos hi po te cá ri os so men te foi o

ca ta li sa dor de um pro ces so de des va lo ri za ção de

todo o ca pi tal fi nan ce i ro, que vai mu i to além. Por

isso, ago ra, a cri se é ele va da ao ní vel da “úl ti ma

ins tân cia”, isto é, das pró pri as fi nan ças pú bli cas.

Só que o Esta do não é um de mi ur go in de pen den -

te das leis da va lo ri za ção do ca pi tal. Já no ano fis -

cal re cém-pas sa do, a dí vi da pú bli ca dos Esta dos

Uni dos tri pli cou ain da an tes da re cen te cri se dra -

má ti ca; e, no caso de se in vo ca rem as ga ran ti as

es ta ta is con ce di das em todo o mun do, o re sul ta do 

so men te pode ser uma gran de cri se das fi nan ças

pú bli cas. O Esta do não pode es tan car a des va lo ri -

za ção, mas ape nas ad mi nis trá-la; ou em for ma de

de fla ção, caso po nha li mi te em seu pró prio en di -

vi da men to, ou em for ma de in fla ção, caso saia im -

pri min do cé du las sem toda e qual quer “co ber tu -

ra”. Nes ta si tu a ção nova na His tó ria, tal vez até

ocor ram pro ces sos de fla ci o ná ri os e inflacionários

em paralelo.

IHU On-Line – O que re pre sen ta, na atu al

cri se, a te o ria mar xis ta do tra ba lho abs tra to 

como subs tân cia do ca pi tal?

Ro bert Kurz – A eco no mia bur gue sa clás si ca ba -

se a va-se, ain da, numa te o ria do “va lor do tra ba -

lho”. O va lor de via, em úl ti ma ins tân cia, ser de ter -

mi nan do pelo tra ba lho hu ma no. Acon te ce que

essa te o ria do “va lor do tra ba lho” era acrí ti ca e in -

co e ren te. A te o ria mar xis ta da de ter mi na ção do

va lor e do va lor agre ga do me di an te tra ba lho abs -

tra to é fun da men tal men te di fe ren te. O con ce i to

de tra ba lho abs tra to é en ten di do de for ma crí ti ca e 

es tri ta men te ne ga ti va como “abs tra ção real” da

pro du ção con cre ta de bens. No pro ces so de pro -

du ção e cir cu la ção do ca pi tal, a ati vi da de pro du ti -

va é re du zi da, em sua for ma so ci al, ao dis pên dio

[Ver nut zung] abs tra to de ener gia hu ma na ou apli -

ca ção de mão-de-obra abs tra ta como “gas to [Ve -

ra us ga bung] de ner vo, mús cu lo, cé re bro” (Marx),

onde o teor con cre to des se gas to é to tal men te in -

di fe ren te. A mas sa de tra ba lho abs tra to, uma vez

realiza da, se apre sen ta como mas sa de va lor so -

ci al e como “va lor ob je ti fi ca do” [Wert ge gens tänd -

lich ke it] dos pro du tos. Na “va lo ri za ção do va lor”,

o que in te res sa não é a mas sa de va lor em si, mas

ape nas a mas sa de va lor agre ga do, a qual é dis tri -

bu í da aos di fe ren tes ca pi ta is pelo me ca nis mo da

con cor rên cia. A va lo ri za ção como fim em si mes -

mo trans for ma em fim em si mes mo tam bém o tra -

ba lho abs tra to que lhe dá ori gem, tra ba lho esse

que for ma a subs tân cia do ca pi tal como gas to de

ener gia hu ma na abs tra ta.

Do va lor para a re la ção fun ci o nal

O ne o clas si cis mo bur guês aban do nou a te o -

ria clás si ca do “va lor de tra ba lho”. O va lor foi re -
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du zi do ao pre ço, sen do en ten di do não mais como 

subs tân cia co mum das mer ca do ri as, mas como

mera fun ção na in ter re la ção das mer ca do ri as.

Cor re la to dis so foi que a fi lo so fia bur gue sa pas sou 

do “con ce i to de subs tân cia” para o “con ce i to de

fun ção”. Pre ten dia-se eli mi nar o pro ble ma da

substân cia, trans for man do-o numa re la ção fun ci o -

nal va zia. A “ma te ma ti za ção” dos “mo de los” ne o -

clás si cos ba se ia-se nes sa trans for ma ção do va lor

numa re la ção es tri ta men te fun ci o nal. Com isto, a

te o ria do va lor foi adap ta da à te o ria do di nhe i ro

en quan to mero “sig no”. Essa “te o ria cir cu la tó ria”

fun ci o nal do va lor, no meio de lín gua ale mã, de

certo modo, tam bém con se guiu en trar numa as sim 

cha ma da “re le i tu ra de Marx”, onde a te o ria crí ti ca

mar xis ta do “va lor de tra ba lho” era re je i ta da, por

ser “na tu ra lis ta” ou “subs tan ci a lis ta”, ne gan do-se

que o di nhe i ro ti ves se ca rá ter de mer ca do ria.

A ques tão da mão-de-obra

Como na eco no mia bur gue sa, isto ex clui, por 

prin cí pio, uma bar re i ra in te ri or ab so lu ta da va lo ri -

za ção. A re du ção a uma re la ção fun ci o nal tor na o

va lor atem po ral e eter na men te re ge ne rá vel, na

apa rên cia. Marx, em con tra par ti da, mos trou que

o de sen vol vi men to ca pi ta lis ta con tém uma au to -

con tra di ção ele men tar. Por um lado, a ener gia hu -

ma na abs tra ta for ma a subs tân cia real do ca pi tal;

por ou tro lado, a con cor rên cia for ma o cons tan te

de sen vol vi men to da ca pa ci da de pro du ti va, a qual 

tor na su pér flua a mão-de-obra hu ma na e so la pa a 

subs tân cia do va lor. Até a se gun da re vo lu ção in -

dus tri al do for dis mo, esse pro ces so se cu lar de des -

va lo ri za ção das mer ca do ri as po dia ser com pen sa -

do por meio do me ca nis mo do “va lor agre ga do

relati vo”, ana li sa do por Marx: pelo de sen vol vi -

men to da ca pa ci da de pro du ti va, o va lor da mer ca -

do ria “mão-de-obra” [Arbe its kraft] cai na es ca la

so ci al e a par ti ci pa ção re la ti va do va lor agre ga do

na mas sa to tal de va lor au men ta. Essa par ti ci pa -

ção re la ti va au men ta da do va lor agre ga do, po -

rém, está re la ci o na da com o nú me ro de “mãos-

de-obra” [Arbe its kräf te, tra ba lha do res, fun ci o ná -

ri os] pro du ti va men te uti li zá ve is. Marx não che gou 

a con clu ir sua te o ria da cri se, mas im pli ci ta men te

ela faz in fe rir que o de sen vol vi men to da ca pa ci da -

de pro du ti va che ga a um pon to em que o nú me ro

de “mãos-de-obra” pro du ti va men te uti li zá ve is se

re duz a tal pon to que a mas sa de va lor agre ga do

ab so lu to cai. Então, mes mo o au men to do va lor

agre ga do re la ti vo por mão-de-obra de nada ser -

ve. Esse pon to é atin gi do com a ter ce i ra re vo lu ção 

in dus tri al da mi cro e le trô ni ca. O his tó ri co me ca nis -

mo de com pen sa ção do va lor agre ga do re la ti vo se 

ex tin gue, a mas sa real ab so lu ta de va lor agre ga do

cai, e a “des va lo ri za ção do va lor” leva à “des subs -

tan ci a li za ção do ca pi tal”.

O ca pi ta lis mo re du zi do às suas re a is
con di ções de va lo ri za ção

Este é o mo ti vo pelo qual, no pe río do an te ri or,

se po dia si mu lar mais va lo ri za ção so men te por

meio de bo lhas fi nan ce i ras des pro vi das de subs -

tân cia. Qu an do es tas es tou ram, en tre tan to, não se 

atin ge novo “pon to zero”, a par tir do qual a va lo ri -

za ção real pos sa re co me çar. Ao in vés, o ca pi ta lis -

mo é re du zi do às suas re a is con di ções de va lo ri za -

ção, cujo pa drão de ca pa ci da de pro du ti va é ir re -

ver sí vel. Essa te o ria subs tan ci al da cri se, que fala

de uma bar re i ra in fe ri or ab so lu ta do ca pi tal, mu i -

tas ve zes foi cri ti ca da como “tec no ló gi ca” jus ta -

men te pela es quer da. Mas não se tra ta, no caso,

do as pec to téc ni co, mas do efe i to da tec no lo gia

so bre as con di ções da va lo ri za ção. Marx não for -

mu lou uma te o ria fun ci o nal do va lor em ter mos

“atem po ra is”, mas sim a te o ria de um de sen vol vi -

men to his tó ri co e di nâ mi co do ca pi tal como des lo -

ca men to da subs tân cia real, ve i cu la do pela cres -

cen te apli ca ção dos po ten ci a is ci en tí fi cos e tec no ló -

gi cos e que não pode ser in fi ni ta men te pro lon ga do.

A ten são na ad mi nis tra ção da cri se

So bre isto ain da, cabe fa zer duas ob ser va -

ções. Em pri me i ro lu gar, as ca te go ri as de Marx

são ca te go ri as re a is de uma ló gi ca da so ci e da de

como um todo, a qual se ba se ia nos fe nô me nos

em pí ri cos, mas não pode ser des cri ta de for ma di -

re ta men te em pí ri ca. Isto por que em pi ri ca men te o
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ca pi tal não se des lo ca ape nas em ve i cu la ções

com ple xas e con tra di tó ri as, mas a real agre ga ção

da subs tân cia de va lor so ci al sem pre se apre sen ta

ape nas em re tros pec to. A es ta tís ti ca bur gue sa

nun ca cap ta a real mas sa de va lor ou va lor agre -

ga do, mas ape nas os flu xos su per fi ci a is de mer ca -

do ria e di nhe i ro, os qua is pro du zem uma ima gem

dis tor ci da. Por isso, os cras hes tam bém não são

pre vis tos, mas apre sen tam-se de for ma erup ti va,

quan do a ló gi ca ba sal ir rom pe para a em pi ria,

como, ao que tudo in di ca, é o caso atu al men te. As 

cur vas caó ti cas e os sal tos des con tro la dos, por

exem plo, do câm bio ou dos ín di ces da bol sa ne -

ces sa ri a men te pre ci sam ser atri bu í dos à na tu re za

não-em pí ri ca do ca pi tal e sua evo lu ção subs tan -

ci al. Isto não está ao al can ce de uma te o ria ca te -

go ri al per ma nen te ou afir ma ti va, que só con se gue 

fi car cor ren do atrás dos fe nô me nos im pre vi sí ve is.

Além dis so, a bar re i ra da va lo ri za ção é es tri ta men -

te ob je ti va. Aqui lo que “de sa ba” por en tre as cur -

vas é a ca pa ci da de de o ca pi tal re pro du zir-se so -

ci al men te. Mas o que não de sa ba por si mes mo

são as for mas de cons ciên cia ou “for mas de pen -

sa men to ob je ti vas” cons ti tu í das pelo ca pi tal (Marx).

Ao se al can çar o li mi te his tó ri co do ca pi ta lis mo,

sur ge por isso uma ten são co los sal en tre a im pos -

si bi li da de de con ti nu ar uma va lo ri za ção real e

uma men ta li da de ge ne ra li za da que in te ri o ri zou as

con di ções ca pi ta lis tas de exis tên cia e não quer

nem con se gue ima gi nar ou tra co i sa se não vi ver

den tro des sas for mas. A di fí cil ta re fa está em re sol -

ver essa ten são no pro ces so de re sis tên cia con tra a 

ad mi nis tra ção da cri se, ou o ca pi ta lis mo de sem -

bo ca rá numa ca tás tro fe mun di al. Para isto, não

está pre pa ra da uma es quer da que se ajus tou cada 

vez mais ao de sen vol vi men to ca pi ta lis ta.

IHU On-Line – Qu a is as con sequên ci as da

cri se fi nan ce i ra para o ní vel de em pre go em

es ca la mun di al?

Ro bert Kurz – Des de o iní cio da ter ce i ra re vo lu -

ção in dus tri al nos anos 1980, os no vos po ten ci a is

de ra ci o na li za ção eli mi na ram mão-de-obra in dus -

tri al do pro ces so pro du ti vo numa es ca la nun ca

vis ta an tes. Em con sequên cia, de ci clo em ci clo

au men tou o de sem pre go e o su bem pre go em

mas sa na es ca la glo bal. O re ver so da me da lha foi

a si mu la ção da va lo ri za ção pelo in cha ço de “ca pi -

tal fic tí cio”. Di fe ren te men te de épo cas an te ri o res

do ca pi ta lis mo, en tre tan to, não ocor reu uma des -

va lo ri za ção rá pi da do ca pi tal mo ne tá rio des ti tu í do 

de subs tân cia, para dar lu gar à nova acu mu la ção

real. Em vez dis so, por fal ta de no vas pos si bi li da -

des de va lo ri za ção real, ini ci ou-se uma im bri ca ção 

sem pre ce den tes his tó ri cos en tre eco no mia ba se a -

da na bo lha fi nan ce i ra e a con jun tu ra. Os “va lo res

fic tí ci os” não fi ca ram res tri tos ao Éden fi nan ce i ro,

mas, por lon go tem po e em me di da cres cen te, fo -

ram trans fe ri dos para a apa ren te eco no mia real.

Assim, sur giu o fa mo so cres ci men to “to ca do pe las 

fi nan ças”, que pa re cia de san car as leis eco nô mi -

cas do ca pi ta lis mo e per mi tiu uma onda de al tas

de con jun tu ra de fi ci tá ri as, que na re a li da de não ti -

nham fun da men to só li do. Embo ra o de sem pre go

em mas sa au men tas se, ele era man ti do em re la ti -

vos li mi tes por que, no bojo das con jun tu ras de fi ci -

tá ri as, cri a ram-se, por as sim di zer, “pos tos de tra -

ba lhos fic tí ci os” que se ali men ta vam das bo lhas fi -

nan ce i ras desprovidas de substância.

A dis tin ção en tre “tra ba lho pro du ti vo” e

“im pro du ti vo”

Para se com pre en der essa evo lu ção, é im -

por tan te a dis tin ção de Marx en tre “tra ba lho pro -

du ti vo” e “im pro du ti vo”. To das as ati vi da des no

con tex to for mal ca pi ta lis ta são tra ba lho abs tra to,

o qual é re pre sen ta do em di nhe i ro. Mas nem todo

tra ba lho abs tra to é pro du ti vo em ter mos ca pi ta lis -

tas, nem con tri bui para a mas sa de va lor agre ga do 

so ci al real. Cer tas fun ções da re la ção de ca pi tal

são, em si, im pro du ti vas e com “cus tos mor tos”.

Mas tam bém a ati vi da de pro du ti va in dus tri al pode 

tor nar-se im pro du ti va em sen ti do ca pi ta lis ta, quan -

do ela ex ce de a ca pa ci da de [Fas sung sver mö gen57]

da real pro du ção de va lor agre ga do (“ca pa ci da -

des oci o sas”). To dos os re sul ta dos do tra ba lho

abs tra to as su mem a for ma de mer ca do ria en -

quan to “ob je ti vi da de de cir cu la ção”. Ao con se -

74

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

57 Li te ral men te, “ca pa ci da de de con ter, de abar car” (Nota do tra du tor).



gui rem um pre ço, eles as su mem uma par te da

mas sa de va lor agre ga do so ci al, não vin do ao

caso se sua pro du ção con tri bu iu ou não para essa

mas sa. Esse ca rá ter so ci al glo bal [ge samt ge -

sellschaf tlich] da pro du ção de va lor e de va lor

agre ga do não fica mu i to cla ro em Marx, ra zão

pela qual sur giu o fa mo so pro ble ma da trans for -

ma ção va lor-pre ço. Entre tan to, esse pro ble ma se

re sol ve quan do a mas sa de va lor agre ga do so ci al

não se ba se ia numa soma de va lo res “in di vi du a is” 

de mer ca do ria, mas re pre sen ta uma mas sa subs -

tan ci al, so ci al glo bal, não quan ti fi cá vel em ter mos

de ad mi nis tra ção de em pre sas; sua quan ti da de se

re ve la so men te pela con cor rên cia no ní vel da cir -

cu la ção. Isto não tor na ir re le van te o pro ble ma da

subs tân cia, mas nada tem a ver com uma subs tân -

cia de va lor da mer ca do ria in di vi du al.

Uma ocu pa ção im pro du ti va

Que sig ni fi ca isto para a era da eco no mia ba -

se a da na bo lha fi nan ce i ra? A que da da mas sa de

va lor agre ga do so ci al real foi mas ca ra da, na apa -

rên cia, pelo “va lor agre ga do fic tí cio” do sis te ma

de cré di to in fla do. Des sa for ma, ge rou-se uma

ocu pa ção im pro du ti va que ul tra pas sa va em mu i to 

a ca pa ci da de [Fas sung sver mö gen] da real pro du -

ção de va lor agre ga do. Em pri me i ro lu gar, jun to

com a “in dús tria fi nan ce i ra”, o em pre go nes se se -

tor in chou de for ma des pro por ci o nal, em pre go

esse que não pro duz va lor al gum, ape nas in ter me -

dia tran sa ções fi nan ce i ras. Além dis so, cri ou-se

um se tor igual men te des pro por ci o nal de ser vi ços

pes so a is im pro du ti vos em ter mos ca pi ta lis tas, de

in dús tria pu bli ci tá ria, in dús tria da in for ma ção e da 

mídia, in dús tria do es por te e da cul tu ra. Jus ta men -

te nes ses se to res, o des pro vi men to de subs tân cia se 

im ple men tou, por um lado, como re mu ne ra ção as -

tro no mi ca men te ex ces si va de uma pe que na eli te

de as tros e, por ou tro, como pre ca ri za ção em for -

ma de fre e lan cers, pse u do a u tô no mos e em pre sá -

ri os da mi sé ria. Em ter ce i ro lu gar, a con jun tu ra

de fi ci tá ria glo bal for çou a ocu pa ção de uma “aris -

to cra cia de tra ba lha do res” nas in dús tri as de ex -

por ta ção (pro du ção au to mo ti va, má qui nas), a

qual era igual men te im pro du ti va por que se ba se a -

va não em lu cros e sa lá ri os de real pro du ção de

va lor agre ga do, mas era ali men ta da pe las bo lhas

fi nan ce i ras.

O sis te ma do tra ba lho abs tra to leva ao ab -

sur do a si pró prio

Na mes ma me di da em que o es tou ro das bo -

lhas fi nan ce i ras re duz o ca pi ta lis mo às suas re a is

con di ções de va lo ri za ção, tam bém boa par te do

em pre go im pro du ti vo terá de cair. A real mas sa de 

va lor agre ga do é mu i to pe que na para que se pos -

sa des cre ver a “ob je ti vi da de de cir cu la ção” des ses 

se to res in fla ci o na dos como “ob je ti vi da de de va -

lor”. A de pres são glo bal a ser es pe ra da le va rá de

rol dão não só gran de par te dos fi nan cis tas ca pi ta -

lis tas “do nos do uni ver so”, mas tam bém boa par -

te dos que de les de pen dem: pre cá ri as pres ta do ras

de ser vi ço, fre e lan cers, ba i xo-as sa la ri a dos, tra ba -

lha do res tem po rá ri os, as sim como em pre gos na

in dús tria de ex por ta ção. O sis te ma do tra ba lho

abs tra to leva ao ab sur do a si pró prio; e o ca pi ta lis -

mo glo bal mi no ri tá rio so fre seu Wa ter loo, mes mo

que nin guém que i ra to mar co nhe ci men to, em bo -

ra to dos o sa i bam in tu i ti va men te.

IHU On-Line – Em que con sis te o peso do

ca pi ta lis mo na so ci e da de de hoje, ca rac te -

ri za da por re la ções vir tu a is, pelo tra ba lho

ima te ri al e pela au to no mia?

Ro bert Kurz – Os con ce i tos ci ta dos pro vêm to -

dos da ide o lo gia pós-mo der na, que des de o co -

me ço acom pa nhou e for mu lou o ca pi ta lis mo fi -

nan ce i ro ne o li be ral do “ca pi tal fic tí cio” in fla ci o na -

do. Já em fins dos anos 1970, em seu li vro A tro ca

sim bó li ca e a mor te (São Pa u lo: Lo yo la, 1996),

Ba u dril lard58 ex pli ci tou a re la ção com a eco no mia 

ao es ta be le cer o “ca pi tal fic tí cio” como novo prin -
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cí pio de re a li da de. Tam bém Der ri da, num tex to

so bre “di nhe i ro fal so”, afir mou a vir tu a li da de do

ca pi tal. A pós-mo der na re je i ção ra di cal do “es sen -

ci a lis mo” ou “subs tan ci a lis mo” cor res pon de à

ten ta ti va do ca pi tal de con tor nar es per ta men te o

seu pró prio pro ble ma de subs tân cia, de cer ta for -

ma “aris to té li co”. O cul to da “vir tu a li da de” con ta -

gi ou to das as es fe ras da vida, até mes mo as re la -

ções pes so a is. A re du ção de va lor a uma re la ção

fun ci o nal le vou à pa ra do xal “ab so lu ti za ção da re -

la ti vi da de”, que, no en ten di men to vul gar, se re fle -

tiu como “ar bi tra ri e da de”. O vir tu a lis mo eco nô -

mi co cor res pon dia ao vir tu a lis mo tec no ló gi co da

in ter net, que so freu a mu ta ção para o “se cond

life” de in di vi du a li za das exis tên ci as abs tra tas de

blog gers, os qua is são in ca pa zes de se or ga ni zar e

de re sis tir em ter mos re a is.

E a es quer da?

A es quer da pós-mo der na aca bou órfã des se

pro ces so, o qual re du ziu a luta so ci al ao ní vel vir -

tu al e sim bó li co. O “pós-ope ra ris mo” de Anto nio

Ne gri59 ex pri me essa ide o lo gia. O fe ti chis mo ob je -

ti vo do ca pi tal é ne ga do e, jun ta men te com a cri se, 

re du zi do a sub je ti vas re la ções de von ta de. O lu gar 

da crí ti ca ra di cal do tra ba lho abs tra to e da for ma

[abs tra ta] de va lor é to ma do pela ilu são de uma

“au to va lo ri za ção au tô no ma” de fre e lan cers de

um “tra ba lho ima te ri al”. Esse con ce i to não faz

sen ti do [non sen se], por que todo tra ba lho abs tra -

to, mes mo que não leve a pro du tos ma te ri a is, é

“gas to de ner vo, mús cu lo, cé re bro”. Só que o

“tra ba lho cog ni ti vo” im pro du ti vo, em ter mos ca -

pi ta lis tas, jus ta men te nada con tri bui para a real

mas sa de va lor agre ga do so ci al. A “au to no mia”

des sa for ma es pe cí fi ca de tra ba lho abs tra to é ilu -

só ria, por que con ti nua de pen den te do mer ca do

mun di al. Tra ta-se da ilu são de uma nova clas se

média, que per deu seu fun da men to. Qu an do o

ca pi ta lis mo é re con du zi do para suas re a is con di -

ções de va lo ri za ção, ex tin gue-se tam bém a “au to -

va lo ri za ção” do tra ba lho abs tra to nos se to res do

“co nhe ci men to” e da co mu ni ca ção pela mí dia. O

ve xa me da eco no mia da bo lha fi nan ce i ra é tam -

bém o ve xa me da es quer da pós-mo der na e do

seu “anti-subs tan ci a lis mo” ide o ló gi co, que pre -

ten de de cla rar toda e qual quer ma ni fes ta ção de

vida como “va lo ri za ção”. A base des sa ilu são não

é eco nô mi ca, e sim “exis ten ci a lis ta”, pois re cor re a 

He i deg ger.60 Ao es tou rar a eco no mia da bo lha fi -

nan ce i ra, a “he i deg ge ri za ção” pós-mo der na da

es quer da cor re o ris co de de sem bo car em sen ti -

men tos na ci o na lis tas e an tis se mi tas.

A es quer da e a di a lé ti ca su je i to-ob je to
do fe ti chis mo mo der no

IHU On-Line – As atu a is cri ses fi nan ce i ra e

eco ló gi ca es tão re la ci o na das com o “co lap -

so da mo der ni za ção”?

Ro bert Kurz – O ter mo co lap so é um cha vão

pro vo ca ti vo, ge ral men te usa do em sen ti do pe jo -

ra ti vo, no in tu i to de des qua li fi car como “apo ca líp -
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08-09-2003, sob o tí tu lo 11 de se tem bro se gun do Jean Ba u dril lard. Em 07-03-2007 Ba u dril lard fa le ceu. O sí tio do IHU deu am -
pla re per cus são ao fato. Para con fe rir, bas ta aces sar www.uni si nos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line)

59 Anto nio Ne gri (1933): fi ló so fo po lí ti co e mo ral ita li a no. Du ran te a ado les cên cia, foi mi li tan te da Ju ven tu de Ita li a na de Ação
Ca tó li ca, como Umber to Eco e ou tros in te lec tu a is ita li a nos. Em 2000, pu bli cou o li vro-ma ni fes to Impé rio (5. ed. Rio de Ja ne i ro: 
Re cord, 2003), com Mi cha el Hardt. Atu al men te, após a sus pen são de to das as acu sa ções con tra ele, de fi ni ti va men te li be ra do,
ele vive en tre Pa ris e Ve ne za, es cre ve para re vis tas e jor na is do mun do in te i ro e pu bli cou Mul ti dão. Gu er ra e de mo cra cia na era
do im pé rio (Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2005), tam bém com Mi cha el Hardt. So bre essa obra, pu bli ca mos um ar ti go de Mar co Bas -
cet ta na 125ª edi ção da IHU On-Line, de 29-11-2004. O li vro é uma es pé cie de con ti nu i da de da obra an te ri or da du pla, Impé -
rio. Ele foi apre sen ta do na pri me i ra edi ção do even to Abrin do o Li vro, pro mo vi do pelo IHU, em abril de 2003. Em 2003 es te -
ve na Amé ri ca do Sul (Bra sil e Argen ti na) em sua pri me i ra vi a gem in ter na ci o nal após dé ca das en tre o cár ce re e o exí lio. (Nota
da IHU On-Line)

60 Mar tin He i deg ger (1889-1976): fi ló so fo ale mão. Sua obra má xi ma é O ser e o tem po (1927). A pro ble má ti ca he i deg ge ri a na
é am pli a da em Que é me ta fí si ca? (1929), Car tas so bre o hu ma nis mo (1947) e Intro du ção à me ta fí si ca (1953). So bre He i deg -
ger, con fi ra as edi ções da IHU On-Line nº 185, de 19-06-2006, in ti tu la da O sé cu lo de He i deg ger, e nº 187, de 03-07-2006, in -
ti tu la da Ser e tem po. A des cons tru ção da me ta fí si ca, dis po ní ve is para down lo ad no sí tio do IHU (www.uni si nos.br/ihu). Con fi -
ra, ain da, o nº 12 do Ca der nos IHU em for ma ção, in ti tu la do Mar tin He i deg ger. A des cons tru ção da me ta fí si ca. (Nota da IHU 

On-Line)



ti cos”, que não de vem ser le va dos a sé rio, os re -

pre sen tan tes de uma te o ria ra di cal da cri se. Não

só as eli tes ca pi ta lis tas, mas tam bém os re pre sen -

tan tes da es quer da pre fe rem acre di tar que o ca pi -

ta lis mo pode re no var-se eter na men te. É cla ro que

um sis te ma so ci al glo bal não des mo ro na de uma

hora para ou tra como um in di ví duo in far ta do.

Mas a era do ca pi ta lis mo pas sou. Afi nal de con tas, 

a mo der ni za ção não foi ou tra co i sa se não a im ple -

men ta ção e o de sen vol vi men to des se sis te ma,

não vin do ao caso se os me ca nis mos eram do ca -

pi ta lis mo pri va do ou do ca pi ta lis mo es ta tal.

Ape sar de to das as di fe ren ças ex te ri o res, o

fun da men to co mum con sis te na “va lo ri za ção do

va lor”, isto é, na trans for ma ção de “tra ba lho abs -

tra to” em “va lor agre ga do”. Entre tan to, esta não é 

uma fi na li da de sub je ti va, mas um fim em si mes -

mo que aca bou fi can do in de pen den te. Tan to os

ca pi ta lis tas quan to os as sa la ri a dos, as sim como os 

agen tes es ta ta is, não pas sam de fun ci o ná ri os des -

se fim em si mes mo que se sol tou e está in con tro -

lá vel, o qual Marx cha mou de “su je i to au to má ti -

co”. No caso, a con cor rên cia uni ver sal for ça a

uma di nâ mi ca cega do de sen vol vi men to da ca pa -

ci da de pro du ti va, a qual cons tan te men te gera no -

vas con di ções de va lo ri za ção para fi nal men te en -

con trar uma bar re i ra his tó ri ca absoluta.

A bar re i ra eco nô mi ca in te ri or con sis te no

fato de o de sen vol vi men to da for ça pro du ti va le -

var a um pon to em que o “tra ba lho abs tra to” en -

quan to “subs tân cia” do “va lor agre ga do” é tão re -

du zi do, me di an te ra ci o na li za ção do pro ces so pro -

du ti vo, que fica im pos sí vel au men tar o va lor real

[re a le Ver wer tung]. Essa “des subs tan ci a li za ção do 

ca pi tal” ou “des va lo ri za ção do va lor” sig ni fi ca que 

os pro du tos em si de i xa ram de ser mer ca do ria,

po den do ser re pre sen ta dos em for ma mo ne tá ria

como for ma ge né ri ca de va lor, li mi tan do-se a ser

me ros bens de con su mo. A fi na li da de da pro du -

ção ca pi ta lis ta, po rém, não é a fa bri ca ção de bens

de con su mo para sa tis fa zer ne ces si da des, mas sim 

o fim em si pró prio que é a va lo ri za ção. Por isso,

se gun do cri té ri os ca pi ta lis tas, ao se al can çar a bar -

re i ra eco nô mi ca in ter na é pre ci so fe char a pro du -

ção e, por tan to, o pro ces so vi tal da so ci e da de,

mes mo que to dos os me i os es te jam dis po ní ve is.

Ca pi ta lis mo vir tu al

Em ter mos re a is, essa si tu a ção já ha via sur gi -

do em me a dos dos anos 80, com a ter ce i ra re vo lu -

ção in dus tri al. O ca pi ta lis mo pro lon gou sua vida

em for ma “vir tu a li za da”, por um lado, me di an te

en di vi da men to his to ri ca men te sem pre ce den tes

(anteci pa ção de va lor agre ga do fu tu ro, que na

re a li dade ja ma is po de rá ser res ga ta do); por ou tro

lado, pelo in cha ço, igual men te nun ca vis to, das

as sim cha ma das bo lhas fi nan ce i ras (ações e imó -

ve is). Esse pse u do a cú mu lo de ca pi tal mo ne tá rio

“des pro vi do de subs tân cia” foi usa do para ali -

men tar tam bém a pro du ção real de mer ca do ri as.

Re sul tou daí uma con jun tu ra de fi ci tá ria glo bal

com flu xos de ex por ta ção de mão úni ca prin ci pal -

men te para os Esta dos Uni dos. As zo nas de pro -

ces sa men to de ex por ta ção da Chi na e da Índia,

po rém, não re pre sen tam uma ex pan são real do

“tra ba lho abs tra to”, por que seu pon to de par ti da

não foi po der de com pra real, e sim o ca pi tal mo -

ne tá rio “des pro vi do de subs tân cia” re pre sen ta do

no en di vi da men to e nas bo lhas fi nan ce i ras. Por

mais de duas dé ca das, se nu triu a ilu são de que o

“cres ci men to to ca do ex clu si va men te pe las fi nan -

ças” se ria viá vel. De for ma al gu ma, o fim des sa

ilu são con sis te ex clu si va men te numa cri se fi nan -

ce i ra. A de can ta da “eco no mia real”, na ver da de,

há mu i to que já não é mais real, ten do sido ali -

men ta da ar ti fi ci al men te com bo lhas fi nan ce i ras

“des pro vi das de subs tân cia”. Ago ra o ca pi ta lis mo

é re du zi do a seus re a is fun da men tos de va lo ri za -

ção. A con se quên cia é uma nova cri se da eco no -

mia mun di al, sem que se vis lum brem no vos po -

ten ci a is re a is de va lo ri za ção.

Ao mes mo tem po, o ca pi ta lis mo es bar ra em

sua li mi ta ção ex ter na na tu ral. Na mes ma me di da

em que fi cou su pér fluo o “tra ba lho abs tra to” en -

quan to trans for ma ção de ener gia hu ma na em

“va lor agre ga do”, ace le rou-se a ex pan são da apli -

ca ção tec no ló gi ca das ener gi as fós se is (pe tró leo,

gás). A di nâ mi ca cega do de sen vol vi men to da ca -

pa ci da de pro du ti va não con tro la da so ci al men te

le vou, por um lado, ao pre vi sí vel es go ta men to dos 

re cur sos de ener gia fós sil e, por ou tro, à des tru i ção 

do cli ma glo bal e do meio am bi en te na tu ral, em

grau igual men te pre vi sí vel.
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A bar re i ra na tu ral ex te ri or e a bar re i ra eco nô -

mi ca in te ri or apre sen tam ho ri zon te tem po ral di -

ver so. Ao pas so que o fi nal da real “va lo ri za ção do 

va lor” já se en con tra no pas sa do e a eco no mia ca -

pi ta lis ta atra ves sa sua cri se his tó ri ca ago ra, no es -

pa ço de pou cos anos (gros so modo ao lon go da

pró xi ma dé ca da), a bar re i ra na tu ral ab so lu ta ain -

da se en con tra no fu tu ro (num pe río do de no má -

xi mo duas a três dé ca das). A cri se eco nô mi ca e o

con co mi tan te fe cha men to de ca pa ci da des de pro -

du ção re fre i am o es go ta men to dos re cur sos ener -

gé ti cos – às cus tas da cres cen te mi sé ria so ci al glo -

bal na for ma ca pi ta lis ta. Si mul ta ne a men te, po -

rém, os pro ces sos de des tru i ção das ba ses na tu ra is 

e do cli ma apre sen tam tamanho avanço, que não

chegam a ser detidos pela crise econômica, sendo

que a barreira natural exterior será atingida apesar 

de tudo.

Des tru i ção ca pi ta lis ta da na tu re za

O fim da mo der ni za ção sig ni fi ca, por tan to,

que, além de ter que su pe rar a for ma ca pi ta lis ta da 

re pro du ção, du ran te mu i to tem po uma so ci e da de 

mun di al pós-ca pi ta lis ta terá que so frer e li dar com

as con se quên ci as da des tru i ção ca pi ta lis ta da na -

tu re za. Para a aná li se e crí ti ca teó ri ca da cri se, é

im por tan te en xer gar a in ter co ne xão in ter na das

duas bar re i ras his tó ri cas do ca pi ta lis mo. Exis te,

po rém, o pe ri go de jo gar um con tra o ou tro es ses

dois as pec tos da cri se his tó ri ca; isto vale para am -

bos os la dos: para as eli tes ca pi ta lis tas bem como

para os re pre sen tan tes de um “re du ci o nis mo eco -

ló gi co”, que so men te ad mi tem a bar re i ra na tu ral

ex te ri or. A ges tão ca pi ta lis ta da cri se e o re du ci o -

nis mo eco ló gi co po de ri am en trar em ali an ça per -

ver sa, que re dun da ria em ne gar a bar re i ra eco nô -

mi ca e, em nome da cri se eco ló gi ca, pre gar às

mas sas de pa u pe ra das e mi se rá ve is uma ide o lo gia

da “re nún cia so ci al”. Con tra isso, é pre ci so sus ten -

tar que a cri se, a crí ti ca e a su pe ra ção da es tru tu ra

ca pi ta lis ta têm pri o ri da de, por que a des tru i ção da

na tu re za é con se quên cia, e não ca u sa da bar re i ra

in te ri or des se sis te ma.

IHU On-Line – Por que o se nhor diz que o

ve xa me da cri se é tam bém o ve xa me da es -

quer da pós-mo der na?

Ro bert Kurz – A cri se não é ne nhum ve xa me,

mas um pro ces so ob je ti vo, re sul tan te da di nâ mi ca

cega da con cor rên cia e do de sen vol vi men to des -

con tro la do da ca pa ci da de de pro du ção. No que

tan ge à es quer da pós-mo der na, pode-se fa lar de

vexa me na me di da em que des car tou, em sua

ma i or par te, a crí ti ca da eco no mia po lí ti ca. O

“eco no mis mo” dos tra di ci o na is mar xis tas de par ti -

do só foi cri ti ca do para eli mi nar de vez a ob je ti vi da -

de ne ga ti va das ca te go ri as ca pi ta lis tas de “tra ba lho

abs tra to” e “va lo ri za ção do va lor”. A di nâ mi ca de

cri se ine ren te ao ca pi ta lis mo pas sou to tal men te

des per ce bi da, ten do sido tra du zi da para “pos si bi -

li da des ili mi ta das”. Tal como as eli tes ne o li be ra is,

a es quer da pós-mo der na acre di ta va no “cres ci -

men to to ca do a fi nan ças” e se trans for mou na ex -

pres são ide o ló gi ca do ca pi tal fic tí cio. O vir tu a lis -

mo eco nô mi co foi com ple men ta do pelo vir tu a lis -

mo tec no ló gi co da in ter net. O Se cond Life61 do

es pa ço vir tu al so freu a mu ta ção de tor nar-se a for -

ma de vida “pro pri a men te dita”, e o su pos to “tra ba -

lho ima te ri al” de Anto nio Ne gri aca bou sen do a

con ti nu a ção da on to lo gia ca pi ta lis ta do tra ba lho.

O real pro ble ma de subs tân cia do “tra ba lho

abs tra to” foi ne ga do; um “an tis subs tan ci a lis mo”

ide o ló gi co (ou “an ti es sen ci a lis mo”) a con tras tar

com Marx de nun ci ou esse pro ble ma de subs tân -

cia como mera me ta fí si ca de um pen sa men to ul -

tra pas sa do, em vez de nele re co nhe cer uma “me -

ta fí si ca real” do ca pi ta lis mo, a qual não de i xa de

ser bas tan te ma te ri al. Con co mi tan te men te ocor -

reu uma ori en ta ção pela es fe ra da cir cu la ção. A

ilu são fi nan ce i ra ca pi ta lis ta, de que atos de com -

pra e ven da tam bém po de ri am ge rar cres ci men to, 

como a real pro du ção de mer ca do ri as, tam bém

cons ti tu iu a pre mis sa im plí ci ta do pen sa men to

pós-mo der no. O en di vi da do su je i to de mer ca do e

con su mo aparecia como portador da reprodução

e de uma possível emancipação, sendo que nem

mais se podia dizer em que esta consistiria.

O fal so vir tu a lis mo eco nô mi co e tec no ló gi co

teve seu cor re la to fi lo só fi co numa epis te mo lo gia
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61 So bre o tema, con fi ra a re vis ta es pe ci al pro du zi da pela IHU On-Line nú me ro 226, in ti tu la da Se cond Life: uma fá bri ca de so -
nhos e de se jos, pu bli ca da em 02-07-2007. (Nota da IHU On-Line)



que não mais que ria cri ti car e su pe rar a fe ti chis ta

“apa rên cia real” da re la ção de ca pi tal, mas se du -

zia para a cren ça de a pes soa po der “re a li zar-se a

si pró pria” nes sas con di ções. Se guin do as ilu sões

vir tu a lis tas, a “ga i o la de fer ro” (Max We ber62) do

sis te ma pro du tor de mer ca do ri as foi re de fi ni da

como “am bi va lên cia” e “con tin gên cia” aber tas

para tudo e a qual quer hora. Mesmo a ver da de

ne ga ti va da crí ti ca não te ria mais base ob je ti va nas 

con di ções re i nan tes, mas po dia ser “pro du zi da” e

“ne go ci a da”. Para a es quer da pós- mo der na, a

na tu re za ne ga ti va do ca pi tal se dis sol via numa in -

de fi ní vel “plu ra li da de” [“Vi el falt”, “di ver si da de”]

de fenômenos, a qual se apresentaria como

desconexa “pluralidade” de movimentos sociais,

sem focalizar o âmago concreto do capital.

Pen sa men to pós-mo der no e ne o li be ra -
lis mo

Em ter mos so ci a is, a es quer da pós-mo der na

foi um trend set ter63 da in di vi du a li za ção e fle xi bi li -

za ção ca pi ta lis ta. O fle xi-in di ví duo abs tra to não

foi re co nhe ci do como for ma do su je i to bur guês

em cri se, mas re ce beu o nim bo de an te ci pa ção da

in di vi du a li da de li ber ta já no seio do ca pi ta lis mo.

Em vez de apa re cer como for ma úl ti ma de exis -

tên cia do mer ca do to ta li tá rio e como ame a ça do ra

“guer ra de to dos con tra to dos” na con cor rên cia

uni ver sal da cri se, a in di vi du a li za ção apa re cia

como for ma ato mi za da da “au tor re a li za ção”, e o

“ser hu ma no fle xí vel” (Ri chard Sen net)64 se apre -

sen ta va não como ob je to in de fe so ao sa bor das

im po si ções ca pi ta lis tas, mas como seu pró prio

“so be ra no”, que po de ria con quis tar no vos es pa -

ços e trans for mar a si pró prio no que qui ses se. A

pro xi mi da de do pen sa men to pós-mo der no para

com a ide o lo gia ne o li be ral sem pre foi in ques ti o -

ná vel, ape sar dos con tras tes ex te ri o res. Ago ra a

es quer da pós-mo der na se de pa ra com os des tro -

ços das suas ilu sões e é con fron ta da com a dura

re a li da de de uma cri se mo nu men tal, a qual des de

o co me ço ela não quis ad mi tir e para a qual ela,

por isso, não está preparada.

IHU On-Line – A es quer da de hoje vive uma

cri se exis ten ci a lis ta? Antes de su ge rir al ter -

na ti vas para as cri ses atu a is, a es quer da

mun di al te ria de re sol ver seus pró pri os im -

pas ses? Para o se nhor, há atu al men te um

va zio teó ri co das es quer das ou um “de sen -

con tro me to do ló gi co” na bus ca de ba ses

co muns para uma te o ria?

Ro bert Kurz – A cri se exis ten ci al da es quer da de

hoje con sis te jus ta men te no fato de ela não ter

con se gui do trans for mar o mar xis mo e re for mu lar

a crí ti ca da eco no mia po lí ti ca den tro dos pa drões

do sé cu lo XXI. Pois na tu ral men te não exis te vol ta

para os pa ra dig mas de uma épo ca pas sa da. O ró -

tu lo de “pós-mo der ni da de” era fa ju to, por que a

real trans for ma ção so ci al do ca pi ta lis mo não ina u -

gu rou no vos es pa ços so ci a is, mas jus ta men te mar -

cou a tran si ção para sua ru í na his tó ri ca. Nem o

fim do an ti go mo vi men to ope rá rio nem o na u frá -

gio do “so ci a lis mo real” fo ram di ge ri dos cri ti ca -

men te. A tran si ção pós-mo der na não su pe rou o

mar xis mo tra di ci o nal, ape nas lhe deu con ti nu i da -

de numa for ma es va zi a da. Enquan to de sa pa re cia

to tal men te de vis ta o ob je ti vo so ci a lis ta e se dis sol -

via aque la fal sa “plu ra li da de” de as pi ra ções me ra -

men te par ti cu la res, o pa ra dig ma da “clas se ope rá -
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62 Ma xi mil li on We ber (1864-1920): so ció lo go ale mão, con si de ra do um dos fun da do res da So ci o lo gia. Éti ca pro tes tan te e o es -
pí ri to do ca pi ta lis mo é uma das suas mais co nhe ci das e im por tan tes obras. A edi ção bra si le i ra mais re cen te foi pu bli ca da em
2004, pela Com pa nhia das Le tras. Com o tí tu lo Max We ber: a éti ca pro tes tan te e o “es pí ri to” do ca pi ta lis mo. Cem anos de po is,
a IHU On-Line de di cou-lhe a sua 101ª edi ção,de 17-05-2004. De Max We ber o IHU pu bli cou o Ca der nos IHU em For ma -
ção nº 3, 2005, cha ma do Max We ber – o es pí ri to do ca pi ta lis mo. Em 10-11-2005, o pro fes sor Antô nio Flá vio Pi e ruc ci mi nis -
trou a con fe rên cia de en cer ra men to do I Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia, pro mo vi do pelo IHU, in ti tu -
la da Re la ções e im pli ca ções da éti ca pro tes tan te para o ca pi ta lis mo. (Nota da IHU On-Line)

63 Trend set ter: do in glês, uma pes soa que, en tre pou cas, pas sa a uti li zar al gum tipo de moda ou tec no lo gia. (Nota da IHU

On-Line)
64 Ri chard Sen net: so ció lo go ame ri ca no, au tor de, en tre ou tros, O de clí nio do ho mem pú bli co: As ti ra ni as da in ti mi da de (São

Pa u lo: Com pa nhia das Le tras, 1989), A cor ro são do ca rá ter (5. ed. Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2001) e Car ne e pe dra: o cor po e a
ci da de na ci vi li za ção oci den tal (3. ed. Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2003). Sua obra mais re cen te é L’Uo mo ar ti gi a no (O ho mem ar -
te são), ain da sem tra du ção para o por tu guês. (Nota da IHU On-Line)



ria” se trans for mou numa in sus ten tá vel mul ti dão

de su je i tos so ci a is pos ti ços; no caso de Ne gri, de -

sem bo cou no con ce i to to tal men te va zio de “mul ti -

dão”, que sig ni fi ca tudo e nada. O es va zi a men to

do su je i to tem seu cor re la to numa vir tu a li za ção

das lu tas so ci a is, que em gran de par te so men te

ain da têm ca rá ter sim bó li co, sen do cada vez me -

nos ca pa zes de in ter ven ção real.

Ca rac te ri zar essa si tu a ção com “im pas ses”

da es quer da é um eu fe mis mo. A es quer da an ti ga

tan to quan to a pós-mo der na aca ba ram. Não exis -

te mais su je i to on to ló gi co do “tra ba lho”, por que o 

“tra ba lho” aca bou re ve lan do ser subs tân cia his tó -

ri ca do ca pi tal e fi cou ob so le to. Com isto, tam bém

o pa ra do xal con ce i to mar xis ta de “su je i to ob je ti -

vo” em si, que so men te pre ci sa ria che gar “a si”,

está li qui da do em ter mos his tó ri cos e não pode ser 

con ti nu a do em su ce dâ ne os. Nes te as pec to, o “va -

zio teó ri co” da es quer da é idên ti co com o “de sen -

con tro me to do ló gi co”. A es quer da nun ca con se -

guiu cap tar a di a lé ti ca su je i to-ob je to do fe ti chis mo 

mo der no. A con se quên cia foi cair num ob je ti vis -

mo tos co ou num sub je ti vis mo igual men te tos co.

A os ci la ção entre esses dois pólos do fetichismo

perfaz boa parte das discussões de esquerda que

não conseguiram deixar para trás essa polaridade.

Su je i tos pa ra do xa is

Para um novo mo vi men to so ci al eman ci pa -

tó rio, o que im por ta não é mais des per tar pelo be i -

jo um “su je i to ob je ti vo”, mas fa zer uma crí ti ca da

for ma su je i to, sem sal va guar da on to ló gi ca, e in ter -

pre tá-la como for ma de exis tên cia ca pi ta lis ta. A

for ma “su je i to” sem pre só pode ser um agen te do

“su je i to au to má ti co” da va lo ri za ção do ca pi tal e

não pode ser con fun di da com a von ta de para a

ação eman ci pa tó ria, a qual pre ci sa cons ti tu ir-se a

si pró pria e não pode ter fun da men to on to ló gi co.

Isto é algo di fí cil de ser pen sa do, por que jus ta men -

te a es quer da pós-mo der na de sis tiu da crí ti ca do

su je i to (o Fou ca ult65 tar dio vol tou a ape lar para o

su je i to par ti cu la ri za do). Essa crí ti ca fra cas sou prin -

ci pal men te por não es tar co nec ta da com a crí ti ca

da eco no mia política.

Este pro ble ma tam bém está li ga do à crí ti ca

da mo der na re la ção en tre os gê ne ros. É ver da de

que a es quer da tra di ci o nal e tam bém a es quer da

pós-mo der na fez suas me su ras obri ga tó ri as pe ran -

te o fe mi nis mo, mas nun ca le vou re al men te a sé -

rio a sua te má ti ca. Tam bém o pró prio fe mi nis mo,

ape sar de me ri tó ri as aná li ses, em gran de par te li -

mi tou-se a de fi nir as mu lhe res como “su je i to ob je -

ti vo” tão pa ra do xal quan to a “clas se ope rá ria”. O

pos tu la do de uma “for ma ção de su je i to” fe mi ni -

na, por isso, leva ao mes mo beco sem sa í da. Tam -

bém o fe mi nis mo foi vi ti ma do pela tran si ção pós-

mo der na e dis sol veu a for ma de exis tên cia fe mi ni -

na “di ver gen te” [“ab ges pal ten”] no ca pi ta lis mo

numa “di ver si da de” de as pi ra ções eman ci pa tó -

ri as par ti cu la res que não tan gem o pro ble ma cen -

tral. Tam bém aí se ria im por tan te me di ar a crí ti ca

do pa tri ar ca do mo der no com a crí ti ca da eco no mia 

po lí ti ca, e não tra tá-la como ques tão “de ri va da”

[“ab ge le i tet”], se cun dá ria. No caso, é fun da men tal

a no ção de que as ca te go ri as apa ren te men te ne u -

tras do ca pi tal e a res pec ti va for ma “su je i to” em si

já são “mas cu li nas”, e que a “ra zão” ca pi ta lis ta é

an dro cên tri ca na ori gem. A dis so lu ção da fa mí lia

tra di ci o nal e dos res pec ti vos pa péis de gê ne ro nada 

al te ra no caso, por que o ca rá ter an dro cên tri co do

ca pi ta lis mo con ti nua de ou tra for ma. A crí ti ca des -

sas for mas so ci a is e a crí ti ca da re la ção ca pi ta lis ta

dos gê ne ros con di ci o nam-se mu tu a men te e pre ci -

sam ser pen sa das em con jun to.
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65 Mi chel Fou ca ult (1926-1984): fi ló so fo fran cês. Suas obras, des de a His tó ria da lou cu ra até a His tó ria da se xu a li da de (a qual
não pôde com ple tar de vi do a sua mor te), si tu am-se den tro de uma fi lo so fia do co nhe ci men to. Suas te o ri as so bre o sa ber, o po -
der e o su je i to rom pe ram com as con cep ções mo der nas des tes ter mos, mo ti vo pelo qual é con si de ra do por cer tos au to res, con -
tra ri an do a sua pró pria opi nião de si mes mo, um pós-mo der no. Seus pri me i ros tra ba lhos, His tó ria da lou cu ra, O nas ci men to da 
clí ni ca, As pa la vras e as co i sas e A ar que o lo gia do sa ber, se guem uma li nha es tru tu ra lis ta, o que não im pe de que seja con si de ra -
do ge ral men te como um pós-es tru tu ra lis ta de vi do a obras pos te ri o res como Vi gi ar e pu nir e A his tó ria da se xu a li da de. Fou ca ult
tra ta prin ci pal men te do tema do po der, rom pen do com as con cep ções clás si cas des te ter mo. Para Fou ca ult, o po der não so -
men te re pri me, mas tam bém pro duz efe i tos de ver da de e sa ber, cons ti tu in do ver da des, prá ti cas e sub je ti vi da des. Em duas edi -
ções a IHU On-Line de di cou ma té ria de capa a Fou ca ult: edi ção 119, de 18-10-2004 e edi ção 203, de 06-11-2006, am bas dis -
po ní ve is para down lo ad na pá gi na do IHU. Além dis so, o IHU or ga ni zou, du ran te o ano de 2004, o even to Ci clo de Estu dos so -
bre Mi chel Fou ca ult, que tam bém foi tema da edi ção nú me ro 13 dos Ca der nos IHU em for ma ção. (Nota da IHU On-Line)



A crí ti ca do “su je i to ob je ti vo” do “tra ba lho” e 

da exis tên cia fe mi ni na “di ver gen te” não é jogo de

pa la vras, mas tem con se quên ci as prá ti cas enor -

mes para a su pe ra ção do ca pi ta lis mo. Acon te ce

que des se modo tam bém fi cou li qui da da a no ção

do mar xis mo an ti go de eman ci pa ção so ci al e de

so ci a lis mo “den tro” das ca te go ri as ca pi ta lis tas que 

so men te te ri am que ser re gu la das e mo de ra das de 

ou tra for ma. No li mi te his tó ri co do ca pi ta lis mo le -

van ta-se o de sa fio da “crí ti ca ca te go ri al” da co ne -

xão en tre “tra ba lho abs tra to”, for ma de mer ca do -

ria e “va lo ri za ção do va lor” bem como da re la ção

en tre os se xos nes te con tex to. Isto tam bém é di fí cil 

de ser pen sa do, por que es sas con di ções exis ten -

ci a is es tão in te ri o ri za das, ten do sido in clu si ve fir -

ma das ain da mais pelo pen sa men to pós-mo der -

no. So men te a for mu la ção de novo ob je ti vo so ci a -

lis ta so bre a base de uma “crí ti ca ca te go ri al” pode

le var ao de sen vol vi men to de exi gên ci as de tran si -

ção ima nen tes que tam bém se jam ade qua das no

pro ces so da cri se his tó ri ca, as sim ob ten do real po -

der de se im por. Sem o foco uni fi ca dor so bre o

âma go do ca pi ta lis mo, mo vi men tos so ci a is per -

ma ne cem in de fe sos e par ti cu la ri za dos. É de se te -

mer, en tre tan to, que a es quer da, pega de sur pre sa 

pela cri se, aca be con fi an do em con cep ções de ma -

si a do ta ca nhas de su pos ta “sal va ção”, as sim ape -

nas ra ti fi can do sua im po tên cia his tó ri ca.

IHU On-Line – Em que sen ti do a con jun tu ra

atu al tem con tri bu í do para que a po lí ti ca se 

tor ne um mo de lo em ex tin ção? Po de mos di -

zer que a eco no mia “co lo ni zou” a po lí ti ca?

Está se re pen san do a po lí ti ca a par tir do

que está acon te cen do atu al men te?

Ro bert Kurz – A po lí ti ca cen tra da no Esta do

como ins tân cia sin te ti za do ra do ca pi ta lis mo está

sa in do de li nha não por ter sido co lo ni za da pela

eco no mia, mas por ter fra cas sa do, há mu i to, em

fun ção de suas pró pri as pre mis sas. O pro ble ma

não tem a ver ape nas com a con di ção ex te ri or da

glo ba li za ção do ca pi tal, a qual rom peu os es pa ços

de eco no mia na ci o nal. A for ça re gu la do ra do

Esta do se ex tin gue prin ci pal men te pelo fato de

subs tan ci al men te nada mais ha ver para ser re gu -

la do. A va lo ri za ção ca pi ta lis ta nas for mas de “tra -

ba lho abs tra to” de di nhe i ro sem pre já tem cons ti -

tu í do a pre mis sa do Esta do, a qual ele não con se -

gue con tor nar. Qu an do o ca pi tal se des va lo ri za

pelo seu pró prio de sen vol vi men to de ca pa ci da de

pro du ti va, o Esta do so men te con se gue re a gir a

isso me di an te in fla ci o ná ria emis são de di nhe i ro

pelo seu ban co cen tral. Isto não su pe ra a fal ta de

subs tân cia do ca pi tal vir tu a li za do, mas a exa cer ba

como des va lo ri za ção do ve í cu lo-fim-em-si-mes -

mo cha ma do di nhe i ro. Ocor re que a com pe tên cia 

do ban co cen tral é pu ra men te for mal; sua ge ra ção 

de di nhe i ro so men te pode dar ex pres são à pro du -

ção subs tan ci al de va lor agre ga do me di an te “tra -

ba lho abs tra to”, mas não con se gue subs ti tuí-la.

Os li mi tes do cré di to es ta tal já ha vi am sido al -

can ça dos no fi nal dos anos 1970. Na que la épo ca,

a ex pan são do cré di to es ta tal, des pro vi da de subs -

tân cia, foi pu ni da por sur tos in fla ci o ná ri os. A ilu -

são do ne o li be ra lis mo con sis tiu no fato de atri bu ir

a in fla ção ex clu si va men te à ati vi da de do Esta do.

A des re gu la men ta ção ne o li be ral so men te trans -

fe riu o pro ble ma do cré di to es ta tal para os mer -

ca dos fi nan ce i ros. Embo ra a pu ni ção da in fla ção

fi cas se pro te la da por ca u sa do ca rá ter transnaci o -

nal da eco no mia de bo lhas fi nan ce i ras, o po ten ci al

in fla ci o ná rio co me çou a ma ni fes tar-se na con jun -

tu ra de fi ci tá ria glo bal até 2008. Esse pro ces so,

num pri me i ro mo men to, foi in ter rom pi do por que, 

des de en tão, o ca pi tal vir tu al e com ele a con jun -

tu ra mun di al es tão dan do seu úl ti mo sus pi ro. Mas

se ago ra o Esta do é no va men te in vo ca do como

“úl ti ma ins tân cia” e deus ex ma chi na, seus pa co -

tes con jun tu ra is e de sal va ção no va men te te rão de 

pro vo car a des va lo ri za ção do pró prio di nhe i ro; só

que isso acon te ce rá numa fase de de sen vol vi men -

to mais ele va da e em pro por ção mu i to ma i or que

trin ta anos atrás.

Re nas ci men to da po lí ti ca

Nes te ce ná rio, a es pe ran ça pelo “re nas ci -

men to da po lí ti ca” é a ma i or de to das as bo lhas.

Os da nos pro vo ca dos pela li mi ta ção po lí ti ca dos

pre ju í zos se rão in clu si ve ma i o res que a cri se atu al.

O Esta do so men te ain da con se gue re gu la men tar a 

mor te de fi ni ti va do seu ca pi ta lis mo. Nes te as pec -

to, a es quer da tam bém está de so ri en ta da en quan -
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to não con se guir ques ti o nar os pró pri os fun da -

men tos do sis te ma. Na mes ma me di da em que a

su pos ta “au to no mia” dos mo vi men tos so ci a is

par ti cu la res e sim bó li cos vira fu ma ça pela bar re i ra 

in te ri or da va lo ri za ção, é de se te mer que a es -

quer da so fra uma re gres são para o seu tra di ci o nal

es ta tis mo, por que nada mais lhe ocor re. Já ago ra

a ma i or par te da qui lo que pre ten de ser crí ti ca so ci al

de es quer da pra ti ca men te não pas sa de um pou -

qui nho de nos tal gia key ne si a na. Se é que a es -

quer da es pe ra lan çar suas “re for mas so ci a is”

apro ve i tan do o bon de da ad mi nis tra ção es ta tis ta

da cri se, ela aca ba rá des car ri lan do jun to com ele

e, uma vez pas sa do seu car na val no vir tu a lis mo,

ela se tor na rá um trend set ter da po lí ti ca in fla ci o -

ná ria. Ela bem que me re ce esse des ti no.

IHU On-Line – Que ou tras for ças de es quer -

da po dem sur gir nes se mo men to?

Ro bert Kurz – Se fra cas sar a es quer da glo bal

pre sa nas ca te go ri as ca pi ta lis tas, a gen te na tu ral -

men te fi ca rá se per gun tan do onde é que há ou tras 

for ças de eman ci pa ção so ci al. Com cer te za, ha ve -

rá re be liões e con fli tos so ci a is quan do as pes so as

fi ca rem pri va das de suas con di ções bá si cas de

vida, por mais pre cá ri as que se jam. Essas erup -

ções tam bém po dem to mar o rumo da di re i ta,

ma ni fes tan do-se como se xis mo, ra cis mo, an tis se -

mi tis mo e na ci o na lis mo, em bo ra isso não te nha a

me nor chan ce de su pe ra ção re a ci o ná ria da cri se.

Tam bém ocor rem le van tes so ci a is es pon tâ ne os

que se en ten dem va ga men te como es quer dis tas,

como se pode ob ser var na Gré cia faz al guns me -

ses. Esses vân da los ju ve nis a re a gir vis ce ral men te

con tra a opres são das ne ces si da des vi ta is já es tão

sen do mi ti fi ca dos por al guns es quer dis tas, que os

usam con tra a ne ces sá ria trans for ma ção teó ri ca.

Mas o cul to da es pon ta ne i da de sem pre pas -

sou ve xa me. As re vol tas es pon tâ ne as da ju ven tu -

de, por mais or ga ni za das que se jam, da rão em

nada, se não pu de rem ad qui rir uma no ção crí ti ca

da si tu a ção em ter mos con di zen tes com a épo ca.

Por isso não exis te al ter na ti va, se não de sen vol ver

nova meta so ci a lis ta por meio de uma crí ti ca ca te -

go ri al que não pode fi car vin cu la da ao “fal so ca rá -

ter ime di a to” da prá xis es pon tâ nea. É pre ci so

aguen tar essa ten são para que a emer gen te re sis -

tên cia so ci al não morra sufocada em seu próprio

palavreado a campear “filosofia de vida”.

IHU On-Line – O se nhor diz que a so ci e da de 

mun di al pre ci sa se li ber tar do jogo do eco -

no mis mo real e or ga ni zar seus re cur sos de

uma nova for ma, além do Esta do e do mer -

ca do. Nes se sen ti do, como a es quer da pode 

de sen vol ver um tra ba lho re vo lu ci o ná rio e

mu dar a atu al con jun tu ra? Qu a is se ri am,

nes te caso, as pro pos tas da es quer da di an te 

da cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal?

Ro bert Kurz – É pre ci so sa li en tar que é jus ta -

men te a so ci e da de que pre ci sa ser li ber ta da glo -

bal men te do eco no mis mo real do ca pi tal. É ver da -

de que uma nova for ma de re pro du ção so men te

pode ter êxi to mais além do mer ca do e do Esta do. 

Nos úl ti mos anos, essa fór mu la foi cada vez mais

usa da no sen ti do de ser ape nas uma eco no mia al -

ter na ti va co o pe ra ti vis ta, por as sim di zer “ao lado”

da sín te se so ci al pelo ca pi tal, e a qual de al gu ma

ma ne i ra ha ve ria de se am pli ar aos pou cos. Isto

ape nas dá con ti nu i da de ao par ti cu la ris mo “co lo ri -

do” pós-mo der no. Entre tan to, a for ma ção ne ga ti -

va de so ci e da de [ne ga ti ve Ver ge sellschaf tung] do

ca pi ta lis mo so men te pode ser su pe ra da por in te i -

ro, ou não será su pe ra da. A eco no mia al ter na ti va

co o pe ra ti vis ta já tem um lon go his tó ri co e sem pre

fra cas sou, da úl ti ma vez nos anos 1980.

Esta cri se de pro por ções his tó ri cas não me -

lho ra as con di ções para se me lhan tes ide i as, mu i to 

pelo con trá rio. Isto por que uma re pro du ção “al -

ter na ti va” res tri ta a um es pa ço pe que no não só

está vin cu la da a im po si ções so ci a is in con fes sas,

mas tam bém fica na de pen dên cia das fun ções de

mer ca do e Esta do, uma vez que por con ta pró pria

só con se gue sa tis fa zer pou cas ne ces si da des vi ta is.

E a re pro du ção real dos in di ví du os fica in se ri da

num en ca de a men to que Marx, sob con di ções ca -

pi ta lis tas, cha mou de “tra ba lho so ci al to tal”. Essa

estru tu ra so men te pode ser trans for ma da por in te i -

ro; não se pode co me çar com ba ta tas ou soft wa re

e achar que se cri ou um “mo de lo” em es ca la re du -

zi da, que só pre ci sa ria ser apli ca do à so ci e da de

como um todo. O “pla to nis mo de mo de lo” é pro -

du to da te o ria eco nô mi ca bur gue sa, não da crí ti ca 

radical.
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Qu an do, em ple na cri se, por fal ta de “fi nan -

ci a bi li da de”, se des li gam água e luz, quan do en -

tram em co lap so a as sis tên cia mé di ca e a dis tri bu i -

ção ca pi ta lis ta de gê ne ros ali men tí ci os, en tão o

que está em pa u ta não é o gra da ti vo “en trar em

rede” de co mu nas que pre ten dem re for mar a

vida, ou a “for ma ção de rede” de per mu ta vir tu al,

e sim a trans for ma ção do modo ca pi ta lis ta de “for -

ma ção de rede” de toda a so ci e da de. Para tan to, é 

necessá ria a re sis tên cia or ga ni za da de toda a so -

ci e da de con tra a ad mi nis tra ção da cri se que es ti -

pu la me tas pró pri as em ní vel de sín te se so ci al.

Eco no mia So li dá ria como pla ce bo

Daí só des vi am a aten ção os pla ce bos par ti -

cu la ris tas tipo “Eco no mia So li dá ria”, que ge ral -

men te con sis tem numa mi xór dia de eco no mia de

sub sis tên cia, “re for mas mo ne tá ri as” ilu só ri as e

abs tra ta ide o lo gia co mu ni tá ria. Qu e rem fa zer da

uru cu ba ca uma bên ção. É mu i to co e ren te que es -

sas pro pos tas tam bém fi quem na mo ran do com

“so lu ções para a cri se fi nan ce i ra” e se ali em à nos -

tal gia key ne si a na. Não exis te mais so lu ção para a

cri se fi nan ce i ra; deve-se ata car o pró prio cri té rio

de “fi nan ci a bi li da de”, se é que se pre ten da le var a

sé rio um novo modo de re pro du ção que vá além

do mer ca do e do Esta do.

IHU On-Line – Con si de ran do que es ta mos

na era da in for ma ção e vi ven do a cri se do

ca pi tal, que no vos ru mos irão com por o

mun do do tra ba lho no que se re fe re à re la -

ção ca pi tal/tra ba lho? Con si de ran do a in ser -

ção de no vas tec no lo gi as na so ci e da de atu al,

mas tam bém as atu a is cri ses, é pos sí vel

pen sar em des glo ba li za ção na era da in for -

ma ti za ção? Po de mos pen sar as sim em uma

nova eco no mia mun di al?

Ro bert Kurz – A in for má ti ca en quan to base da

ter ce i ra re vo lu ção in dus tri al jus ta men te ge rou o

de sen vol vi men to da ca pa ci da de pro du ti va que

ne ces sa ri a men te ti nha que le var à bar re i ra in te ri or 

do ca pi ta lis mo. Sob con di ções ca pi ta lis tas, tra -

ta-se de pura “tec no lo gia da cri se”, que só mais

além da va lo ri za ção po de ria de sen vol ver po ten -

ci a is po si ti vos. A ilu são pós-mo der na e do ca pi ta -

lis mo fi nan ce i ro con sis tia em que a in for má ti ca

im pli ca ria no vas for mas do “tra ba lho ima te ri al”,

numa as sim cha ma da so ci e da de da in for ma ção,

bem como no vas re la ções en tre ca pi tal e tra ba lho, 

com ma i or “au to de ter mi na ção” dos tra ba lha do -

res. Na ver da de, a “era da in for ma ção” já no pas -

sa do le vou ao de sem pre go em mas sa, ao su bem -

pre go e à pre ca ri za ção das re la ções de tra ba lho.

Já a su pos ta au to de ter mi na ção le vou a uma com -

pul si va “au tor res pon sa bi li za ção” dos in di ví du os

pelo pro ces so de va lo ri za ção. Anto nio Ne gri pre -

ten dia es ti li zar essa evo lu ção ne ga ti va como op -

ção para uma “au to va lo ri za ção au tô no ma” (au to -

va lo ri saz zi o ne). Esta aca bou vi ran do um cha vão

para a ad mi nis tra ção re pres si va do tra ba lho, a

qual a trans for mou na pro pos ta de de fi nir os in di -

ví du os como “au to em pre sá ri os da sua for ça de

tra ba lho” e como “ges to res do seu pró prio ca pi tal

hu ma no”, a fim de de i xá-los to tal men te à mer cê

das con di ções do ca pi ta lis mo em cri se. A nova cri -

se exa cer ba ria dra ma ti ca men te es sas ten dên ci as e 

des men ti ria de uma vez por to das as ten ta ti vas de

ten tar en xer gar na for ma ca pi ta lis ta da so ci e da de

da in for ma ção uma “am bi va lên cia” com po ten -

ci al eman ci pa tó rio. A me ta fí si ca pós-mo der na da

am bi va lên cia está es go ta da.

A glo ba li za ção não pode ser re du zi da à tec -

no lo gia da in for ma ção. Sob con di ções ca pi ta lis tas 

ela so men te po de ria ser uma glo ba li za ção do ca -

pi tal, sob cujo man do tam bém se en con tra a in for -

ma ção. É de se es pe rar que, com a po lí ti ca in fla -

ci o ná ria do Esta do, o pro ces sa men to da cri se leve 

a uma “des glo ba li za ção” na me di da em que se

en sa ie a re ti ra da para o ego ís mo pro te ci o nis ta das

eco no mi as na ci o na is, que so men te ain da são for -

ma is; tudo isso acom pa nha do de ide o lo gi as ne o -

na ci o na lis tas. Só que isto não pode su pe rar a cri -

se, ape nas a agra va. Tam bém é de se per gun tar se 

a in ter net é sus ten tá vel – não por ca u sa de um

pos sí vel co lap so tec no ló gi co (em bo ra tam bém aí

haja in dí ci os de es go ta men to da ca pa ci da de) –,

mas por que ela de pen de de uma for mi dá vel in -

fra-es tru tu ra, cuja “fi nan ci a bi li da de” está tão em

dú vi da quan to todo o res to. Uma glo ba li za ção

me ra men te vir tu al não é sus ten tá vel, caso não es -

te ja li ga da à re pro du ção ma te ri al trans na ci o nal
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mais além do ca pi ta lis mo. As ma ri ta cas da blo gos -

fe ra e os bi to la dos fre aks da in ter net ain da po dem

le var um ba i ta sus to.

IHU On-Line – Como se pode fa lar em éti ca

nos mol des atu a is da so ci e da de ca pi ta lis ta?

Ro bert Kurz – Em to das as for ma ções fe ti chis tas

his tó ri cas, a éti ca não pas sou de uma ten ta ti va de

con vi ver so ci al men te com as con di ções de re pro -

du ção da das, pres su pos tas às ce gas, sem su pe -

rá-las. Mes mo a éti ca bur gue sa mo der na pre ten de 

re sol ver con tra di ções e cri ses sem to car nas ca u sas 

cons ti tu ti vas. Nela, o lu gar da crí ti ca ra di cal deve

ser as su mi do por um câ non de nor mas de con du -

ta mo ral para os in di ví du os, para que den tro das

for mas exis ten tes a pes soa pos sa fi car nice para as

ou tras. O que pode fa lhar não é o sis te ma, mas

ape nas a mo ral dos in di ví du os. A cri se atu al,

aliás, tam bém tem sido atri bu í da aos dé fi cits éti -

cos dos ban que i ros e exe cu ti vos. Não é por aca so 

que o “pa co te de res ga te” de ma i or vo lu me está

na éti ca, que, para va ri ar, está em alta. Infe liz -

men te, esse pa co te está to tal men te oco. O “su je i -

to au to má ti co” não está aces sí vel para qua is quer

im pe ra ti vos éti cos; éti ca, por tan to, é mais ou me -

nos a úl ti ma co i sa com que a te o ria crí ti ca de ve -

ria ocu par-se.
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A cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal e a

vul ne ra bi li da de ex ter na da eco no mia bra si le i ra

Entre vis ta com Luiz Fil gue i ras

Luiz Fil gue i ras fez a gra du a ção em Ciên ci as

Eco nô mi cas, pela Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia

(UFBA), mes tra do em Eco no mia, pela mes ma uni -

ver si da de, e dou to ra do em Ciên ci as Eco nô mi cas,

pela Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas (Uni -

camp). É pes qui sa dor em pro pos tas de po lí ti ca

eco nô mica para a agri cul tu ra bra si le i ra e, atu al -

men te, pro fes sor no cur so de Ciên ci as Eco nô mi -

cas da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia (UFBA),

onde tam bém de sen vol ve pes qui sas no De par ta -

men to de Eco no mia Apli ca da. Ele é au tor, jun ta -

men te com Re i nal do Gon çal ves, do li vro A po lí -

ti ca eco nô mi ca do go ver no Lula (Rio de Ja -

ne i ro: Con tra pon to, 2007).

Antes mes mo de o pre si den te Lula ser ele i to,

em 2003, Luiz Fil gue i ras já lan ça va se ve ras crí ti -

cas ao an te ces sor, Fer nan do Hen ri que Car do so.

Mu dou o go ver no, mas per ma ne ceu o mo de lo

eco nô mi co, em bo ra o dis cur so do go ver no seja

ou tro, co men ta o pes qui sa dor. Os ín di ces de cres -

ci men to que es tão sen do apre sen ta dos na ges tão

de Lula, afir ma Fil gue i ras, são con sequên ci as de

“uma fase as cen den te do ci clo eco nô mi co in ter na -

ci o nal, que afe tou po si ti va men te to dos os pa í ses

do pla ne ta e, em es pe ci al, os da pe ri fe ria do ca pi -

ta lis mo”. Entre tan to, aler ta Fi gue i ras, “o cres ci -

men to por si mes mo não é con di ção su fi ci en te

para per mi tir uma me lho ra na dis tri bu i ção de ren -

da, em bo ra pos si bi li te uma re du ção da po bre za”.

Na en tre vis ta que con ce deu à equi pe de co mu ni -

ca ção da IHU On-Line, pu bli ca da nas No tí ci as

do Dia no site do IHU (www.uni si nos.br/ihy), em

18 de fe ve re i ro de 2008, o eco no mis ta co men tou

os pos sí ve is im pac tos da cri se imo bi liá ria ame ri ca -

na so bre o Bra sil. Nes se ce ná rio, que as sus ta al -

guns e não pre o cu pa ou tros, o eco no mis ta se de -

mons tra pes si mis ta. Para ele, a po ten ci a li da de da

cri se so bre a eco no mia bra si le i ra tem duas por tas

de en tra da: fi nan ce i ra e co mer ci al. Em am bos os

ca sos, “a vul ne ra bi li da de ex ter na da eco no mia

bra si le i ra vol ta rá a se ma ni fes tar, com im pac tos

so bre as tra je tó ri as da in fla ção da dí vi da pú bli ca; o

que res trin gi rá a ca pa ci da de de cres ci men to a par -

tir do mer ca do in ter no”.

IHU On-Line – Por que o se nhor é tão pes -

si mis ta no que se re fe re à po lí ti ca eco nô -

mi ca e so ci al do go ver no atu al? Há algo de 

positi vo, na sua ava li a ção, que pos sa ser

des ta ca do?

Luiz Fil gue i ras – A mi nha vi são crí ti ca da po lí ti -

ca eco nô mi ca e so ci al do go ver no Lula é an te ri or

ao iní cio des se go ver no em 2003, pelo sim ples

fato de que ela é, no fun da men tal, a con ti nu a ção

da po lí ti ca eco nô mi ca do se gun do go ver no de

FHC (1999-2002): ele va dos su pe rá vits fis ca is pri -

má ri os – ten do a DRU (Des vin cu la ção de Re ce i tas

da União) como o seu ins tru men to prin ci pal –;

me tas de in fla ção – per se gui das com a ma nu ten -

ção de al tas ta xas de ju ros –; e câm bio flu tu an te,

com a li be ra li za ção da con ta de ca pi ta is do ba lan -

ço de pa ga men tos. Essa foi a es tra té gia ado ta da,

após a cri se cam bi al de 1999, para a ma nu ten ção

do que eu de no mi no de Mo de lo Eco nô mi co Li be -

ral Pe ri fé ri co (aber tu ra co mer ci al e fi nan ce i ra, pri -

va ti za ções e des re gu la ção do mer ca do de tra ba -

lho), quan do fi cou evi den te a im pos si bi li da de de

con ti nu a ção da cha ma da ân co ra cam bi al, ten do

em vis ta a ele va da vul ne ra bi li da de ex ter na da

eco no mia bra si le i ra. A aná li se e a crí ti ca des se
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mo de lo, bem como de suas po lí ti cas eco nô mi cas,

já era fe i ta no meu li vro His tó ria do Pla no Real

(Edi to ra Bo i tem po: 2000, 2003 e 2006).

Go ver no Lula.
Uma con ti nu i da de de FHC?

O apa ren te pa ra do xo, ago ra, é o fato de que

a mes ma po lí ti ca eco nô mi ca, do mes mo mo de lo

eco nô mi co, apre sen ta re sul ta dos ma cro e co nô mi -

cos me nos de cep ci o nan tes a par tir de 2003, le -

van do a uma re du ção da vul ne ra bi li dade ex ter na

con jun tu ral do país – o que abriu es pa ço para ta -

xas de cres ci men to eco nô mi co um pou co ma i o -

res. A res pos ta ca bal é de que isto se de veu a uma

fase as cen den te do ci clo eco nô mi co in ter na ci o nal, 

que afe tou po si ti va men te to dos os pa í ses do pla -

ne ta e, em es pe ci al, os da pe ri fe ria do ca pi ta lis mo. 

Por tan to, a con jun tu ra in ter na ci o nal be nig na é a

va riá vel-cha ve para se en ten der o que está acon -

te cen do com es ses pa í ses, in clu si ve o Bra sil. No

en tan to, a crí ti ca a esse mo de lo e às suas po lí ti cas

eco nô mi cas tem per di do es pa ço no de ba te eco -

nô mi co mais re cen te, pois o pe que no ci clo de

cres ci men to de cur to pra zo tem pro pi ci a do uma

gran de eu fo ria, como é pró prio dos tem pos atu a is

de he ge mo nia do ca pi tal fi nan ce i ro, onde o que

vale, o que con ta e o que é re le van te é o aqui e o

ago ra.

IHU On-Line – No li vro A po lí ti ca eco nô mi -

ca do go ver no Lula, fala-se em mis ti fi ca ção

da his tó ria bra si le i ra. Como essa mis ti fi ca -

ção se apre sen ta e se re la ci o na na po lí ti ca

eco nô mi ca e so ci al do atu al go ver no?

Luiz Fil gue i ras – A mis ti fi ca ção se ex pres sa de

qua tro ma ne i ras: 1 – Em vir tu de de o atu al go ver -

no apre sen tar a sua po lí ti ca eco nô mi ca como sen -

do fun da men tal men te dis tin ta do go ver no an te ri or,

apro ve i tan do-se da con jun tu ra eco nô mi ca in ter -

na ci o nal fa vo rá vel, que tem pos si bi li ta do re sul ta -

dos ma cro e co nô mi cos de cur to pra zo mar gi nal -

men te me lho res; 2 – Em ra zão de apre sen tar es ses 

re sul ta dos como sen do um novo ci clo de cres ci -

men to eco nô mi co de ma i or fô le go, com pa ran -

do-o com o pe río do de Jus ce li no e tam bém com o 

pe río do do chama do “mi la gre bra si le i ro”; 3 – E,

como co ro lá rio das duas an te ri o res, em vir tu de de 

se apre sen tar essa si tu a ção como um dos me lho -

res pe río dos ma cro e co nô mi cos da his tó ria do

país, o que não é, de for ma al gu ma, ver da de i ro. E

isto é re pe ti do, sis te ma ti ca men te, na for ma de

“nun ca na his tó ria des se país...”; 4– Por fim, em

ra zão de se apre sen tar uma po lí ti ca so ci al fo ca li za -

da (Bol sa Fa mí lia), ori gi na ri a men te ges ta da no in -

te ri or do Ban co Mun di al e já apli ca da tam bém

pelo go ver no an te ri or, como sen do a so lu ção para 

a dis tri bu i ção de ren da no Bra sil. Em par ti cu lar,

apre sen ta-se uma me lho ra ex tre ma men te mar gi -

nal na dis tri bu i ção dos ren di men tos do tra ba lho

(dis tri bu i ção pes so al ou fa mi li ar da ren da) como

sen do uma me lho ra na dis tri bu i ção da ren da em

ge ral. O que tam bém não é ver da de i ro; ao con trá -

rio, a dis tri bu i ção fun ci o nal da ren da (ca pi tal X

tra ba lho) só tem pi o ra do con tra o tra ba lho.

IHU On-Line – O se nhor per ce beu mu dan -

ças no mer ca do in ter na ci o nal e na po lí ti ca

eco nô mi ca do país, no go ver no Lula? Ain da

car re ga mos mu i tas he ran ças da épo ca de

FHC?

Luiz Fil gue i ras – No seu iní cio (pri me i ro ano), o

go ver no Lula uti li zou-se do slo gan “he ran ça mal -

di ta” da era FHC para jus ti fi car a ma nu ten ção do

mes mo mo de lo eco nô mi co e da mes ma po lí ti ca

eco nô mi ca. Afir ma va-se, en tão, que isto se ria pas -

sa ge i ro e que logo que a si tu a ção me lho ras se ha -

ve ria uma ou tra ori en ta ção. No en tan to, um novo

ci clo eco nô mi co mun di al ini ci ou-se em 2003, o

que fi cou evi den te a par tir de 2004. Com isso, ra -

pi da men te esse dis cur so foi subs ti tu í do pela com -

pa ra ção da me lhor per for man ce ma cro e co nô mi -

ca atu al com a do pe río do an te ri or, jus ti fi can do

esse fato como sen do pro du to de uma nova po lí ti -

ca eco nô mi ca. Em suma, a ên fa se vol tou-se en tão

para a afir ma ção de que, ape sar da “he ran ça mal -

di ta”, o go ver no Lula con se guiu re o ri en tar os ru -

mos do país. Na re a li da de, o go ver no Lula ra ti fi cou 

e re pro du ziu essa he ran ça numa ou tra con jun tu ra

in ter na ci o nal, o que tem le va do, la men ta vel men -

te, a cer ta le gi ti ma ção do mo de lo e da po lí ti ca

eco nô mi ca. Este pro ces so só pode ser de vi da -

men te com pre en di do se en ten der mos o pro ces so
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de trans for mis mo po lí ti co pelo qual pas sou o PT a

par tir dos anos 1990, quan do se ini ci ou, com o

go ver no Col lor, a Era Ne o li beral no Bra sil.

IHU On-Line – A re ces são eco nô mi ca, que

se deve à cri se imo bi liá ria nos Esta dos Uni -

dos, po de rá de i xar a eco no mia in ter na bra -

si le i ra mais vul ne rá vel? E no mer ca do ex ter -

no as con sequên ci as se rão mais drás ti cas?

Luiz Fil gue i ras – Os even tu a is im pac tos da atu al 

cri se so bre a eco no mia bra si le i ra têm, po ten ci al -

men te, duas por tas de en tra da. A pri me i ra é o

mer ca do fi nan ce i ro, atra vés da li vre mo bi li da de

dos flu xos de ca pi ta is, com a com pra e ven da de

ações e tí tu los da dí vi da pú bli ca do es ta do

brasileiro. Nes ta por ta, os im pac tos são ime di a tos

e já se fi ze ram sen tir, ain da que lon ge dos efe i tos

pro vo ca dos pe las cri ses an te ri o res: caiu a bol sa,

su biu o ris co Bra sil e des va lo ri zou-se o câmbio;

em ra zão da ven da de pa péis bra si le i ros (ações, tí -

tu los pú bli cos e ou tros pa péis de em pre sas) pe los

fun dos de in ves ti men tos, para com pen sar as per -

das no mer ca do ame ri ca no. Além dis so, o im pac -

to da cri se tam bém se ma ni fes tou na po lí ti ca mo -

ne tá ria, com a de ci são da úl ti ma re u nião do Co -

pom (Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria) de man ter a

atu al taxa de ju ros e si na li zar para a sua ma nu ten -

ção até o fi nal do ano, ou mes mo a sua ele va ção.

De ou tro lado, em uma si tu a ção de acir ra men to

da cri se glo bal, e na au sên cia de con tro le dos flu -

xos de capitais, uma fuga de ca pi ta is de gran des

pro por ções será ine vi tá vel, em que pese a me lhor

si tu a ção atu al do ba lan ço de pa ga men tos do país,

que per mi tiu, até ago ra, a re du ção da dí vi da ex -

ter na e um acú mu lo de re ser vas da or dem de US$

185 bi lhões – o que im pli cou a re du ção con jun tu -

ral da vul ne ra bi li da de ex ter na.

A mo ti va ção des sa fuga não de pen de rá do

cha ma do “fun da men tos da eco no mia”: con tro le

da in fla ção e tra je tó ria da dí vi da pú bli ca, en tre ou -

tros. A ra zão ma i or se si tu a rá, como das ou tras ve -

zes, na pró pria di nâ mi ca da es pe cu la ção fi nan ce i -

ra, isto é, ha ve rá uma bus ca por ma i or se gu ran ça

atra vés da aqui si ção de tí tu los do go ver no ame ri -

ca no. A se gun da por ta de en tra da da cri se é o co -

mér cio in ter na ci o nal, caso a cri se per sis ta e se

apro fun de. Nes te caso, os im pac tos no ba lan ço de 

pa ga men tos se rão de mé dio e lon go pra zos, atra -

vés da que da dos pre ços in ter na ci o na is das com -

mo di ti es (agrí co las e in dus tri a is), que re pre sen tam 

par te ma jo ri tá ria da pa u ta de ex por ta ções do país. 

Em am bos os ca sos, pe las por tas fi nan ce i ra e co -

mer ci al, a vul ne ra bi li da de ex ter na da eco no mia

bra si le i ra vol ta rá a se ma ni fes tar, com im pac tos

so bre as tra je tó ri as da in fla ção e da dí vi da pú bli ca, 

o que res trin gi rá a ca pa ci da de de cres ci men to a

par tir do mer ca do in ter no.

Adi ci o nal men te, o cus to do fi nan ci a men to

para em pre sas e o go ver no au men ta rá. De qual -

quer for ma, mes mo que a cri se re tro ce da a par tir

do atual pon to em que se en con tra – o que não é

nem um pou co evi den te –, não há a me nor pos si -

bi li da de de que a mes ma se res trin ja ape nas a per -

das nos mer ca dos fi nan ce i ros, pe na li zan do ex clu -

si va men te os seus par ti ci pan tes. A se pa ra ção, pos -

tu la da pela te o ria eco nô mi ca or to do xa, en tre os

mer ca dos fi nan ce i ros e a eco no mia real é, ri go ro -

sa men te, ine xis ten te; sen do pro du to de uma con -

cep ção equi vo ca da so bre a mo e da. Esta úl ti ma é

tão real quan to qual quer ou tra mer ca do ria, com a

di fe ren ça cru ci al de que a sua de man da (pre fe rên -

cia pela li qui dez) tem po der de pro vo car es tra gos

enor mes no con jun to da eco no mia, no curto e no

longo prazo.

IHU On-Line – Os pa í ses da Amé ri ca La ti na

po dem es tar mais sus ce tí ve is a cri se in ter -

na ci o nal? Nes se con tex to, qual a si tu a ção

do Bra sil em re la ção aos vi zi nhos la ti no-

ame ri ca nos?

Luiz Fil gue i ras – To dos os pa í ses, em par ti cu lar

os pa í ses pe ri fé ri cos, es tão sen do afe ta dos e, no

fu tu ro, se rão afe ta dos mais ain da caso a cri se glo -

bal se apro fun de. Entre tan to, o grau de “so fri men -

to” de cada um de les, ago ra e no fu tu ro, de pen de -

rá de suas res pec ti vas in ser ções in ter na ci o na is

(co mer ci al e fi nan ce i ra) e de suas po lí ti cas eco nô -

mi cas. Aque les com me no res res tri ções ao mo vi -

men to dos flu xos de ca pi ta is e de pen den tes de

uma pa u ta de ex por ta ção cal ca da, so bre tu do, em

com mo di ti es e pro du tos com ba i xa in ten si da de

tec no ló gi ca, ba i xo va lor agre ga do e com pou ca

di nâ mi ca no co mér cio in ter na ci o nal, ten dem ago -

ra, e ten de rão no fu tu ro, a sen ti rem mais os efe i tos 

da cri se – quer ela es tan que nas pró xi mas se ma -

nas, quer ela ve nha a se apro fun dar.
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Bra sil re tar da rá cres ci men to?

No caso do Bra sil, dada a pro ble má ti ca in ser -

ção co mer ci al-fi nan ce i ra do país na eco no mia in -

ter na ci o nal – com uma gran de de pen dên cia das

ex por ta ções de com mo di ti es e li vre mobili da de

dos flu xos fi nan ce i ros –, a even tu al con ti nu a ção e

apro fun da men to da cri se com pro me te rão se ri a -

men te a con ti nu a ção da re to ma da do cres ci men -

to. E isto será mais ver da de i ro ain da, se a res pos ta 

à cri se for a ma nu ten ção da mes ma po lí ti ca eco -

nô mi ca im ple men ta da até ago ra, pois isto im pli -

ca rá, como é de pra xe em seu re ce i tuá rio, a re to -

ma da do au men to da taxa de ju ros e o au men to

do su pe rá vit fis cal pri má rio, isto é, mais aper to fis -

cal e mo ne tá rio. A al ter na ti va a essa po lí ti ca é o

con tro le dos flu xos de ca pi ta is, no cur to pra zo, e a

re con fi gu ra ção da pa u ta de ex por ta ções do país,

no mé dio e lon go pra zos, em di re ção a pro du tos

com ma i or in ten si da de tec no ló gi ca, ma i or va lor

agre ga do e com ma i or di na mis mo no mercado

internacional.

IHU On-Line – A equa ção eco nô mi ca do go -

ver no apre sen ta uma po lí ti ca fis cal em que

se au men ta a re ce i ta, cor ta-se gas tos e man -

têm-se os ju ros al tos. Essa ló gi ca será va li -

da para pa gar a dí vi da pú bli ca bra si le i ra?

Essas me di das con se gui ram re mo ver as

prin ci pa is res tri ções de cres ci men to eco nô -

mi co do país?

Luiz Fil gue i ras – A dí vi da pú bli ca sub di vi de-se

em ex ter na e in ter na. No go ver no Lula, a re la ção

da dí vi da to tal com o PIB tem ca í do gra ças, mais

uma vez, ao ce ná rio in ter na ci o nal, que até o ano

pas sa do per mi tiu uma re du ção das ta xas de ju ros,

além de pro pi ci ar um ma i or cres ci men to do PIB.

No en tan to, isto se deve à re du ção, ab so lu ta e re -

la ti va, da dí vi da pú bli ca lí qui da ex ter na, por que a

dí vi da in ter na cres ceu sis te ma ti ca men te, tan to de

for ma ab so lu ta quan to como pro por ção do PIB.

Isto vem acon te cen do por que, com a atu al po lí ti -

ca, está ha ven do uma tro ca de dí vi da ex ter na

(com pra zos ma i o res e me no res ta xas de ju ros)

por dí vi da in ter na (com pra zos me no res e ma i o res 

ta xas de ju ros), em ra zão do vo lu me de dó la res

que tem en tra do no país. Isto sig ni fi ca di zer que, se 

a cri se mun di al se apro fun dar, po de rá ha ver um

enor me sal to na dí vi da pú bli ca in ter na e, por ex -

ten são, no to tal da dí vi da pú bli ca. Isto ocor re rá

em ra zão do au men to da taxa de ju ros e da re du -

ção da taxa de cres ci men to do PIB, com a con -

sequente re du ção da re ce i ta tri bu tá ria.

IHU On-Line – Ava li an do os úl ti mos go ver -

nos, como o se nhor per ce be a dis tri bu i ção

de ren da no Bra sil, le van do em con si de ra -

ção que, no ano pas sa do, o de sem pre go foi

con si de ra do o me nor nos úl ti mos cin co

anos, atin gi do 9,3%? O ren di men to dos tra -

ba lha do res ain da con ti nua ba i xo e a dis tri -

bu i ção de ren da de si gual? Isso lhe pa re ce

uma con tra di ção?

Luiz Fil gue i ras – A re du ção da taxa de de sem -

pre go é con sequên cia di re ta de um ma i or cres ci -

men to eco nô mi co em re la ção ao pe río do an te ri or. 

Como já men ci o na do, cres ci men to este as so ci a do 

di re ta e in di re ta men te à con jun tu ra in ter na ci o nal

ex tre ma men te fa vo rá vel a par tir de 2003. Entre -

tan to, o cres ci men to por si mes mo não é con di ção 

su fi ci en te para per mi tir uma me lho ra na dis tri bu i -

ção de ren da, em bo ra pos si bi li te uma re du ção na

po bre za. Para se avan çar de fato em di re ção à

des con cen tra ção da ren da, te ri am de ser to ma das

me di das de ca rá ter es tru tu ral, como: 1– Refor ma

tri bu tá ria, com ta xa ção da pro pri e da de e da ren da 

de for ma pro gres si va; 2 – Re a li zar uma re for ma

agrá ria ver da de i ra; 3 – Re for mar e re gu lar efe ti va -

men te o sis te ma fi nan ce i ro; 4 – Imple men tar uma

po lí ti ca de sa lá rio mí ni mo de lon go pra zo, que ga -

ran ta de fato o seu au men to real; e 5 – Mu dar a

po lí ti ca eco nô mi ca que trans fe re ri que za para os

ren tis tas do es ta do e da so ci e da de.

IHU On-Line – Qual é a sua ava li a ção dos

pro gra mas de in cen ti vos pro pos tos pelo go -

ver no? Alguns es pe ci a lis tas afir mam que o

Bol sa Fa mí lia foi res pon sá vel por cer ca de

40% da re du ção da de si gual da de so ci al.

Qual será a con sequên cia des se tipo de as -

sis tên cia, a lon go pra zo?

Luiz Fil gue i ras – A dis tri bu i ção pes so al/fa mi li ar

da ren da (que abar ca fun da men tal men te os ren di -

men tos do tra ba lho) me lho rou mar gi nal men te.

Isto se de veu, so bre tu do, ao cres ci men to do sa lá -

rio mí ni mo que ser ve de base para os re a jus tes
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dos be ne fí ci os da pre vi dên cia e da as sis tên cia so -

ci al (que se re fe rem à po lí ti ca so ci al de es ta do, e

não de go ver no como é o caso do Bol sa Fa mí lia).

Esse úl ti mo pro gra ma é cla ra men te as sis ten ci a lis -

ta, não pro pi ci an do qual quer al ter na ti va de sa í da

aos seus be ne fi ciá ri os, que se tor nam de pen den -

tes, per ma ne cen do na con di ção de uma es pé cie

de sub ci da da nia. Mas esse foi o ca mi nho es co lhi -

do pelo go ver no Lula, em vez de al te rar, mes mo

que gra da ti va men te, as con di ções es tru tu ra is do

alto grau de con cen tra ção de ren da no país. Em

suma, op tou-se por uma po lí ti ca com pen sa tó ria

que fun ci o na li za a po bre za, que “ali via” (ex pres -

são do Ban co Mun di al) mo men ta ne a men te a po -

bre za, mas não aca ba com ela.

IHU On-Line – Lula dis se que, nes se ano,

uma das pri o ri da des de seu go ver no será a

re for ma tri bu tá ria. Que mu dan ças o se nhor

con si de ra ne ces sá ri as nes se ce ná rio?

Luiz Fil gue i ras – Qu an do Lula e o gran de ca pi tal

fa lam da ne ces si da de de uma re for ma tri bu tá ria,

es tão se re fe rin do, em ge ral, a uma ma i or ra ci o na -

li za ção e efi ciên cia do sis te ma tri bu tá rio e à de so -

ne ra ção do ca pi tal. O fun da men tal, que é a cons -

tru ção de um sis te ma tri bu tá rio jus to so ci al men te

– o que im pli ca ria ta xa ção pro gres si va da pro pri e -

da de e da ren da, das gran des for tu nas e das he -

ran ças –, não é nem de lon ge con si de ra do. E isto

sem fa lar na ques tão do pac to fe de ra ti vo, que exi -

gi ria uma nova re la ção en tre as di ver sas ins tân ci as 

de go ver no.

IHU On-Line – Du ran te o man da to, Lula re i -

te rou vári as ve zes que “em time que está ga -

nhan do não se muda”. Entre tan to, no ano

pas sa do, vá ri os crí ti cos do go ver no, como

Mar cio Poch mann, João Sic su e Cou ti nho,

pas sa ram a in te grar “um novo time”. Como

o se nhor ava lia o in gres so des ses de sen vol -

vi men tis tas no se gun do man da to de Lula?

Luiz Fil gue i ras – Esse “novo time” é pro du to,

an tes de tudo, do qua dro ma cro e co nô mi co mais

fa vo rá vel que, como já vis to, foi re sul ta do fun da -

men tal men te da con jun tu ra in ter na ci o nal ex tre -

ma men te fa vo rá vel que tem per mi ti do uma ma i or

fol ga para a ope ra ci o na li za ção da po lí ti ca eco nô -

mi ca or to do xa. De qual quer for ma, in de pen den -

te men te da re co nhe ci da com pe tên cia des ses eco -

no mis tas e de suas con cep ções po lí ti co-eco nô mi -

cas pro gres sis tas, o fato é que o nú cleo duro da

po lí ti ca eco nô mi ca con ti nua pre ser va do. Na ver -

da de, o dis cur so de sen vol vi men tis ta do go ver no

aca ba sen do mais re tó ri co e tam bém é pro du to da 

con jun tu ra, além de ser uma pe que na con ces são

po lí ti ca à fra ções mais pro gres sis tas da ali an ça que 

sus ten ta o go ver no.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a po si -

ção do go ver no fren te à in sis tên cia na trans -

po si ção do Rio São Fran cis co? Lula e os

mo vi men tos so ci a is es tão cada vez mais

dis tan tes?

Luiz Fil gue i ras – Não te nho co nhe ci men tos téc -

ni cos para de fen der ou ata car a trans po si ção. No

en tan to, é evi den te que to dos os mo vi men tos so -

ci a is en vol vi dos com a pro ble má ti ca, e com atu a -

ção na re gião, se po si ci o na ram con tra e fo ram

“olim pi ca men te” ig no ra dos pelo go ver no. Mas,

em ra zão do ce ná rio eco nô mi co mais fa vo rá vel,

até 2007, com re du ção das ta xas de de sem pre go,

e da po lí ti ca as sis ten ci a lis ta do Bol sa Fa mí lia,

a po pu la ri da de de Lula con ti nua ele va dís si ma. E

isto ape sar da po lí ti ca eco nô mi ca or to do xa, da

não re a li za ção da Re for ma Agrá ria, da li be ra li za -

ção dos trans gê ni cos, da re for ma da pre vi dên cia

do fun ci o na lis mo pú bli co etc. Para isto, é fun da -

men tal tam bém o fato das di re ções sin di ca is e

mes mo da ma i o ria dos mo vi men tos so ci a is se rem

li ga das, di re ta ou in di re tamen te, ao PT e ao go ver -

no Lula – o que tem re du zi do a dis po si ção de luta

des sas or ga ni za ções po pu la res. Por ou tro lado,

com o Bol sa Família, Lula fin cou as ba ses para a

con so li da ção do “Lu lis mo”, a par tir de uma es pé -

cie de po pu lis mo re gres si vo, que não in te gra ao

mer ca do de tra ba lho (como era o de Ge tulio

Var gas).

IHU On-Line – A po lí ti ca do go ver no atu al,

ain da pode ser con si de ra da de es quer da?

Luiz Fil gue i ras – Por tudo que já dis se até aqui,

é evi den te que a po lí ti ca eco nô mi ca do go ver no e

o pró prio go ver no Lula não po dem ser iden ti fi ca -

dos, nem de lon ge, como sen do de es quer da.
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Aliás, fi gu ras im por tan tes do gran de ca pi tal per ce -

bem e ver ba li zam isto cons tan te men te, ao elo gi a -

rem o go ver no e a sua po lí ti ca ecoômica, como,

por exem plo, em en tre vis tas da das re cen te men te

pe los di ri gen tes ma i o res do Gru po Itaú e do Gru -

po Ode brecht.

IHU On-Line – Qu a is se ri am os no vos pi la -

res para mu dar e cons tru ir uma po lí ti ca

eco nô mi ca efi ci en te?

Luiz Fil gue i ras – A efi ciên cia de uma po lí ti ca

eco nô mi ca não pode ser pen sa da ape nas do pon -

to de vis ta téc ni co. A atu al po lí ti ca eco nô mi ca tem

sido efi ci en te, so bre tu do, para o ren tis tas e o agro -

ne gó cio. Por isso, an tes de tudo tem que se fa zer a

se guin te per gun ta: efi ciên cia para quem, re sul ta -

dos para quem? Além dis so, toda po lí ti ca eco nô -

mi ca é ex pres são de um cer to ar ran jo po lí ti co, da

he ge mo nia de cer tas clas ses e fra ções de clas se.

Por isso, não se pode pen sar uma al ter na ti va à

atu al po lí ti ca eco nô mi ca sem pen sar na ne ces si -

da de de se re con fi gu rar o blo co de po der do mi -

nan te no país. E isto não é nem um pou co fá cil ou

tri vi al. Me di das como con tro le do flu xo de ca pi ta is 

(com a re gu la ção da con ta de ca pi ta is do ba lan ço

de pa ga men tos), re du ção do su pe rá vit fis cal pri -

má rio (com a re to ma da efe ti va dos in ves ti men tos

pelo es ta do), ad mi nis tra ção da taxa de câm bio

(tor nan do-a com pe ti ti va para pro du ção de bens

de ele va do con te ú do tec no ló gi co), re for ma e re -

gu la ção do sis te ma fi nan ce i ro (com ta xa ção de

seus lu cros ex tra or di na ri a men te ele va dos), Re for -

ma Agrá ria efe ti va (com o apo io atra vés do cré di to

e da ado ção de no vas tec no lo gi as) etc. con tra ri am,

di re ta e in di re ta men te, o ca pi tal fi nan ce i ro e o

agro ne gó cio, os dois prin ci pa is pi la res do blo co de 

po der do mi nan te. A ques tão, por tan to, está na di -

fi cul da de de se con se guir a re con fi gu ra ção po lí ti ca 

do blo co de po der do mi nan te, numa con jun tu ra

de fra ci o na men to da es quer da e de des mo bi li za -

ção dos mo vi men tos so ci a is. Bas ta ver que o prin -

ci pal protes to con tra a trans po si ção do Rio São

Fran cis co se re su miu a uma ati tu de in di vi du al de

um bis po, com a so ci e da de pra ti ca men te as sis tin -

do pas si va men te o de sen ro lar da si tu a ção.
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A re ces são é ine vi tá vel

Entre vis ta com Pa u lo San dro ni

Pa u lo San dro ni é mes tre em Eco no mia, pela

Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo

(PUCSP), e pro fes sor da Fun da ção Ge tu lio Var gas

(FGV). Entre suas obras, ci ta mos Di ci o ná rio de

ad mi nis tra ção e fi nan ças (Rio de Ja ne i ro: Best

Sel ler, 1996), Di ci o ná rio de eco no mia do sé -

cu lo XXI (Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2006) e Tra -

du zin do o eco no mês. Para en ten der a eco -

no mia bra si le i ra na épo ca da glo ba li za ção

(Rio de Ja ne i ro: Best Sel ler, 2006).

A cada se ma na, no vas me di das são apre sen -

ta das para ten tar con ter a que bra de i ra sis tê mi ca

de ban cos que es tão à be i ra da fa lên cia. As de ci -

sões to ma das até en tão im pe di ram que a si tu a ção

ins ta la da se agra vas se, mas, con si de ran do a di -

men são da cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal, “uma re -

ces são é ine vi tá vel”, ava lia o eco no mis ta Pa u lo

San dro ni, na en tre vis ta que con ce deu para Patri -

cia Fa chin, da equi pe de co mu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 279, de 27 de ou -

tu bro de 2008. San dro ni afir ma que a con fi an ça

no mer ca do só será re to ma da se hou ver uma for te 

re gu la ção, e a tranquili da de eco nô mi ca, apon ta,

está pre vis ta para 2011. So bre o fu tu ro das eco no -

mi as ca pi ta lis tas, ele é en fá ti co: elas te rão “um

cres ci men to mu i to ba i xo”. O Bra sil, por ou tro

lado, “tem con di ções de su pe rar cer tas di fi cul da -

des, pois acu mu la re ser vas e seu se tor fi nan ce i ro

não está mu i to ex pos to aos ris cos”, con si de ra.

IHU On-Line – Os pa co tes de aju da fi nan ce i -

ra lan ça dos pe los EUA, pela União Eu ropeia

e Ingla ter ra não con se gui ram sa nar a cri se.

Que me di das são pru den tes, nes se mo men -

to, para con ter a ins ta bi li da de fi nan ce i ra?

O mer ca do con se gui rá ele var no va men te os

ní ve is de con fi an ça?

Pa u lo San dro ni – Cre io que o im por tan te ago ra

é evi tar a que bra de i ra dos ban cos. Os pa co tes eu -

ro pe us, in glês e nor te-ame ri ca no im pe di ram que

isso acon te ces se. Mas uma re ces são é ine vi tá vel.

De po is de al gum tem po, dois ou três anos, a con -

fi an ça po de rá re tor nar se me di das re gu la tó ri as

du ras fo rem to ma das

IHU On-Line – Que cus tos essa cri se irá ca u -

sar aos Esta dos? Sal var ins ti tu i ções pri va -

das que es tão à be i ra da fa lên cia, com di -

nhe i ro pú bli co, ain da é per ti nen te?

Pa u lo San dro ni – É o cus to de quem tem uma

úni ca sa í da. A al ter na ti va de de i xar os ban cos fa li -

rem se ria de sas tro sa.

IHU On-Line – Qual será o des ti no das eco -

no mi as ca pi ta lis tas, nos pró xi mos anos?

Paulo San dro ni – Ter um cres ci men to mu i to

ba i xo, e ten tar a re cu pe ra ção com for te in ter ven -

ção es ta tal com pro gra mas de es tí mu lo ao in ves ti -

men to man ten do a de man da efe ti va.

IHU On-Line – O se nhor diz que o Bra sil já

está sen do atin gi do pela cri se. Que im pli ca -

ções a eco no mia bra si le i ra irá so frer a par -

tir des se mo men to? O país tem con di ções

de en fren tá-la?

Pa u lo San dro ni – O Bra sil já foi atin gi do no se -

tor de cré di to, es pe ci al men te ao co mér cio ex te ri or 

e à agro pe cuá ria. Cre io que o país tem con di ções

de su pe rar cer tas di fi cul da des, pois acu mu la re ser -

vas e seu se tor fi nan ce i ro não está mu i to ex pos to

aos ris cos, por tan to de ve rá ser pre ser va do. Mas,

se a cri se se apro fun dar, cre io que tam bém te re -

mos uma for te re tra ção.
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IHU On-Line – Com o de cres ci men to da

eco no mia chi ne sa, o se nhor diz que a in dús -

tria bra si le i ra será bas tan te pre ju di ca da com

a cri se. Em que me di da a de sa ce le ra ção da

eco no mia bra si le i ra pode ge rar, no va men -

te, uma de sin dus tri a li za ção no país?

Paulo Sandroni – Não cre io que a in dús tria so -

fre rá um gol pe tão for te. Mas é cla ro que, com a

de sa ce le ra ção da eco no mia chi ne sa, nos sas ex -

por ta ções, que es ta vam cres cen do para aque le

país, so fre rão uma re tra ção, e to das as ati vi da des

atre la das a este se tor tam bém pas sa rão por uma

for te de sa ce le ra ção.

IHU On-Line – Os ín di ces mos tram que vá ri as

em pre sas es tão can ce lan do in ves ti men tos

no Bra sil, e ou tras, além de da rem fé ri as co -

le ti vas, já de mi ti ram mu i tos fun ci o ná ri os.

Que con sequên ci as o se nhor vis lum bra

para o em pre go e a dis tri bu i ção de ren da no 

país, a par tir des ses in di ca ti vos?

Pa u lo San dro ni – Em mo men tos de for te re tra -

ção da eco no mia, o de sem pre go nor mal men te

au men ta e a dis tri bu i ção de ren da so fre uma pi o -

ra. Isto já acon te ceu an tes no Bra sil, es pe ci al men -

te no iní cio dos anos 80.

IHU On-Line – Nes se mo men to, é ne ces sá -

rio re pen sar um pro je to eco nô mi co e po lí ti -

co para o país? Qual se ria?

Pa u lo San dro ni – Na ver da de, não cre io que

exis ta um pro je to eco nô mi co e po lí ti co para o Bra -

sil. O que deve ser re pen sa do é a si tu a ção de fra gi -

li da de do sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal, es pe -

ci al mente o ame ri ca no, que pro vo cou a cri se.

IHU On-Line – As te o ri as eco nô mi cas ain da

são efi ci en tes para ex pli car e com pre en der

o atu al mo men to de tur bu lên cia?

Pa u lo San dro ni – Cre io que as te o ri as eco nô mi -

cas exis ten tes são ca pa zes para ex pli car e com pre -

en der a cri se, es pe ci al men te o en fo que key ne si a -

no, e mais re cen te men te as con tri bu i ções de

Hyman Minsky. O que a te o ria não tem con di ções

é de pre ver o que irá acon te cer com ra zoá vel

pre ci são.

IHU On-Line – A ins ta bi li da de do mer ca do

fi nan ce i ro le va rá a eco no mia mun di al a

uma re ces são sem pre ce den tes?

Pa u lo San dro ni – Não sei se tem pre ce den tes,

pois a de 1929 re du ziu o PIB ame ri ca no qua se

pela me ta de. Mas o que sa be mos hoje é que ela

será mu i to for te.
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Bra sil será atin gi do pela cri se mun di al

Entre vis ta com André Fi li pe Zago de Aze ve do

André Fi li pe Zago de Aze ve do é gra du a do e

mes tre em Eco no mia, pela Uni ver si da de Fe de ral

do Rio Gran de do Sul (UFRGS), e dou tor em Eco -

no mia, pela Uni ver sity of Sus sex, Ingla ter ra. É co -

or de na dor do Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em

Eco no mia na Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si -

nos (Uni si nos).

Con for me aná li se do eco no mis ta André Fi li -

pe, na en tre vis ta que con cedeu a Pa tri cia Fa chin,

da equi pe de comu ni ca ção da IHU On-Line, pu -

bli ca da na edi ção 274, de 22 de se tem bro de

2008, a eco no mia mun di al en fren ta dois pro ble -

mas sé ri os: “me nor rit mo de cres ci men to eco nô -

mi co, es pe ci al men te das eco no mi as de sen vol vi -

das”, e “o au men to da in fla ção de vi do ao in cre -

men to dos pre ços das com mo di ti es agrí co las e

mi ne ra is, im pul si o na dos pela ma nu ten ção de ele -

va das ta xas de cres ci men to nos pa í ses asiá ti cos”.

Na sua ava li a ção, o eco nomista faz a se guin te pro -

je ção: “Embo ra o mer ca do fi nan ce i ro te nha sido

alvo de in se gu ran ças e tur bu lên ci as, não há mo ti -

vos para pâ ni co”. Se gun do ele, a de sa ce le ra ção

das gran des eco no mi as “pode con tri bu ir para ali -

vi ar o se gun do pro ble ma”, ou seja, “o au men to de 

pre ços das com mo di ti es, re du zin do a pres são da

de man da so bre ali men tos e pe tró leo”. Em bre ve

ava li a ção do ce ná rio la ti no-ame ri ca no, Aze ve do

ga ran te que o Bra sil tam bém será afe ta do pela cri -

se. “Os pa í ses la ti no-ame ri ca nos irão so frer de vi -

do re du ção dos pre ços das com mo di ti es agrí co las

e mi ne ra is, que já está ocor ren do. Como boa par -

te de suas ex por ta ções con sis te des ses pro du tos, o

va lor de suas ex por ta ções será afe ta do pela cri se.”

IHU On-Line – Como po de mos com pre en -

der a cri se no sis te ma fi nan ce i ro in ter na -

ci o nal?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – Ela é re sul ta -

do, em gran de par te, da cri se sur gi da no mer ca do

imo bi liá rio nor te-ame ri ca no, no ano pas sa do. A

cri se sur giu no mer ca do de cré di to cha ma do de

sub pri me,66 quan do a ina dim plên cia cres ceu sig -

ni fi ca ti va men te. As ca u sas des te cres ci men to da

ina dim plên cia es tão as so ci a das a três fa to res prin -

ci pa is: 1) ele va ção da taxa bá si ca de ju ros nos

EUA (80% dos em prés ti mos sub pri me es tão atre -

la dos a ta xas flu tu an tes); 2) que da dos pre ços dos

imó ve is a par tir de 2006, com a con sequente re -

du ção do efe i to-ri que za; 3) re gu la ção ine fi ci en te

do sis te ma de cré di to imo bi liá rio, es pe ci al men te

no mer ca do sub pri me.

IHU On-Line – Além da cri se fi nan ce i ra

ame ri ca na, que ou tros mo ti vos têm con tri -

bu í do para a in se gu ran ça do sis te ma fi nan -

ce i ro in ter na ci o nal?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – A eco no mia

mun di al vem en fren tan do dois pro ble mas sé ri os,

atu al men te. O pri me i ro se re fe re ao me nor rit mo

de cres ci men to eco nô mi co, es pe ci al men te das

eco no mi as de sen vol vi das, pro vo ca do jus ta men te

pela cri se imo bi liá ria nor te-ame ri ca na que teve

iní cio ain da em 2007, afe tan do o sis te ma fi nan ce i -

ro e com pro me ten do o cres ci men to do con su mo e 

in ves ti men to na ma i or par te dos pa í ses de sen vol -

vi dos. O se gun do está re la ci o na do ao au men to da 

in fla ção de vi do ao in cre men to dos pre ços das

93

66 O cré di to sub pri me é con ce di do a pes so as que apre sen tam um his tó ri co de di fi cul da des de pa ga men tos nos EUA. (Nota do
en tre vis ta do)



com mo di ti es agrí co las e mi ne ra is, im pul si o na dos

pela ma nu ten ção de ele va das ta xas de cres ci men -

to nos pa í ses asiá ti cos, que con ti nu am a pres si o -

nar a de man da por es ses pro du tos. Um efe i to po -

si ti vo da re du ção do rit mo de cres ci men to das

eco no mi as avan ça das é que ele pode es tar con tri -

bu in do para ali vi ar o se gun do pro ble ma men ci o -

na do, re la ci o na do ao au men to de pre ços das

com mo di ti es, re du zin do a pres são da de man da

so bre ali men tos e pe tró leo.

IHU On-Line – O que ex pli ca uma cri se in -

ter na ci o nal como essa? A cri se po de ria ou

de via ter sido pre vis ta com an te ce dên cia?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – A cri se se pro -

pa gou por que os ban cos e fi nan ce i ras nor te-ame -

ri ca nos em pres ta ram o di nhe i ro das hi po te cas do

tipo sub pri me e trans for ma ram este cré di to em tí -

tu los que ven de ram a in ves ti do res. Vá ri os in ves ti -

do res (na ci o na is e in ter na ci o na is) se dis pu se ram a 

com prar es tes tí tu los de ma i or ris co, pois pa ga vam 

uma taxa de ju ros mais ele va da. Na me di da em

que hou ve o cres ci men to da ina dim plên cia dos

em prés ti mos sub pri me no mer ca do imo bi liá rio,

isto le vou a um efe i to cas ca ta, le van do os ban cos

a não pa ga rem os tí tu los, ge ran do uma cri se de li -

qui dez que se es pa lhou para todo o sis te ma fi nan -

ce i ro in ter na ci o nal.

IHU On-Line – Essa cri se no se tor fi nan ce i ro 

pode ge rar uma cri se na eco no mia real?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – Sim, es pe ci al -

men te nos pa í ses de sen vol vi dos, como EUA,

União Eu ropeia e Ja pão. Mas a cri se se de fi ne

como uma de sa ce le ra ção do cres ci men to eco nô -

mi co e não como uma de pres são eco nô mi ca.

IHU On-Line – É pos sí vel iso lar a eco no mia

real das con sequên ci as da ins ta bi li da de

fi nan ce i ra?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – Iso lar não,

mas é pos sí vel ame ni zar seus efe i tos na eco no mia

real, man ten do as ta xas de ju ros nos pa ta ma res

atu a is (his to ri ca men te ba i xos nos EUA, União Eu -

ropeia e Ja pão) e pro mo ven do ações co or de na -

das dos Ban cos Cen tra is dos EUA, Eu ro pa e Ja pão 

para ga ran tir li qui dez ao sis te ma fi nan ce i ro, como

já está ocor ren do.

IHU On-Line – A cri se nos EUA ini ci ou com

o sis te ma imo bi liá rio, afe tou o sis te ma ban -

cá rio e ago ra pa re ce es tar atin gin do as se -

gu ra do ras. O mun do cor re o ris co de vi ver

uma cri se sis tê mi ca, ou isso já está acon te -

cen do? Va mos as sis tir à que bra em ca de ia

de al gu mas ins ti tu i ções?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – Aque las ins -

ti tu i ções mais ex pos tas ao ris co, que ha vi am in -

ves ti do for te men te em tí tu los li ga dos ao mer ca -

do sub pri me, já que bra ram ou es tão pas san do

por di fi cul da des. No en tan to, as me di das aci ma

men ci o na das de vem evi tar que ocor ra uma cri -

se sis tê mi ca.

IHU On-Line – Como o se nhor per ce be a

atu a ção do Fed de in je tar U$ 85 bi lhões

para sal var a se gu ra do ra Ame ri can Inter na -

ti o nal Group (AIG)? O go ver no pode es ta bi -

li zar o sis te ma fi nan ce i ro?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – O Fed pa re ce

es tar agin do ba se a do em um cri té rio: o de mi ni mi -

zar o efe i to mul ti pli ca dor da cri se. Ou seja, aque las 

ins ti tu i ções que a fa lên cia tra ria pro ble mas para

mu i tas ou tras es tão sen do aju da das e ou tras, onde 

o im pac to se ria mais li mi ta do, não.

IHU On-Line – Essa cri se pode ser com pa ra -

da à de 1929? Di fe ren te do que ocor reu à

épo ca, hoje é pos sí vel ate nu ar a cri se e cor -

ri gir seus efe i tos?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – Em hi pó te se

al gu ma. Aque la cri se ge rou uma que da de 25%

do PIB e do em pre go nos EUA. É im pen sá vel que

isto ocor ra nos dias de hoje, com todo o co nhe ci -

men to que se tem so bre po lí ti ca mo ne tá ria. Além

dis so, o pró prio Pre si den te do Fed é um aca dê mi -

co com gran de co nhe ci men to das ca u sas da cri se

de 1929. Por tan to, não há ris cos que haja algo se -

quer pa re ci do com aque la cri se. O que deve ha ver 

é uma re du ção do rit mo do cres ci men to em al gu -

mas na ções de sen vol vi das, uma ou ou tra en tran -

do em re ces são, mas ja ma is uma de pres são eco -

nô mi ca ge ne ra li za da como aque la de 1929.

IHU On-Line – Alguns es pe ci a lis tas di zem

que essa é a pior cri se dos úl ti mos 70 anos.
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Qu a is são os im pac tos dela para a eco no -

mia la ti no-ame ri ca na?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – De pen de

para quem. Para as em pre sas que pe di ram con -

cor da ta, como o Leh man Brot hers, que ha via in -

ves ti do for te men te em tí tu los li ga dos ao mer ca do

sub pri me, sem dú vi da essa foi a ma i or cri se dos

úl ti mos 70 (o ban co foi fun da do em 1850). Mas

não se pode nem se deve ge ne ra li zar. Os pa í ses la -

ti no-ame ri ca nos irão so frer de vi do à re du ção dos

pre ços das com mo di ti es agrí co las e mi ne ra is, que

já está ocor ren do. Como boa par te de suas ex por -

ta ções con sis te des ses pro du tos, o va lor de suas

ex por ta ções será afe ta do pela cri se.

IHU On-Line – Que li ções essa cri se pode

tra zer para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras e

para os go ver nos?

André Fi li pe Zago de Aze ve do – Uma re gu la -

ção mais rí gi da em de ter mi na dos mer ca dos, es pe -

ci al men te o sub pri me nos EUA pelo go ver no, e um 

cu i da do ma i or na con ces são de em prés ti mos, es -

pe ci al men te quan do há um ex ces so de li qui dez no 

sis te ma.
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A in sa tis fa ção com a so ci e da de da mer ca do ria

não pode se trans for mar em mer ca do ria

Entre vis ta com Rap ha el Alva ren ga

Rap ha el Alva ren ga é gra du a do, mes tre e

dou tor em Fi lo so fia e Le tras pela Uni ver si da de

Ca tó li ca de Lou va in, Bél gi ca, com a tese Di a lec -

ti que né ga ti ve et cri ti que du ca pi tal. Expé ri -

en ce, sub jec ti vi té et non-iden ti té: lec tu re

d’Ador no. É au tor do ar ti go “Den tro da no i te ve -

loz: um ba lan ço do FSM de Be lém”, pu bli ca do pe -

las No tí ci as do Dia do site do IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 11 de fe ve re i ro de 2008.

“Indus tri a li za ção pe ri fé ri ca nun ca foi ga ran tia 

de in gres so no clu be res tri to dos gran des acu mu la -

do res do mun do. Sa be mos por ex pe riên cia que o

mí ni mo re bo li ço nas es fe ras pro du ti va e fi nan ce i ra 

no co ra ção do sis te ma é o bas tan te para man dar

um país já to di nho in dus tri a li za do (Argen ti na, Chi -

le, Bra sil) à con di ção ori gi ná ria de país mar gi nal

no de sen vol vi men to de si gual e com bi na do das

na ções”, afir ma o fi ló so fo Rap ha el Alva ren ga, na

en tre vis ta que con ce deu para Már cia Jun ges, jor -

na lis ta da equi pe de co mu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da nas No tí ci as do Dia do site

do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 16 de fe ve re i ro

de 2009. Alva ren ga con si de ra um en go do fa lar

em de sen vol vi men to, e, ain da mais, de sen vol vi -

men to sus ten tá vel, ad je ti vo que ser ve para ne u -

tra li zar o dis cur so eco ló gi co, que ga ran te “a do mi -

na ção de clas se a ní vel na ci o nal e a pro je ção de

po der oli gár qui co no pla no in ter na ci o nal”. Por

ou tro lado, o con ce i to de de cres ci men to é con tra -

di tó rio: “Sob o pretex to de sal var o pla ne ta e a

‘boa ve lha con vi vi a li da de’, tal dis cur so visa ao

mes mo tem po sal var o fun da men to res pon sá vel

pela des tru i ção sis te má ti ca da na tu re za e das re la -

ções hu ma nas, que não é ou tro senão que o nexo

so ci al ca pi ta lis ta”.

Alva ren ga acre di ta que a sa í da “só pode es tar 

na que bra da inér cia da se gun da na tu re za mul ti se -

cu lar, que não é ou tra se não que a da in so ciá vel so -

ci a bi li da de ca pi ta lis ta, o que só acon te ce rá atra vés

da ne ga ção prá ti ca e co le ti va da vida ane mi za da e

ato mi za da que le va mos em nos sos de ser tos re si -

den ci a is”. E con clui: “Está mais do que na hora de

di zer mos um ‘não’ a esta vida que não vive, dar -

mos um ‘bas ta’ à não-vida do tra ba lho ali e na do ou

da au sên cia do mes mo, não-vida nor ma li za da e en -

tre ti da quo ti di a na men te pe los anes te sis tas-re a ni -

mado res do es pe tá cu lo”. Ava li an do o Fó rum So -

ci al Mun di al, o fi ló so fo acen tua que é im pe ra ti vo

que a in sa tis fa ção com a so ci e da de da mer ca do ria

não se trans for me, ela pró pria, em mer ca do ria.

IHU On-Line – Que re la ções fo ram es ta be le -

ci das en tre a cri se fi nan ce i ra, a cri se ener -

gé ti ca, a cli má ti ca e a ali men tar no Fó rum

So ci al Mundial em Be lém do Pará?

Rap ha el Alva ren ga – O que já era ób vio para

al guns, mas não para to dos, e que che ga a ser ba -

nal, é que to das as cri ses atu a is re me tem à cri se

fun da men tal e es tru tu ral que é a do sis te ma do ca -

pi tal, que, como já ha via pre vis to Marx, se en con -

tra numa di fi cul da de cres cen te de re a li zar a

mais-va lia no mo men to de má xi mo de sen vol vi -

men to das for ças pro du ti vas. É im pos sí vel abor -

dar fe nô me nos como o de sem pre go es tru tu ral, a

flexibilização e a pre ca ri za ção do trabalho, ou ain -

da a “vi ra da fi nan ce i ra” da eco no mia mun di al,

sem se re me ter às de ter mi na ções da pro du ção, no 

caso à ter ce i ra re vo lu ção in dus tri al de me a dos dos 

anos 1970 (mi cro e le trô ni ca, bioengenharia, ro bó -

ti ca, nanotecnologia de modo ge ral).
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No que con cer ne à cri se energética, al guém

ain da ig no ra que a quan ti da de de ener gia ne ces -

sá ria à re pro du ção da vida é de fi ni da e de ter mi na -

da pelo modo de pro du ção vi gen te? Alguém du vi -

da que a cri se climática e eco ló gi ca de ma ne i ra ge -

ral seja um re sul ta do di re to da uti li za ção de me i os

ba ra tos, mas al ta men te des tru ti vos, na ex plo ra ção 

má xi ma de re cur sos na tu ra is com vis tas a se per -

ma ne cer com pe ti ti vo no mer ca do? E a cri se ali -

men tar não é o fru to des ta mar ca re gis tra da do ca -

pi ta lis mo des de os pri mór di os de sua exis tên cia, a

sa ber, da des tru i ção dos me i os tra di ci o na is pe los

qua is po pu la ções do mun do todo te ri am con di -

ções de en fren tar a pe nú ria, des tru i ção à qual se

soma o blo que io violento do acesso direto aos

recursos naturais e à riqueza social? A crise é

indivisível, só não vê quem não quer.

IHU On-Line – Qu a is so lu ções fo ram dis cu -

ti das para uma mu dan ça de pos tu ra que mi -

ti gue essa si tu a ção ca la mi to sa?

Rap ha el Alva ren ga – É pre ci so ter em men te

que em Be lém o nú me ro de ati vi da des, pa les tras e 

ofi ci nas ten do lu gar ao mes mo tem po, com a par -

ti ci pa ção dos mais va ri a dos mo vi men tos so ci a is e

gru pos mi li tan tes de todo o mun do, foi, como

sem pre, mu i to gran de. Gran de de ma is para que

um só in di ví duo pu des se se in te i rar de tudo o que

acon te cia durante aque les dias. Nes se sen ti do, mi -

nha ex pe riên cia é ob vi a men te mu i to sub je ti va. Só 

pos so fa lar do que pude ver, ler e dis cu tir du ran te

o Fó rum.

Não obs tan te, a po si ção de ob ser va dor par ti -

cu lar, uma ide ia me pa re ceu pre do mi nar na ma i or 

par te das dis cus sões de que pude me in te i rar. Para 

gran de par te dos mo vi men tos, não se tra ta mais

de sal var o sis te ma, vis to ser ele pró prio o ca u sa -

dor da si tu a ção ca la mi to sa atu al. O que sig ni fi ca

di zer que o pro ble ma não é o “ne o li be ra lis mo” –

úl ti ma ex pres são po lí ti ca do ca pi tal –, mas a pró -

pria ló gi ca da acu mu la ção ca pi ta lis ta, que, des de

o sé cu lo XVI, vem de vas tan do tudo o que pin ta

pela fren te na per se gui ção de uma fi na li da de au -

to té li ca ir ra ci o nal e ex ter na às ne ces si da des so -

ci a is e sen sí ve is: a va lo ri za ção do va lor. Qu an do

esta en tra em pane – é pos ta em pane pela pró pria 

ló gi ca do ca pi tal –, a ca pa ci da de des tru ti va do sis -

te ma pa re ce não ter li mi tes. Essa com pre en são

co le ti va das ra í zes do pro ble ma é o co me ço, di ria

mes mo que é o mí ni mo, um pas so in dis pen sá vel

na di re ção de uma trans for ma ção qua li ta ti va ra di -

cal da so ci e da de.

IHU On-Line – Po de ria ex pli car com mais

de ta lhes por que afir ma que a ex pres são

“de sen vol vi men to sus ten tá vel” é um en go -

do?

Rap ha el Alva ren ga – Não é só a ex pres são “de -

sen vol vi men to sus ten tá vel” que é um en go do; a

pró pria no ção de “de sen vol vi men to”, sans phra -

ses, é em si uma im pos tu ra, como an tes dela as

no ções de “ci vi li za ção”, “pro gres so”, “in dus tri a li -

za ção”, “mo der ni za ção”, “cres ci men to”... ser vin -

do tour à tour a le gi ti mar o es bu lho ca pi ta lis ta de

sem pre. Anti ga men te, se acha va que um país po -

bre e mar gi nal pu des se atin gir o ní vel de de sen vol -

vi men to dos pa í ses ri cos do cen tro se in dus tri a li -

zas se sua pro du ção e, na me di da do pos sí vel, se

suas ins ti tu i ções se mo der ni zas sem. Se ria, por as -

sim di zer, um pro ces so na tu ral, uma ques tão de

tem po.

Hoje, sa be mos que isso foi um ledo en ga no.

Indus tri a li za ção pe ri fé ri ca nun ca foi ga ran tia de

in gres so no clu be res tri to dos gran des acu mu la do -

res do mun do. Sa be mos por ex pe riên cia que o

mí ni mo re bo li ço nas es fe ras pro du ti va e fi nan ce i ra 

no co ra ção do sis te ma é o bas tan te para man dar

um país já to di nho in dus tri a li za do (Argen ti na,

Chi le, Bra sil) à con di ção ori gi ná ria de país mar gi -

nal no de sen vol vi men to de si gual e com bi na do

das na ções. A lei da or dem mun di al ca pi ta lis ta é e

sem pre foi a com pe ti ção en tre gran des acu mu la -

do res pelo mo no pó lio ou oli go pó lio dos ex ce -

den tes de va lor pro du zi dos mun do a fora, na pe -

ri fe ria ou no cen tro. Com pe ti ção que pres su põe e 

re sul ta em po la ri za ção, hi e rar quia e pe ri fe ri za -

ção, isso tan to no in te ri or das na ções como a ní -

vel in ter na ci o nal.

Re su min do: a ide o lo gia do de sen vol vi men -

to – no ção que hoje vem acom pa nha da do ad je ti -

vo “sus ten tá vel”, com o qual se in cor po ra e se ne -

u tra li za o dis cur so eco ló gi co – ser ve no fun do para 

ga ran tir a do mi na ção de clas se a ní vel na ci o nal e a 

pro je ção de po der oli gár qui co no pla no in ter -
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naci o nal. Ou al guém ain da se ilu de quan to à pos -

si bi li da de de se re dis tri bu ir ri que za oli gár qui ca,

ain da por cima num país como o Bra sil, onde he -

ran ças co lo ni a is da do mi na ção di re ta se com bi -

nam sem pro ble ma com as mais mo der nas es tru -

tu ras de do mi na ção ca pi ta lis ta?

IHU On-Line – Nes se sen ti do, a sa í da se ria,

en tão, o de cres ci men to, como pro põe o so -

ció lo go fran cês Ser ge Latouche?

Rap ha el Alva ren ga – No ca pi ta lis mo, o de cres -

ci men to é im pos sí vel; tra ta-se de um sis te ma que

só so bre vi ve caso se ex pan da con ti nu a men te. No

con tex to atu al, quan do um po lí ti co pro nun cia a

pa la vra de cres ci men to, sen te-se logo o mau há li to 

ide o ló gi co. “Alte Sche is se in ne u en Kle i dern”, di -

zia Marx, ou em ter mos mais po li dos: ve lhas por -

ca ri as ven di das com nova rou pa gem. Qu e ro di zer

com isso que, se ou tro ra nos sos avós se sa cri fi ca -

vam em nome da ci vi li za ção, do pro gres so, do de -

sen vol vi men to na ci o nal, hoje a bola da vez é a

eco lo gia e a con ser va ção do meio am bi en te, em

nome das qua is o ci da dão que se pre ze se verá

obri ga do a aper tar um pou co mais a fi ve la para...

sal var o ca pi ta lis mo.

Assim como acon te ceu com a cul tu ra e o

ideá rio de 1968 a par tir do fim dos anos 1970, que 

aca ba ram por se aca sa lar com o novo ma na ge -

ment fle xí vel, ago ra é a eco lo gia que vem se in te -

grar na qui lo que Pa u lo Aran tes cha mou, na es te i -

ra de Ador no, jar gão da au ten ti ci da de em pre sa ri al- 

ci da dã. A voga ago ra é pro du zir de ma ne i ra ecos -

su fi ci en te, isto é, res pe i tan do nor mas eco ló gi cas,

mas sem per der em efi ciên cia, ób vio, para que se

pos sa con ti nu ar a... pro du zir; pede-se igual men te

que se con su ma um pou co me nos e de for ma

cons ci en te, para que se con ti nue a... con su mir.

Pre ga-se as sim uma so ci e da de ale gre men te fru gal

e con vi vi al, como aque la em que su pos ta men te

vi ve ram nos sos pais, nos glo ri o sos anos do

pós-guerra.

Sal ta aos olhos a con tra di ção do atu al dis cur -

so do de cres ci men to. Sob o pre tex to de sal var o

pla ne ta e a “boa ve lha con vi vi a li da de”, tal dis cur -

so visa, ao mes mo tem po, sal var o fun da men to

res pon sá vel pela des tru i ção sis te má ti ca da na tu re -

za e das re la ções hu ma nas, que não é ou tro se não

que o nexo so ci al ca pi ta lis ta. Enquan to este não

for ques ti o na do, pro ble ma ti za do e su pe ra do por

uma prá xis trans for ma do ra, dis cur sos como este,

“pro gres sis tas”, só le va rão a um ma i or con tro le

so ci al e político.

IHU On-Line – Como se ria pos sí vel sub ver -

ter a equa ção per ver sa do ca pi ta lis mo e tor -

nar o descrescimento uma al ter na ti va para

a sal va ção do nos so pla ne ta?

Rap ha el Alva ren ga – Den tre as per gun tas que

vol ta e meia vêm à tona quan do se cri ti ca de ma -

ne i ra ra di cal a so ci e da de pre sen te, e que de mons -

tram ca bal men te o grau zero de ima gi na ção a que

che ga mos, es tão: “Mas o que se pode fa zer, afi -

nal?”; “Como pro ce der en tão?”; “Onde está a sa í -

da?”. É como se ti vés se mos nos tor na do in ca pa -

zes de ima gi nar algo me lhor do que o mar de pa -

co ti lhas de so la do ras que inun da e de vas ta a vida

co ti di a na e no qual se afo gam jus ta men te so nhos

de um mun do mais dig no e hu ma no.

Para sub ver ter a equa ção per ver sa do ca pi ta -

lis mo, se faz ne ces sá rio pri me i ra men te uma te o ria

crí ti ca pro fun da, que de ter mi ne e es pe ci fi que o

ob je to de sua ne ga ção e que con tri bua à for ma -

ção mi li tan te. No con tex to atu al, e é dele que de -

ve mos nos ocu par, exis tem, além dis so, duas gran -

des me di das a se rem to ma das con tra a so ci e da de

do mi nan te, e que de vem ser con ju ga das para sur -

tir efe i to du rá vel.

A pri me i ra, que pode soar es tra nha aos ou vi -

dos não acos tu ma dos, é se or ga ni zar con tra e para 

além do tra ba lho, o que im pli ca de ser tar co le ti va -

men te o re gi me da mo bi li za ção per ma nen te, que

aliás não con cer ne so men te à es fe ra pro du ti va.

Mu i ta gen te da mi nha ge ra ção, em Bu e nos Ai res,

Sal va dor, Bar ce lo na e Ber lim, já co me ça a vi ver

rela ti va men te bem sem essa fic ção des ca bi da. Para

co me ço de con ver sa, não so mos pre ca ri za dos,

vis to ser a pre ca ri e da de uma ca rac te rís ti ca li ga da

à atu al roda-viva alu ci na da do tra ba lho, hoje a

úni ca mer ca do ria que o sis te ma ofe re ce des ca -

rada men te a con ta-go tas. Por isso, já não mais

con ta mos com apo sen ta do ria, com di re i tos tra ba -

lhis tas, e me nos ain da com o di re i to ao tra ba lho.

O dis cur so da “in clu são so ci al” atra vés da “ge ra -

ção de em pre gos”, enor mi da de de uma so ci e da -
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de do tra ba lho sem tra ba lho, nos in sul ta. Sim ples

as sim, não que re mos mais ou vir fa lar des sa da na -

ção. A con vic ção que nos une é a de que o es go ta -

men to da mer ca do ria-tra ba lho no pro ces so pro -

du ti vo ca pi ta lis ta é si nal que as ba ses ma te ri a is

para sua su pe ra ção efe ti va es tão pos tas. Acre di ta -

mos as sim que a re e la bo ra ção a um tem po pul si o -

nal e mo ral de uma nova sub je ti vi da de so ci al só

pode ter lu gar se as ati vi da des cri a ti vas e pro du ti -

vas fo rem li ber ta das da re dun dân cia des pó ti ca do

valor cobrado pelo capital.

Infor ma ção X mer can ti li za ção

E por aí che ga mos à se gun da me di da, que

con cer ne à li ber ta ção da ri que za so ci al men te pro -

du zi da pela in te li gên cia hu ma na da mor ta lha do

va lor. Se gun do Pa u lo Arantes, cu jos pas sos es tou

se guin do aqui, isso acon te ce ria caso os pro ta go -

nis tas do tra ba lho com in for ma ção – que é a fal sa

mer ca do ria da vez – de i xas sem de ser pri si o ne i ros

da ten ta ção ren tis ta. Por que sem o co nhe ci men to

mo bi li za do pela in te li gên cia hu ma na, ex pli ca

Aran tes, qual quer ban co de da dos vira um ar qui -

vo mor to. O que sig ni fi ca isso na prá ti ca? Que o

po der de veto que pre lu dia uma rup tu ra ra di cal

com a so ci e da de do ca pi tal pas sa pelo fato de o

va lor de uso de uma in for ma ção re si dir na in te ra -

ção so ci al: di vul ga da num am bi en te mer can til, a

in for ma ção se des va lo ri za completamente.

Se a jun ção se der, em lar ga es ca la, en tre a

re cu sa co le ti va da mi to lo gia pro du ti vis ta e o aces -

so di re to e não-hi e rár qui co à ri que za so ci al uma

vez aber ta a ca i xa-pre ta do mun do di gi tal, é bem

pos sí vel, mes mo pro vá vel, que o es pec tro do ca pi -

ta lis mo e suas for mas fan tas ma gó ri cas de i xem de

nos assombrar. Esse me parece ser o caminho das

pedras.

IHU On-Line – Que me di das es tão sen do to -

ma das a par tir do FSM para tor nar um ou tro

mun do pos sí vel na prá ti ca?

Rap ha el Alva ren ga – Não vejo o Fó rum como

um lo cus da trans for ma ção so ci al, mas an tes

como um es pa ço in ter na ci o nal de con tes ta ção,

dis cus são, re fle xão crí ti ca co le ti va e tro ca de in for -

ma ções e co nhe ci men tos, no qual in di ví du os e

gru pos do mun do todo con tri bu em com suas pró -

pri as ex pe riên ci as e pro cu ram dar uma ex pres são

po lí ti ca mais am pla a seus in te res ses, de se jos de

mu dan ça e po ten ci a is re bel des. Numa pa la vra:

tra ta-se de um “es pa ço pú bli co opo si ci o nal”, ex -

pres são cunhada por Oskar Negt e Ale xan der Klu ge 

para de sig nar es pa ços pú bli cos que se opo nham

ao es pa ço pú bli co bur guês, no qual o in te res se

das clas ses pro le tá ri as apa re ce ne ces sa ri a men te

sob a for ma de um enor me amon to a do de in te res -

ses pri va dos, nun ca como um modo de cri a ção

co le ti va de for mas qua li ta ti va men te ou tras de par -

ti ci pa ção e cons ciên cia po lí ti ca. Se gun do os mes -

mos au to res, só a for ça as so ci a ti va de mu lhe res e

ho mens re li gan do seus in te res ses en quan to in di ví -

du os ao bem co mum te ria con di ções de pro du zir

um es pa ço pú bli co crí ti co e de mo crá ti co, um es -

pa ço de dis cus são, pes qui sa co le ti va e cri a ti vi da de 

so ci al. Ape sar de to dos os de fe i tos, o FSM me pa -

re ce ca mi nhar nes ta di re ção.

IHU On-Line – Você fala que so mos cons ci -

en tes do que há por trás do consumo, e mes -

mo as sim con ti nu a mos a con su mir, e em

ex ces so. Por onde pas sa ria uma mu dan ça

de ati tu de?

Rap ha el Alva ren ga – Não se tra ta só de uma

mu dan ça de com por ta men to no sen ti do que ha bi -

tu al men te se dá a este ter mo, tam pou co de uma

mo ra li za ção de atos in di vi du a is, de uma cons ci en -

ti za ção para o cha ma do “con su mo cons ci en te”. O 

fe i ti ço/fe ti che do va lor – en ten den do-se por va lor

o nexo so ci al do mi nan te na so ci e da de da mer ca -

do ria – não será que bra do me ra men te com cons -

ci en ti za ção; não é ques tão de cons ciên cia. Isso

deve fi car cla ro. Tam pou co será a prá xis trans for -

ma do ra fru to de um qual quer vo lun ta ris mo, mas

an tes de um lon go pro ces so de me di a ções pro du -

ti vas, que por sua vez é uma ques tão de prá xis so -

ci al efe ti va, onde es te ja pre men te a cons ciên cia

pos sí vel, para di zer como Lu kács, his to ri ca men te

pos sí vel, que nada tem a ver com cons ciên cia mo -

ral ou com uma qual quer con cep ção ide a li za da da 

na tu re za hu ma na.

Não sei se res pon do à sua per gun ta, mas

cha ma ria a aten ção para o se guin te fe nô me no:
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quan do o des ca so das au to ri da des go ver na men -

ta is com re la ção aos mais po bres se tor na ma ni fes -

to, seja na Argen ti na pós-apa gão eco nô mi co, seja

na Nova Orle ans pós-Ka tri na, a evi dên cia da

auto-or ga ni za ção pa re ce res sur gir. Quem sabe

com o agra va men to da pre sen te cri se mun di al

não sur jam, em es ca la in ter na ci o nal, no vas e an ti -

gas for mas de so li da ri e da de, re des auto-or ga ni za -

das de en treaju da pro du zi das por uma sa be do ria

so ci al es pon tâ nea?

A sa í da, en tão, só pode es tar na que bra da

inér cia da se gun da na tu re za mul tisse cu lar, que

não é ou tra se não que a da in so ciá vel so ci a bi li da -

de ca pi ta lis ta, o que só acon te ce rá atra vés da ne -

ga ção prá ti ca e co le ti va da vida ane mi za da e ato -

mi za da que le va mos em nos sos de ser tos re si den -

ci a is. Está mais do que na hora de di zer mos um

“não” a esta vida que não vive, dar mos um “bas -

ta” à não-vida do tra ba lho ali e na do ou da au sên -

cia do mes mo, não-vida nor ma li za da e en tre ti da

cotidi a na men te pe los anes te sis tas-re a ni ma do res do

es pe tá cu lo.

IHU On-Line – Por que ra zão o FSM tam bém

es te ve pres tes a se tor nar uma mer ca do ria?

Hoje a si tu a ção é di fe ren te? Por quê?

Rap ha el Alva ren ga – Essa não é uma par ti cu la -

ri da de do FSM, mas sim uma ten dên cia por as sim

di zer “na tu ral” numa so ci e da de cuja or ga ni za ção

da pro du ção te nha por a pri o ri a mer ca do ria. A

par tir do mo men to em que a for ça hu ma na de tra -

ba lho se trans for ma em mer ca do ria, tudo, em

prin cí pio, pode por sua vez se tor nar mer ca do ria:

sa ú de, mo ra dia, edu ca ção, arte – in clu si ve os so -

nhos, a re vol ta, a con tes ta ção.

A ca pa ci da de da so ci e da de ca pi ta lis ta de as si -

mi lar for ças con tes ta tó ri as é de fato imen sa. Bas ta

pen sar na his tó ria do mo vi men to ope rá rio, na sua

in te gra ção à so ci e da de do con su mo, ou en tão nos

mo vi men tos iden ti tá ri os: fe mi nis ta, afro des cen den -

te, gay, que er, os qua is, em cer ta me di da e até cer -

to pon to, aca ba ram por se tor nar no vos ni chos do

mer ca do pós-mo der no, que sou be ex plo rar mu i to 

bem o fe ti chis mo das iden ti da des cul tu ra is.

Vol tan do à sua per gun ta, a par tir do mo men -

to que in ves ti men tos pri va dos co me çam a fa zer

par te da or ga ni za ção do FSM, o con te ú do do mes -

mo não fica imu ne. É uma ten dên cia con tra a qual 

é pre ci so lu tar. A au to no mia do Fó rum é con di ção 

in dis pen sá vel de sua le gi ti mi da de. Já as sis ti mos

ao fil me da “anarchy for sale” (tí tu lo de uma can -

ção do gru po Dead Ken nedys nos anos 1980). É

im pe ra ti vo não de i xar que a in sa tis fa ção com a

so ci e da de da mer ca do ria se trans for me ela pró -

pria em mer ca do ria.

IHU On-Line – O FSM des te ano ex pe ri men -

tou uma re no va ção, ou me lhor, um re tor no

às suas ori gens?

Rap ha el Alva ren ga – Não vejo como um re tor -

no às suas ori gens – vale di zer, um fó rum in ter na -

ci o nal al ter na ti vo, pri vi le gi an do a di men são so ci al,

por isso mes mo opos to à po lí ti ca eco nô mi ca pro -

pa ga da pelo Fó rum de Da vos – pos sa ser ex pe ri -

men ta do como uma re no va ção. O des te ano foi

sem dú vi da um Fó rum di fe ren te dos de ma is, por

ca u sa da mag ni tu de da cri se mun di al. Ao mes mo

tem po, ou viu-se cer tas de cla ra ções meio ar ro gan -

tes, além de in gê nu as, do tipo: “Vi ram só como tí -

nha mos ra zão! Os po de ro sos de Da vos se en ga -

na ram! O mer ca do sem amar ras não traz pros pe -

ri da de, e sim a pre ca ri zação de to das as es fe ras da

vida”.

E al guém lá ig no ra va isso? É o pró prio do

atual ca pi ta lis mo-cas si no o ím pe to su i ci da. Os agen -

tes de mer ca do não só não des co nhe ci am as con -

se quên ci as so ci a is e eco ló gi cas de sas tro sas do ca -

pi tal fi nan ce i ro cor ren do o mun do sem fre i os,

como es ta vam bem ci en tes dos ris cos de per da

pes so al. Quem não sa bia no que da ri am as po lí ti -

cas de cré di to e a es pe cu la ção imo bi liá ria? Tal vez

não se ima gi na va que o bu ra co fos se ser tão gran -

de, o que não im pe de que nin guém du vi das se que 

um dia a con ta che ga ria e que al guém te ria de es -

va zi ar os bol sos para pa gar.

Vol tan do ao FSM, a no vi da de ma i or, cre io

eu, tal vez te nha con sis ti do na cen tra li da de dada à

ques tão eco ló gi ca, como já dis se, ago ra as so ci a da 

à com pre en são da cri se como in di vi sí vel, como

cri se da so ci e da de ca pi ta lis ta em to das as suas di -

men sões.

IHU On-Line – Em que sen ti do a não com -

pre en são da su pe ra ção da so ci e da de atu al

como um im pe ra ti vo his tó ri co pode tor nar

tar de de ma is ações con tra o ca pi ta lis mo?
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Rap ha el Alva ren ga – No sen ti do de que só te -

mos este pla ne ta para vi ver e que se não pu ser -

mos um fim à mar cha de des tru i ção em cur so –

mar cha ir re ver sí vel den tro de co or de na das ca pi ta -

lis tas, prin ci pal men te de po is da ter ce i ra re vo lu ção

in dus tri al –, da qui a pou cas dé ca das não res ta rá

nin guém para con tar a his tó ria.

IHU On-Line – Qual é a im por tân cia da par -

ti ci pa ção e do diá lo go en tre os qua tro che -

fes de Estado, de es quer da, no FSM: Chá -

vez, Cor rea, Lugo e Mo ra les?

Rap ha el Alva ren ga – Co me ço a res pos ta por

um co men tá rio de Bo a ven tu ra de Sou sa San tos,

que cha mou aten ção para o pro ble ma da vi si bi li -

da de do Fó rum, de sua in fluên cia so bre a so ci e da -

de e do ris co de se tor nar ir re le van te. Que o even -

to não apa re ça se não em pou cas li nhas e ima gens

da gran de mí dia, em ge ral de for ma de pre ci a ti va,

é com pre en sí vel: há mu i to se sabe que numa so -

ci e dade de clas ses a opi nião do mi nan te é a opi -

nião das clas ses do mi nan tes, um re fle xo de sua

men ta li da de e de suas prá ti cas. Sen do o FSM um

ve tor de de nún cia das ma ze las da so ci e da de ca pi -

ta lis ta glo bal, é “nor mal” que não apa re ça como

de ve ria nos prin ci pa is me i os de co mu ni ca ção,

atre la dos que são aos in te res ses das eli tes. O fato

de não apa re cer, se não como ca ri ca tu ra, na gran -

de im pren sa e nos prin ci pa is ca na is de te le vi são,

não tor na de modo al gum o even to ir re le van te,

pelo con trá rio.

Isso pos to, é ine gá vel que a par ti ci pa ção dos

pre si den tes em ques tão trou xe uma ma i or vi si bi li -

da de para o Fó rum do que sem a vin da de les, mas 

as sim se con fir mou a já es pe ra da su pe rin fla ção de

tal pre sen ça pela mí dia do mi nan te em de tri men to

de ati vi da des e dis cus sões pa ra le las, de lon ge mais

im por tan tes e sig ni fi ca ti vas. Ade ma is, o gran de

en con tro dos pre si den tes – do qual tam bém par ti -

ci pou Lula – en tre tém uma cren ça pe que no-bur -

gue sa, que, a meu ver, con tra diz o es pí ri to do

FSM, a sa ber, de que o fu tu ro do mun do e a re so -

lu ção dos pro ble mas da hu ma ni da de re si di ri am

nas mãos de go ver nan tes e che fes de Esta do.

Nes se pon to, tem ra zão Ma ri na Sil va em afir -

mar que não po de mos mais de po si tar nos sas es -

pe ran ças na fi gu ra de lí de res – o que, diga-se de

pas sa gem, vale tam bém para o “im pe ra dor ne -

gro”, como cha mam Oba ma em Cuba. O pro ces -

so po lí ti co, lem brou ain da a ex-mi nis tra do meio

am bi en te, deve ser po li cên tri co, ou seja, a trans -

for ma ção so ci al não deve ocor rer tão-só de cima

para ba i xo. Até por que, para os gran des lí de res –

e isso não só na Amé ri ca La ti na, ob vi a men te –, o

ide al de so ci e da de con ti nua sen do aque le, ju rás si -

co, ba se a do no cres ci men to eco nô mi co cons tan te

(só que “sus ten tá vel”), na mo bi li za ção para o tra -

ba lho e na cri a ção de em pre gos, pou co im por tan -

do, aliás, o con te ú do dos mes mos: ca ta dor de

lixo, web de sig ner, fla ne li nha, dan ça ri na de funk,

pro fes sor de es co la pú bli ca, fa bri can te de ar mas,

mas sa gis ta, fri ta dor de ham búr gue res, baby sit ter

ou pros ti tu ta... “Qu al quer em pre go é me lhor do

que ne nhum”, se gun do a an to ló gi ca bou ta de de

Bill Clin ton.

Então, a luta por uma nova so ci e da de deve

se tra var em di fe ren tes fren tes e em bo ra ache que

não de va mos aban do nar sem mais nem me nos os 

re cur sos do Esta do nas mãos das eli tes, precisa ser 

mu i to in gê nuo para se crer que uma trans for ma -

ção qua li ta ti va da sociedade ocorrerá no interior

da decadente forma política burguesa.

IHU On-Line – E qual é o sig ni fi ca do da au -

sên cia de Lula nes sa dis cus são?

Rap ha el Alva ren ga – A dis cus são em ques tão,

com Lugo, Cor rea, Mo ra les e Chá vez, foi pro pos ta 

e or ga ni za da pelo MST, e, se Lula não foi con vi da -

do a par ti ci par, a ra zão é sim ples: ao con trá rio dos

ou tros pa í ses ali re pre sen ta dos, o Bra sil não faz

par te da Alba (Alter na ti va Bo li va ri a na para Amé -

ri ca La ti na y el Ca ri be), que se ria o tema cen tral

abor da do. Não cre io que na au sên cia do pre si -

den te bra si le i ro haja um sig ni fi ca do ma i or para

além des te fato.

IHU On-Line – Em ter mos la ti no-ame ri ca -

nos, como po de mos com pre en der a ele i ção

de qua tro lí de res de es quer da em me nos de

dez anos? Nos so con ti nen te é o can te i ro

para o re nas ci men to do so ci a lis mo?

Rap ha el Alva ren ga – Há quem sus ten te que em

tal fe nô me no te nha pe sa do uma cer ta “mu dan ça

de cons ciên cia co le ti va” fren te à in ten si fi ca ção da
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de sin te gra ção so ci al e da de gra da ção eco ló gi ca

em cur so. Mas não é uma ex pli ca ção que me con -

ven ce. A ques tão para mim é ou tra: no con tex to

atu al, uma vez no po der, par ti dos de es quer da

ide o lo gi ca men te con sis ten tes fa zem ain da al gu ma 

di fe ren ça? Qu e ro di zer, são qua li ta ti va men te su -

pe ri o res aos de ma is, da di re i ta? De i xo ao le i tor se

de ci dir. Só cha ma ria a aten ção para o se guin te: as 

exi gên ci as glo ba is da acu mu la ção ca pi ta lis ta e a

de cor ren te ges tão na ci o nal da mi sé ria de i xam

pou ca mar gem de ma no bra para re for mas so ci a is

não tri vi a is.

Amé ri ca La ti na como can te i ro para o re nas -

ci men to do so ci a lis mo? Pen so que sim, que pode

ser, mas não por ca u sa da ele i ção de lí de res de es -

quer da. A Amé ri ca La ti na dos pi que te i ros, dos

sem-ter ras, dos za pa tis tas, essa sim pode vir a

apre sen tar al ter na ti vas so ci a lis tas. Como dis se,

não acre di to em mu dan ças es tru tu ra is vin das de

cima, ain da me nos nos mol des clás si cos da po lí ti -

ca bur gue sa, que há mu i to de i xou de ser des te

mun do. Uma mu dan ça qua li ta ti va, se vier, virá de 

um gran de mo vi men to eman ci pa tó rio trans na ci o -

nal, que de ve rá ter o cu i da do de não se de i xar pa -

ra li zar numa nova uni da de bu ro crá ti ca; um mo vi -

men to sem fal sa sín te se, com en ver ga du ra po lí ti ca 

su fi ci en te para opor, ao fim-de-fe i ra ca pi ta lis ta,

uma al ter na ti va so ci al e eco ló gi ca ra di cal e cons -

ci en te men te for mu la da. Caso sur ja tal mo vi men -

to, e a atu al cri se é qui çá pro pí cia à sua emer gên -

cia, é pro vá vel que se aglu ti nem em tor no dele os

re bel des “sem ca u sa” que so mos, os in sa tis fe i tos e 

in dig na dos com a bar ba ri da de que é a so ci e da de

ca pi ta lis ta dita “em cri se de le gi ti ma ção”, no seio

da qual só po de mos nos re co nhe cer ver da de i ra -

men te na in jus ti ça ab so lu ta do fato de ser mos re -

je i ta dos à mar gem da vida.

IHU On-Line – Ain da nes se ra ci o cí nio, con -

si de ra a Amé ri ca La ti na a con cre ti za ção da

Uto pia, de Mo rus, como Chá vez as si na lou,

ci tan do Bo lí var em seu dis cur so no FSM?

Por quê?

Rap ha el Alva ren ga – Só se for a con cre ti za ção

de uma má uto pia, uma uto pia às aves sas. Não dá 

para le var a sé rio uma de cla ra ção des sas. Tra ta-se 

de um con ti nen te ex plo ra do até os os sos por sé cu -

los a fio, com fe ri das so ci a is e his tó ri cas pro fun das

e não ci ca tri za das, que nem de lon ge es tão em

vias de se rem cu ra das. Aqui o es ta do de ex ce ção,

ou seja, a não-li ber da de e a ano mia so ci al, sem -

pre foi a re gra. É uma enor mi da de pre ten der que

es tas ter ras de mi sé ria, so fri men to e im po tên cia

se jam a uto pia re a li za da.
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‘’Não é a clas se tra ba lha do ra que irá pa gar por

uma cri se cuja res pon sa bi li da de não é su a’’

Entre vis ta com Ri car do Antu nes

Ri car do Antu nes é gra du a do em Admi nis tra -

ção Pú bli ca, pela Fun da ção Ge tulio Var gas, mes -

tre e dou tor em Ciên ci as So ci a is, pela Uni ver si da -

de de São Pa u lo, e pós-dou tor pela Uni ver sity of

Sus sex. Em 1994, a Uni ver si da de de Cam pi nas

lhe con ce deu o tí tu lo de livre do cen te. Atu al men -

te, é pro fes sor ti tu lar da Uni camp. Escre veu inú -

me ras obras so bre a ques tão do tra ba lho, den tre

elas Os sen ti dos do tra ba lho (São Pa u lo: Bo i -

tem po, 1999), Um es quer da fora do lu gar: o

go ver no Lula e os des ca mi nhos do PT (Cam -

pi nas: Au to res Asso ci a dos, 2006) e Ade us ao

tra ba lho? Ensa io so bre as me ta mor fo ses e a

centrali da de do mun do do tra ba lho (São Pa u -

lo: Cor tez, 2008).

A cri se já se apre sen ta no Bra sil des de o fi nal

de 2008 e, com ela, de mis sões, mu dan ças na ro -

ti na do tra ba lho, pro pos tas das em pre sas para

mu dar a le gis la ção tra ba lhis ta, em prés ti mos do

go ver no sem ga ran ti as de ma nu ten ção dos em -

pre gos e ne nhu ma in ten ção de di mi nu i ção dos lu -

cros. Enquan to isso, sin di ca tos e cen tra is sin di ca is

es tão ne go ci an do com as em pre sas sem for ta le cer

a luta pe los di re i tos dos tra ba lha do res. É isso que

o pro fes sor Ri car do Antu nes pen sa. “Não é a clas -

se tra ba lha do ra que irá pa gar por uma cri se cuja

res pon sa bi li da de não é sua. Não foi a clas se tra ba -

lha do ra que fez os sa ques dos ca pi ta is fic tí ci os, que 

pe gou di nhe i ro das em pre sas e apli cou na ci ran da

fi nan ce i ra, que cri ou um mun do que se pro lon ga

na pro du ção e que atin ge essa ci ran da fi nan ce i ra

mun di al. Então, por que a clas se tra ba lha do ra

deve pa gar o ônus da cri se?”, ques ti o nou Antu nes,

na en tre vis ta que con ce deu à equi pe de co mu ni -

ca ção da IHU On-Line, pu bli ca da nas No tí ci as

do Dia do site do IHU(www.uni si nos.br/ihu), em

9 de mar ço de 2009.

IHU On-Line – Como o se nhor vê a pos tu ra

dos sin di ca tos e cen tra is sin di ca is di an te

das de mis sões que vêm sen do fe i tas em de -

cor rên cia da cri se fi nan ce i ra mun di al?

Ri car do Antu nes – Tan to os sin di ca tos quan to

as cen tra is sin di ca is não são um ho mo gê ne as e é

pre ci so, na aná li se, fa zer as de vi das di fe ren ci a -

ções. As cen tra is sin di ca is, como a CUT e a For ça

Sin di cal, ain da que te nham di fe ren ças na sua atu a -

ção, fo ram pe gas com ple ta men te de sur pre sa com 

re la ção à pro fun di da de da atu al cri se que atin ge o

sis te ma do ca pi tal no seu âma go por que es ta vam,

par tí ci pes que são do go ver no Lula, cren tes que a

cri se mun di al não afe ta ria o Bra sil. To dos nos

lem bra mos que a tese do go ver no Lula, até pou co

tem po atrás, era de que o Bra sil se en con tra va re -

fra tá rio. Essa tese, po rém, se mos trou tris te men te

gro tes ca. Elas não se pre pa ra ram para en fren tar

esse pe río do gra ve que es ta mos vi ven do des de o

fi nal do ano pas sa do. Hou ve de mis sões em mas sa 

na Vale do Rio Doce, Embra er e em tan tos ou tros

se to res, como têx til, de co mér cio, de tu ris mo. Até

o agro ne gó cio sen te a re tra ção do mer ca do ex ter -

no. Isso mos trou, en tão, a vul ne ra bi li da de do Bra -

sil nes te qua dro de cri se. Como as cen tra is sin di ca is 

es ta vam cren tes de que essa cri se se ria de con se -

quên cia pe que na para o país, quan do ela sur giu,

fo ram pe gas de modo des pre ve ni do.

Cla ro que as res pos tas são um pou co di fe ren -

tes: a For ça Sin di cal, como sem pre, que tal vez pu -

des se ser cha ma do de “For ça Ne go ci al”, mais do

que de pres sa co me çou a ace i tar re du ção de jor na -
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da com re du ção de sa lá rio, ace i tou o la yoff com

sa lá rio re du zi do, ou seja, ra pi da men te co me çou a

ace i tar es tas me di das do ca pi tal con tra o trabalho.

A CUT, os ci lan do um pou co, tem dito que é con tra 

a re du ção da jor na da de tra ba lho com a re du ção

de sa lá rio e de di re i tos, mas, mu i tas ve zes, por não 

ter pre pa ra do uma re sis tên cia mais for te dos tra -

ba lha do res, se en con tra numa si tu a ção com pou -

cas al ter na ti vas. A Con lu tas, que é uma cen tral

sin di cal pe que na, atra vés do sin di ca to dos me ta -

lúr gi cos de São José dos Cam pos, tem fe i to uma

dura luta con tra as de mis sões da GM, dos tra ba -

lha do res da Embraer etc. Essas com pa ra ções são

in te res san tes para mos trar a di fe ren ças en tre as

cen tra is sin di ca is.

IHU On-Line – Os sin di ca tos ope ram do

mes mo modo?

Ri car do Antu nes – Qu a se sem pre. Por exem -

plo: o sin di ca to dos me ta lúr gi cos de São José dos

Cam pos tem tido uma cla ra po si ção em re la ção à

cri se e não ne go cia per da de di re i tos, por que não

têm cul pa so bre a atu al cri se. O ca pi tal quer aca -

bar com a cri se e ain da fa zer uma bru tal re es tru tu -

ra ção pro du ti va que sig ni fi ca des tru ir ain da mais

os di re i tos dos tra ba lha do res, re du zin do o con tin -

gen te de tra ba lho, os di re i tos e per mi tin do, atra -

vés da pres são pela fle xi bi li za ção das leis tra ba lhis -

tas, que não só os ter ce i ri za dos se jam de mi ti dos,

mas que de mis sões em mas sa se jam re a li za das

sem que isto one re a em pre sa. Em sín te se: em ge -

ral, as prin ci pa is cen tra is sin di ca is, a CUT e a For ça 

Sin di cal, por ca mi nhos di fe ren tes, se mos tra ram

des pre pa ra das para re sis tir a esta cri se com a in -

ten si da de que ela veio. O mes mo não acon te ceu

com a Con lu tas.

Os sin di ca tos li ga dos à Con lu tas, à CUT e à

For ça Sin di cal, pela pres são das ba ses, têm pro cu -

ra do ofe re cer al gu ma re sis tên cia. Para mim, as co i -

sas es tão fun ci o nan do da se guin te for ma: as em -

pre sas che gam com um pu nhal, apon tam no pe i to 

do tra ba lha dor e nas cos tas co lo cam a par te afi a -

da de uma es pa da na nuca, per gun tando aos ra -

ba lha do res as sa la ri a dos: “Você pre fe re uma apu -

nha la da pelo co ra ção ou uma es pa da da pela

nuca?”. Se um sin di ca to está jun to com o tra ba -

lha dor, mos tra que as em pre sas es tão que ren do ti -

rar van ta gem, isso não acon te ce des sa for ma.

IHU On-Line – E como o se nhor vê a atu a ção 

das cen tra is sin di ca is di an te dos em prés ti -

mos do go ver no às em pre sas pri va ti za das?

Ri car do Antu nes – A Embra er lu crou mi lhões e

mi lhões de di nhe i ro nes ses anos como em pre sa

pri va ti za da. A Vale do Rio Doce tor nou-se a mais

im por tan te pro du to ra de mi né ri os do mun do,

acu mulando um vo lu me in cal cu lá vel de di nhe i ro.

O mes mo se deu com a Com pa nhia Si de rúr gi ca

Na ci o nal. Por que ago ra, ao in vés de pe na li za rem

os tra ba lha do res, elas não são for ça das a pe na li -

za rem os seus lu cros. É hora não de cor tar tra ba -

lho ou di re i to do tra ba lho, mas sim de cor tar e re -

du zir a taxa de lu cro. To das es sas em pre sas são

ex-em pre sas pú bli cas, que fo ram pri va ti za das em

con di ções que a ra zão des co nhe ce. Os sin di ca tos

de ve ri am lan çar uma cam pa nha pela re es ta ti za -

ção da Embra er, da Vale e da CNS. Mas, fren te a

essa cri se, es tão pres tan do um des ser vi ço ao país

na me di da em que fa zem o que é mais fá cil.

IHU On-Line – Por que as cen tra is sin di ca is

e os pró pri os sin di ca tos não fa zem isso?

Ri car do Antu nes – Gran de par te dos sin di ca tos

tem uma po lí ti ca tí mi da, sem or ga ni za ção de base

jun to aos tra ba lha do res, sem dar im por tân cia à re -

sis tên cia de clas se e aca bam en tran do no es que -

ma do pu nhal e da es pa da. Eles co me çam a dis cu -

tir qual é o me nos ruim: a pu nha la da ou a es pa da -

da. Nós pre ci sa mos sair des ta ar ma di lha! Não é a

clas se tra ba lha do ra que irá pa gar por uma cri se

cuja res pon sa bi li da de não é sua. Não foi a clas se

trabalha do ra que fez os sa ques dos ca pi ta is fic tí -

ci os, que pe gou di nhe i ro das em pre sas e apli cou

na ci ran da fi nan ce i ra, que cri ou um mun do que se 

pro lon ga na pro du ção e que atin ge essa ci ran da fi -

nan ce i ra mun di al. Então, por que a clas se tra ba -

lha do ra deve pa gar o ônus da cri se? É im por tan te

que os tra ba lha do res en con trem nos seus sin di ca -

tos e nas cen tra is sin di ca is uma fer ra men ta que

lhes dê apo io e su por te para re sis tir. Se não fi ze -

rem isso, o ge ren te da em pre sa irá di zer: “Ou vo -

cês ace i tam a re du ção da jor na da de tra ba lho e a

re du ção de sa lá rio ou se rão de mi ti dos”.
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IHU On-Line – Quer di zer que, de cer ta for -

ma, os sin di ca tos per de ram o vín cu lo com

suas ba ses?

Ri car do Antu nes – O fla ge lo ma i or da clas se tra -

ba lha do ra é o de sem pre go. Não há co i sa pior

para a clas se tra ba lha do ra. Ela pode ter em pre gos

pre cá ri os, mas pior ain da é o de sem pre go. Então,

nes te mo men to, a ma i o ria dos sin di ca tos não têm

mos tra do a si tu a ção real das em pre sas, que elas

es tão es con den do in for ma ções e es tão jo gan do a

cri se em cima dos tra ba lha do res. Assim, as em pre -

sas apro ve i tam a si tu a ção para fa zer uma nova re -

es tru tu ra ção pro du ti va con tra os tra ba lha do res. O 

mun do das em pre sas é uma ver da de i ra guer ra,

por isso elas fa zem essa po lí ti ca de cus tos pe na li -

zan do os em pre gos e os tra ba lha do res. Os sin di -

ca tos que não avan çam nes sas ban de i ras mais

con fron ta ci o nis tas é por que per de ram o vín cu lo

com as suas ba ses. Assim, tor na ram-se cu pu lis tas,

ins ti tu ci o na lis tas, go ver nis tas, de pen dem dos FAT’s,

do im pos to sin di cal. Nes ta hora, suas ações mos -

tram sua fra gi li da de. Os sin di ca tos que man ti ve -

ram vín cu los com as ba ses e al gum ní vel de or ga -

ni za ção têm con se gui do re sis tir mais. Os ou tros,

que se gui ram o ca mi nho da bu ro cra cia, es tão em

maus len çóis.

IHU On-Line – Pro fes sor, por que a luta dos

tra ba lha do res, na dé ca da de 1980, pa re cia

tão real e, hoje, cer tas ve zes, pa re ce um

pou co utó pi ca?

Ri car do Antu nes – De 1990 para cá, o mun do

vi rou de ca be ça para ba i xo. Hou ve cri se es tru tu ral 

do sis te ma ca pi ta lis ta, re es tru tu ra ção pro du ti va de 

am pli tu de glo bal, ne o li be ra lis mo cri an do o ideá -

rio da pri va ti za ção e da fi nan ce i ri za ção, fle xi bi li za -

ção/des tru i ção/pre ca ri za ção da clas se tra ba lha do -

ra, al tos ín di ces de in for ma li da de em es ca la mun -

di al, o fim da URSS e o “fim do so ci a lis mo” (como

con si de rou a mí dia). Todo esse cal do cul tu ral, nos 

anos 1990, trou xe trans for ma ções mu i to pro fun -

das. E, fun da men tal men te, do ne o li be ra lis mo e

da re es tru tu ra ção pro du ti va vi e ram as ide i as de

que o tra ba lha dor não é mais um tra ba lha dor,

mas sim um co la bo ra dor. Cada co la bo ra dor deve

por si re sol ver os seus pro ble mas. Insta u rou-se,

des se modo, uma com pe ti ção in fer nal den tro das

fábri cas para cal cu lar jus ta men te qual tra ba lha -

dor é mais com pe ti ti vo do que o ou tro. Ou seja,

cri ou-se um exér ci to de tra ba lha do res e tra ba lha -

do ras ter ce i ri za dos com pou cos ou mes mo sem di -

re i tos e não trou xe o te mor do de sem pre go. Se ria

im pos sí vel que este con jun to de ele men tos que

men ci o no aqui não afe tas sem a or ga ni za ção, a

cons ciên cia e os pro je tos da clas se tra ba lha do ra.

Por isso, te nho dito, já há al gum tem po, que es ta -

mos de sa fi a dos a com pre en der a nova mor fo lo gia 

do tra ba lho.

IHU On-Line – E os sin di ca tos têm es pa ço

en tre essa nova clas se tra ba lha do ra?

Ri car do Antu nes – Nes te novo de se nho da clas -

se tra ba lha do ra, é evi den te que exis te es pa ço para 

os sin di ca tos. Esses, afi nal, são uma fer ra men ta

do tra ba lha dor e ele pre ci sa dela nes ses mo men -

tos. A clas se tra ba lha do ra pre ci sa dos sin di ca tos

sem pre, es pe ci al men te nes sas si tu a ções crí ti cas.

No en tan to, qual é o sin di ca to que ela pre ci sa? O

sin di ca to da conceiliação? O sin di ca to ne go ci al?

Ou o sin di ca to da de fe sa vi go ro sa dos seus di re i -

tos? Veja bem: mu i tas pes so as di zem que o sin di -

ca to pre ci sa negociar, afi nal a si tu a ção é di fí cil

para as em pre sas. Então, as em pre sas vêm aos

sin di ca tos e di zem: va mos de sem pre gar, re du zir

sa lá ri os, fle xi bi li zar. Mas os sin di ca tos de vem

apre sen tar o opos to: o mo men to é de cor te nos lu -

cros, de di mi nu ir os ga nhos do ca pi tal, por que o

di re i to ao tra ba lho é um di re i to su bli me, cons ti tu -

ci o nal. Como é que mais de 80 mi lhões de pes so -

as que cons ti tu em a clas se tra ba lha do ra ati va bra -

si le i ra irão so bre vi ver se não ti ve rem o di re i to su -

bli me do tra ba lho.

Nós nem es ta mos dis cu tin do ago ra as con di -

ções e dig ni da de des se trabalho, mas pre ci sa mos

pre ser var a exis tên cia do tra ba lho. Os ca pi ta is

acham que dis cu tir a re du ção de jor na da com re -

du ção de sa lá rio é nor mal para o tra ba lha dor.

Pois bem, os sin di ca tos de vem apre sen tar essa

con tra pro pos ta: re du ção da jor na da de tra ba lho

sim (aliás, há mu i to que os sin di ca tos de fen dem

isso) e di zer não à re du ção dos sa lá ri os! Essa é a

con tra po si ção. Assim é que o pa tro na to vai per ce -

ber que a co i sa não é tão fá cil. Qu an do a Embra er

de mi tiu es ses fun ci o ná ri os, a Jus ti ça do Tra ba lho
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pe diu ex pli ca ções, que a em pre sa está se ne gan do 

a dar. A Jus ti ça do Tra ba lho está exi gin do que a

Embra er jus ti fi que por que ela está de mi tin do e

qual é a si tu a ção, pois a em pre sa não está fa lin do.

Se a Embra er está numa si tu a ção tão de ses pe ra -

do ra, que ela seja re es ta ti za da de novo, como está 

acon te cen do com os ban cos e ou tras empresas na 

Europa.

Esta ti za ções e re es ta ti za ções

O go ver no de ve ria ser mais ou sa do e co ra jo -

so e di zer para a Embra er que, se a si tu a ção está

tão di fí cil, é ne ces sá rio fa zer com que a Embra er (e 

tam bém a Vale do Rio Doce) vol te a ser es ta tal. A

Ge ne ral Mo tors e to das as ou tras em pre sas que

de pen de ram de au xí lio pú bli co não po dem

demitir. O go ver no de ve ria ser mu i to mais ou sa -

do. Re pa re nas ações que os go ver nos ve ne zu e la -

no e bo li vi a no vêm to man do. São me di das mu i to

mais co ra jo sas e ou sa das do que ado ta das pelo

go ver no Lula. Fren te ao de sa bas te ci men to, as

em pre sas bo i co tan do na Ve ne zu e la a pro du ção

do ar roz, o go ver no Chá vez in ter ve io nas em pre -

sas e pas sou a ter o con tro le. A mes ma co i sa acon -

te ceu no go ver no Mo ra les. Qu an do foi ele i to e

per ce beu uma ex plo ra ção in ten si fi ca da da Pe tro -

bras e de ou tras em pre sas de petróleo em relação

ao seu gás, o governo nacionalizou o recurso. É

mais ou menos esse o desenho que temos que

fazer aqui no Brasil.

O go ver no Lula re du ziu o IPI para a pro du -

ção de au to mó ve is. Mas de via tê-lo con di ci o na do, 

ou seja, só te ri am re du ção de IPI as em pre sas que

não de mi tis sem ne nhum tra ba lha dor. Evi den te -

men te, esse go ver no pas sa lon ge dis so, por que é

um go ver no de con ci li a ção, que ten ta ga ran tir os

for tes in te res ses do ca pi tal, da par ce la mais po bre

do país de for ma as sis ten ci a lis ta e não toca nos pi -

la res da bar bá rie bra si le i ra. A al ter na ti va é dos sin -

di ca tos, das lu tas so ci a is, dos mo vi men tos dos tra -

ba lha do res e so ci a is. Nós es ta mos ven do ago ra,

pa ra le la men te a isso, uma cam pa nha bru tal de

de mo ni za ção e cri mi na li za ção do MST. Num país

onde a cor rup ção e o des man do é a re gra, te mos

de ou vir e ace i tar que o MST é o cul pa do por re ce -

ber in de vi da men te ver bas pú bli cas. Este é o ce ná -

rio con ser va dor que es ta mos vi ven do hoje, e as

em pre sas se uti li zam dele. Daí a ne ces si da de de se 

re to mar um sin di ca lis mo com pa tí vel com o sé cu lo 

XXI, que com pre en da a nova mor fo lo gia do

trabalho e que a si tu a ção atu al está co lo can do as

ques tões vi ta is na mesa.

Veja a si tu a ção es tru tu ral que em que nos co -

lo ca mos: se as em pre sas con ti nu a rem, de mi tin do

o de sem pre go che ga rá a ní ve is bru ta is. O de sem -

pre go che ga rá num ní vel ain da mais agu do. Se a

pro du ção for re to ma da, ou seja, se, por al gum

mo ti vo, ti ver mos no pró xi mo pe río do uma re to -

ma da da pro du ção – o que eu, par ti cu lar men te,

não acre di to –, vi ve re mos um aque ci men to glo bal 

in su por tá vel. Assim, “se cor rer o bi cho pega, se

pa rar o bi cho come”, por que se pro du zir mais a

ló gi ca des tru ti va e des con tro la da des com pen sa rá

ain da mais o nos so modo de pro du ção e de vida.

Se con ti nu ar de sem pre gan do, pe na li za os tra ba -

lha do res. Isso obri ga, en tão – por isso é uma cri se

es tru tu ral, mu i to mais do que uma cri se do ca pi tal

fi nan ce i ro –, os sin di ca tos a fa zer al gu mas co i sas:

com pre en der a nova mor fo lo gia do tra ba lho e

suas ques tões vi ta is, lu tar pe las re i vin di ca ções

con tin gen tes e ime di a tas. É pre ci so co me çar a re -

fle tir so bre como de ve mos ini ci ar uma dis cus são

mais pro fun da em di re ção a cons tru ir um novo

modo de vida e pro du ção que dê sen ti do a hu ma -

ni da de. Essa é uma ques tão vi tal. Alguns sin di ca -

tos, pas sa da a pa ra li sia da úl ti ma dé ca da e meia,

co me çam a per ce ber que pre ci sa mos vol tar a ter

uma dis cus são mais pro fun da so bre os ca mi nhos

da so ci e da de, para além das ques tões do dia-a-dia

(ma i or ou me nor sa lá rio, ma i or ou me nor di re i to

etc). Pre ci sa mos sa ber para qual so ci e da de es ta -

mos olhan do.
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É pre ci so cons tru ir al ter na ti vas de pro du ção e dis tri bu i ção de ri que zas

Entre vis ta com Jo nas de Oli ve i ra Ber tuc ci

Jo nas de Oli ve i ra Ber tuc ci pos sui gra du a ção

em Ciên ci as Eco nô mi cas, pelo Cen tro Uni ver si tá -

rio do Dis tri to Fe de ral, e mes tra do em Eco no mia

pelo Cen tro de De sen vol vi men to e Pla ne ja men to

Regi o nal, da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is

(CEDEPLAR/UFMG). Par ti ci pou da equi pe de coorde -

na ção do Ma pe a men to da Eco no mia So li dá ria no

Bra sil, pela Se cre ta ria Na ci o nal de Eco no mia So li -

dá ria. Atu al men te, cur sa o pro gra ma de dou to ra do

em So ci o lo gia, na Uni ver si da de de Bra sí lia.

As po lí ti cas cha ma das de ne o li be ra is ob je ti -

va ram o cres ci men to eco nô mi co, mas trou xe ram

tam bém efe i tos per ver sos so bre as re la ções so ci a is 

de tra ba lho, pre ca ri zan do-o. Isso ge rou uma per -

da de con fi an ça no tra ba lho e na eco no mia como

um todo, ana li sa o eco no mis ta Jo nas Ber tuc ci na

en tre vis ta que con ce deu a Gra zi e la Wol fart e Már -

cia Jun ges, jor na lis tas da equi pe de co mu ni ca ção

do IHU e pu bli ca da nas No tí ci as do Dia do site

do IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 17 de fe ve re i ro

de 2009.

A cri se mun di al que hoje pre sen ci a mos “de -

mons tra a ne ces si da de de cons tru ção de al ter na ti -

vas de pro du ção e dis tri bu i ção de ri que zas. A con -

cen tra ção, a de si gual da de e a po bre za são os re fle -

xos mais evi den tes de uma so ci e da de que tem o

lu cro como ori en ta ção prin ci pal para sua pro du -

ção eco nô mi ca e para a sa tis fa ção de suas ne ces si -

da des”, dis se à re por ta gem. Ele su ge re que o con -

su mo de al gu mas ca ma das da po pu la ção di mi nua, 

o que per mi ti ria am pli ar a qua li da de de vida de to -

dos. “O au men to na pro du ção atu al men te não é

ab so lu ta men te ne ces sá rio para a me lho ria da qua -

li da de de vida das pes so as.”

Se gun do Ber tuc ci, “a so ci e da de atu al cria in -

di ví du os que tem o ra ci o na lis mo e a efi ciên cia

como cri té rio para to ma da de de ci sões em qua se

to dos os mo men tos da sua vida co ti di a na e que se

ori en tam para um gran de ob je ti vo fi nal – o so nho

do con su mo. A afe ti vi da de e a emo ção per dem

sen ti do. Mu i tos vi vem para tra ba lhar e se des ta ca -

rem em meio a uma re a li da de al ta men te com pe ti -

ti va e o pró prio ato de (se) doar sem se esperar

nada em troca é tido como tolice”.

IHU On-Line – O que ca rac te ri za a atu al cri -

se do capitalismo? É pos sí vel es ta be le cer

re la ções en tre a cri se do ca pi ta lis mo, a cri -

se do mun do do trabalho e a cri se fi nan ce i -

ra internacional? O que ex pli ca esse caos

mun di al?

Jo nas Ber tuc ci – Nas úl ti mas dé ca das do sé cu lo

XX, os pa í ses ca pi ta lis tas pas sa ram por um pro -

ces so de aber tu ra co mer ci al e pela fle xi bi li za ção

do mer ca do de tra ba lho. Essas po lí ti cas, cha ma -

das de ne o li be ra is, vi sa vam ge rar o cres ci men to

eco nô mi co, mas, ao con trá rio, ti ve ram efe i tos per -

ver sos so bre as re la ções so ci a is de tra ba lho, na

me di da em que cres cia a ins ta bi li da de e que o

esta do do bem-estar so ci al saía de cena, jun to

com uma sé rie de pro te ções ao tra ba lho que ele

ga ran tia. Essa pre ca ri za ção ge ra va uma per da de

con fi an ça no tra ba lho e na eco no mia como um

todo.

Mais re cen te men te, vi ve mos os efe i tos de um 

ou tro pro ces so de li be ra li za ção, a fi nan ce i ra, que

ocor reu pa ra le la men te a este. Com a glo ba li za ção

dos mer ca dos financeiros, a am pli a ção do cam po

de atu a ção des sas ins ti tu i ções se deu de modo tão

rá pi do quan to o das mul ti na ci o na is que bus ca -

vam se ins ta lar nos pa í ses em de sen vol vi men to,

bus can do mão-de-obra ba ra ta. Isso sig ni fi ca que

há uma teia de re la ções com ple xas que tor na in -

ter de pen den te toda a eco no mia mun di al. Essa in -
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ter de pen dên cia exis te des de o iní cio do ca pi ta lis -

mo, con so li da do há pou co mais de dois sé cu los.

Con tu do, a velocidade com que os efeitos de uma

crise são espalhados pelo mundo nunca foi tão

grande.

IHU On-Line – Com a cri se do ca pi ta lis mo,

que mu dan ças o se nhor vis lum bra na es tru -

tu ra do em pre go e no mun do do tra ba lho a

cur to e lon go pra zo?

Jo nas Ber tuc ci – É mu i to di fí cil pre ver a nova

con fi gu ra ção do mun do do tra ba lho nas pró xi mas 

dé ca das. O que se con si de ra va an tes como uma

clas se ho mo gê nea, o pro le tá rio, as su me uma con -

fi gu ra ção al ta men te di ver si fi ca da hoje, não sen do

pos sí vel tra tá-la como uma clas se com ob je ti vos e

in te res ses ime di a tos co muns. Ao mes mo tem po, a

pro du ção dá lu gar ao se tor de ser vi ços num qua dro 

glo bal de re vo lu ção das tec no lo gi as de in for ma ção. 

Cada vez se pro duz mais e me lhor. A quan ti da de

de tra ba lho ne ces sá ria para se sa tis fa zer as ne ces si -

da des bá si cas de toda a po pu la ção se re duz, o que

nos per mi te di zer, num cál cu lo sim ples, que to dos

po de ri am tra ba lhar me nos e se de di car mais a ati -

vi da des cri a ti vas – e se rem mais fe li zes.

IHU On-Line – A cri se fi nan ce i ra in ter na ci o -

nal tem ge ra do es tra gos vi o len tos no mun -

do do tra ba lho. Qual o des fe cho des sa si -

tu a ção para os tra ba lha do res e para a hu -

ma ni da de?

Jo nas Ber tuc ci – De um pon to de vis ta téc ni co,

a fome é um pro ble ma que po de ria ser re sol vi do

há mu i to tem po. No en tan to, isso não é tão sim -

ples. Tra ta-se de uma ques tão po lí ti ca e so ci al, que

não se re sol ve pela im ple men ta ção de uma ide ia

vin da de uma men te bri lhan te. De um pon to de

vis ta so ci o ló gi co, é com pre en sí vel que a re du ção

da jor na da de tra ba lho e a re dis tri bu i ção do lu cro

não sejam algo que será ime di a ta men te ace i to por 

to dos. Mais do que isso, é pos sí vel di zer que tais

me di das são con tra di tó ri as ao de sen vol vi men to

ca pi ta lis ta. O re sul ta do é o que já co nhe ce mos: o

de sem pre go e a po bre za ao lado da abun dân cia.

IHU On-Line – Nes se con tex to de mu dan -

ças, a Eco no mia Solidária pode ga nhar al -

gum des ta que ou trans for mar esse ce ná rio?

Jo nas Ber tuc ci – No meio des se pro ces so, uma

das ex pres sões des sas con tra di ções é esse con jun -

to de ati vi da des e prá ti cas as so ci a ti vas, or ga ni za -

das de ma ne i ra co le ti va no cam po e na ci da de por 

tra ba lha do res ex clu í dos dos me i os for ma is de tra -

ba lho. Essas no vas for mas, co nhe ci das no Bra sil

como Eco no mia Solidária, se or ga ni zam e se re -

pro du zem em di fe ren tes con fi gu ra ções pelo mun -

do e têm como pon to em co mum o ques ti o na -

men to da re la ção de su bor di na ção do tra balho

ca pi ta lis ta – co nhe ci da como “em pre go” ou “tra -

ba lho as sa la ri a do”. Da au to ges tão do tra ba lho,

pas sa mos a uma ideia mais am pla da au to ges tão

so ci al.

IHU On-Line – Para o se nhor, a cri se in ter -

na ci o nal já atin giu de modo in ten so o mun -

do do tra ba lho ou ma i o res trans for ma ções

irão ocor rer?

Jo nas Ber tuc ci – Mu i tos acre di tam que, pou co a 

pou co, a com pre en são do em pre go dará lu gar a

uma ideia mais am pla de tra ba lho, na me di da em

que se am plia o po der dos tra ba lha do res so bre os

me i os de pro du ção e de de ci são, seja pe las for mas 

mais tra di ci o na is (e in di re tas) de par ti ci pa ção aci o -

ná ria nos ga nhos da em pre sa, seja pelo cres ci -

men to de al ter na ti vas co le ti vas, seja pe las ex pe -

riên ci as em con se lhos co mu ni tá ri os que au to ri -

zam po lí ti cas de or ça men tos par ti ci pa ti vos. Estes

per mi tem o uso de re cur sos pú bli cos mais bem co -

or de na dos com os in te res ses da po pu la ção lo cal,

que se vê obri ga da a re fle tir so bre seu fu tu ro. Con -

tu do, esta é ape nas uma apos ta, cujo re sul ta do só

pode ser re sol vi do na prá ti ca po lí ti ca e so ci al.

IHU On-Line – Para os oti mis tas, mo men tos 

de con fli to po dem ge rar mu dan ças po si ti -

vas. Em que sen ti do a te o ria do va lor tra ba -

lho pode aju dar a com pre en der atu al cri se?

Jo nas Ber tuc ci – A te o ria do va lor tra ba lho foi

ela bo ra da para ex pli car o fun ci o na men to do ca pi -

ta lis mo, suas cri ses, a pro du ção e dis tri bu i ção de

va lo res em uma so ci e da de ba se a da no mer ca do.

A te o ria con ti nua vá li da, evi den te men te. O que

acon te ce é que esta é uma te o ria para ex pli car so -

ci e da des ca pi ta lis tas. Se ou tras for mas de re pro -

du ção, que se ba se i am em re la ções de pro du ção

não ca pi ta lis tas, co me çam a se mul ti pli car, a lei do 
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va lor co me ça rá a per der o sen ti do como meio de

or ga ni za ção da ati vi da de eco nô mi ca e da vida –

mas isso é um pro ces so lon go cuja for ma e ca mi -

nho é im pos sí vel pre ver.

IHU On-Line – A cri se do ca pi ta lis mo su ge re 

a cons tru ção de um novo mo de lo de de sen -

vol vi men to e in clu são so ci al? Que mu dan -

ças são ne ces sá ri as?

Jo nas Ber tuc ci – A cri se, his to ri ca men te, de -

mons tra a ne ces si da de de cons tru ção de al ter na ti -

vas de pro du ção e dis tri bu i ção de ri que zas. A con -

cen tra ção, a de si gual da de e a po bre za são os re -

fle xos mais evi den tes de uma so ci e da de que tem o 

lu cro como ori en ta ção prin ci pal para sua pro du -

ção eco nô mi ca e para a sa tis fa ção de suas ne ces -

si da des. No en tan to, não po de mos pa rar aí. Mes -

mo se não hou ves se cri ses, se ria pre ci so ques ti o -

nar, em to das as suas di men sões, a for ma de

con vi vên cia so ci al na qual es ta mos hoje in se ri dos. 

A so ci e da de atu al cria in di ví du os que tem o ra ci o -

na lis mo e a efi ciên cia como cri té rio para to ma da

de de ci sões em qua se to dos os mo men tos da sua

vida co ti di a na e que se ori en tam para um gran de

ob je ti vo final – o so nho do con su mo. A afe ti vi da -

de e a emo ção per dem sen ti do. Mu i tos vi vem para 

tra ba lhar e se des ta ca rem em meio a uma re a li da -

de al ta men te com pe ti ti va e o pró prio ato de (se)

doar sem se es pe rar nada em tro ca (ao me nos

algo que não pos sa ser com pre en di do como útil) é 

tido como to li ce. Nes se sen ti do, a sa í da não ad -

vém de uma res pos ta téc ni ca, mas po lí ti ca, de um

con jun to de es co lhas mais ou me nos li vres que os

pró pri os ci da dãos pre ci sa rão fa zer ao ní vel lo cal e

co ti di a no, sem des con si de rar as res tri ções que o

glo bal os im põe. Não é pos sí vel, aqui, de ta lhar to -

dos es ses as pec tos, mas é pos sí vel exem pli fi car,

mais do que po lí ti cas em si, al gu mas ori en ta ções

as qua is, en tre mu i tas ou tras, acre di to que de vem

ser cada vez mais (per)se gui das de ma ne i ra co or -

de na da e ar ti cu la da nes te novo mi lê nio.

Re du ção de con su mo

No cam po ma cro e co nô mi co-fi nan ce i ro ime -

di a to, o Esta do tem o pa pel de de ter o pâ ni co, res -

ta u rar a con fi an ça e per mi tir me di das mais du rá -

ve is de re for ma e re-re gu la ção fi nan ce i ra que cor -

ri jam os ex ces sos da li be ra li za ção dos anos 1980.

Isso deve ser ar ti cu la do a um es for ço de me lho ria

dos ser vi ços pú bi cos, como sa ú de e edu ca ção (e

não à sua pri va ti za ção), as sim como a uma mu -

dan ça de ori en ta ção das po lí ti cas que se ba se i -

am na ide ia ilu só ria do cres ci men to eco nô mi co

(ide o lo gia a qual mes mo os go ver nos di tos mais à

es quer da tem di fi cul da de de su pe rar).

Como dis cu ti mos re su mi da men te an tes, o

au men to na pro du ção atu al men te não é ab so lu ta -

men te ne ces sá rio para a me lho ria da qua li da de de 

vida das pes so as. Mais do que isso, tal vez seja ne -

ces sá rio re du zir o con su mo de al gu mas ca ma das

da po pu la ção para se per mi tir uma am pli a ção da

qua li da de de vida de to dos. Isso sig ni fi ca ini ci ar

um am plo pro ces so de re du ção/re a de qua ção

equi li bra da do ní vel de pro du ção que ori en ta ria a

so ci e da de a de sen vol ver ou tras prá ti cas de sa ú de,

de la zer, ali men ta ção etc. (o que traz à tona tam -

bém a ne ces si da de de re gu la ção da emis são de

polu en tes e do sé rio pro ble ma am bi en tal que te re -

mos que enfrentar).

Para exem pli fi car, é pos sí vel par tir da pro ble -

má ti ca dos trans por tes. No cam po das po lí ti cas ur -

ba nas, é per fe i ta men te pos sí vel e de se já vel re du zir 

o nú me ro de car ros nas ruas (mo ti vo de es tres se e

pro ble mas de to dos os ti pos nas gran des ci da des).

Isso pode ser fe i to, im ple men tan do-se uma po lí ti -

ca de ta xa ções que de sin cen ti va ri am o uso do ve í -

cu lo, co or de na da ao mes mo tem po com po lí ti cas

es tru tu ra is que per mi ti ri am um re flu xo de re cur sos 

para al ter na ti vas de lo co mo ção que fa vo re ce ri am

o trans por te pú bli co, em de tri men to do trans por te

priva do. Assim, tam bém se re va lo ri za ri am os

me i os de mo bi li da de não mo to ri za da, as so ci a do

ao pla ne ja men to de ci clo vi as, es pa ços pú bli cos de 

la zer e a me di das de fa ci li ta ção da lo co mo ção de

pe des tres. Num sen ti do eco ló gi co am plo, este tipo 

de me di da par te de uma vi são sis tê mi ca que vê no 

de sen vol vi men to lo cal uma pos si bi li da de de va lo -

ri za ção de for mas de pro du ção, de cul tu ra e de sa -

be res po pu la res au tô no mas, sem que se ne gue os

avan ços que a tec no lo gia pode ofe re cer.
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O úl ti mo ba lu ar te da or to do xia no go ver no Lula é o Ban co Cen tral

Entre vis ta com José Luís Ore i ro

José Luís Ore i ro é dou tor em Eco no mia, pela 

Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro (UFRJ), e,

atual men te, di re tor do Cen tro de Pes qui sas Eco nô -

mi cas da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná (UFPR).

“O úl ti mo ba lu ar te da or to do xia nes te go ver -

no é o Ban co Cen tral. O re gi me de me tas de in fla -

ção bra si le i ro pre ci sa ga nhar um con tor no mais

he te ro do xo ur gen te men te, para não ma tar mos o

cres ci men to eco nô mi co”, cons ta ta José Luís Ore i -

ro, na en tre vis ta que con ce deu a Patricia Fa chin,

da equi pe de comu ni ca ção da IHU On-Line, pu -

bli ca da na edi ção 255, de 22 de abril de 2008.

Con si de ra do um eco no mis ta pós-key ne si a no,

Ore i ro cri ti ca as me tas eco nô mi cas do go ver no

bra si le i ro e su ge re um mo de lo com “me tas de

câm bio, po lí ti ca mo ne tá ria dis cri ci o ná ria à la Fed

(ou seja sem um com pro mis so ex plí ci to com uma

meta nu mé ri ca de in fla ção) e po lí ti ca fis cal con -

tra-cí cli ca”.

IHU On-Line – Como o se nhor per ce be o

em prés ti mo con ce di do pelo Fed ao ban co

JPMor gan, que com prou o Bear Ste arns,

ace i tan do como ga ran tia tí tu los cha ma dos

de “lixo tó xi co”, vin cu la dos a hi po te cas, e

le van do em con si de ra ção a atu al cri se no

mer ca do imo bi liá rio?

José Luís Ore i ro – O Fed está ape nas cum prin -

do a sua fun ção bá si ca de “em pres ta dor de úl ti ma

ins tân cia” e de ga ran ti dor da sol vên cia do sis te ma

fi nan ce i ro. De ve mos ter bem cla ro que os mer ca -

dos fi nan ce i ros não são como os de ma is mar ca -

dos da eco no mia como, por exem plo, o mer ca do

de au to mó ve is ou de ele tro do més ti cos. O gran de

“in su mo” uti li za do pe las em pre sas do se tor fi nan -

ce i ro é a “in for ma ção” e nes ses mer ca dos a “in -

for ma ção as si mé tri ca” é mu i to for te. Isso sig ni fi ca

que co i sas como “con tá gio”, “com por ta men to de

ma na da”, “pro fe ci as au to rre a li zá ve is” são par ti -

cu lar men te re le van tes nes ses mer ca dos. Des sa

for ma, ao “sal var” um ban co em di fi cul da des, o

Fed não está sim ples men te im pe din do que “es pe -

cu la do res aza ra dos” pa guem pe las suas apos tas

ar ris ca das. O Fed está im pe din do que pro ble mas

lo ca li za dos se trans for mem numa cri se sis tê mi ca

cu jas con sequên ci as se ri am ca tas tró fi cas para a

“eco no mia real”. Se o pas sa do é um bom guia

para o fu tu ro, o his tó ri co de cri ses fi nan ce i ras

como a de 1929 mos tra que uma cri se des se tipo

pode ge rar uma con tra ção de 10% do PIB. No

caso dos Esta dos Uni dos, isso é equi va len te a 1,5

tri lhão de dó la res. Alguns bi lhões gas tos para se

sal var um ban co em di fi cul da des po dem ser, na

ver da de, a me di da mais in te li gen te para se evi tar

gas tar cen te nas de ve zes mais no fu tu ro.

IHU On-Line – Até que pon to o Fed e o go -

ver no de vem sub si di ar es ses ban cos? Por

que o Esta do ame ri ca no ten ta sal var es sas

ins ti tu i ções, mes mo elas apre sen tan do um

qua dro de fa lên cia? O Esta do deve de fen der 

um so cor ro pú bli co em lar ga es ca la para to -

dos os ban cos com pro ble mas?

José Luís Ore i ro – O fun da men tal é im pe dir a

cri se sis tê mi ca. Se para isso for ne ces sá rio sal var

uma de ze na de ban cos em di fi cul da des, en tão

que as sim seja. Eu acho uma ir res pon sa bi li da de

mu i to gran de cri ti car os pro gra mas de so cor ro aos

ban cos em mo men tos como o que es ta mos vi ven -

do com base em ar gu men tos como “isso é uma

so ci a li za ção de pre ju í zos”. Na ver da de, a so ci e da -

de deve pen sar es ses pro gra mas de so cor ro aos
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ban cos em di fi cul da des como um se gu ro con tra

cri ses sis tê mi cas. É o mes mo prin cí pio do se gu ro

de au to mó ve is.

Para que eu faço um se gu ro? Para que, no

caso de meu car ro ser rou ba do, eu não te nha um

pre ju í zo igual ao va lor in te gral do car ro. Assim, es -

tou dis pos to a pa gar um cer to per cen tu al do va lor

do car ro por ano para me pro te ger des sa pos si bi li -

da de. O mes mo ocor re com os pro gra mas de so -

cor ro aos ban cos. A so ci e da de uti li za uma par te

dos re cur sos tri bu tá ri os para “sal var os ban cos” e

as sim se pre ca ver contra uma crise sistêmica, cujo

custo é astronômico.

IHU On-Line – Paul Da vid son, eco no mis ta

key ne si a no, diz que, atu al men te, a ati tu de

do Fed é a me lhor al ter na ti va para sal var o

sis te ma do co lap so. Para ele, o em prés ti mo

con fe ri do pelo Ban co Cen tral ame ri ca no

não está sal van do uma úni ca ins ti tu i ção,

mas sim mer ca dos fi nan ce i ros. Se gun do

ele, se os ban cos fa li rem, pes so as ino cen tes 

tam bém sairão per den do. O se nhor tam bém 

con cor da com essa po si ção?

José Luís Ore i ro – Inte i ra men te. Esse é o pon to

fun da men tal. Qu an do uma fá bri ca de au to mó ve is 

vai à fa lên cia, per dem os do nos da em pre sa, os

tra ba lha do res e o go ver no (com a re du ção da ar -

re ca da ção de im pos tos). Mas a fa lên cia de uma fá -

bri ca, em ge ral, não leva as de ma is a que brar.

Pelo con trá rio, de pen den do do “es pa ço” de i xa do

pela fá bri ca que que brou, as res tan tes po dem até

mes mo au men tar a pro du ção, con tra tar mais tra -

ba lha do res e lu crar mais. Não é o que acon te ce

nos mer ca dos fi nan ce i ros. Qu an do um ban co

que bra, ocor re um aba lo na con fi an ça dos de po si -

tan tes de ou tros ban cos so bre a si tu a ção fi nan ce i -

ras des sas ins ti tu i ções. Isso pode ge rar uma cor ri -

da dos de po si tan tes para sa car os seus de pó si tos.

Assim, uma cri se lo ca li za da pode se tor nar uma

cri se sis tê mi ca, pa ra li sa do o sis te ma fi nan ce i ro,

pro du zin do a “eva po ra ção do cré di to” e re sul tan -

do numa que da drás ti ca do ní vel de ati vi da de

eco nô mi ca.

IHU On-Line – Con si de ran do os en si na men -

tos de Key nes, que mu dan ças são ne ces sá -

ri as para re gu lar o mer ca do in ter na ci o nal e

de se nhar uma eco no mia que pro por ci o ne

mais em pre gos para a so ci e da de?

José Luís Ore i ro – Pre ci sa mos de mer ca dos fi -

nan ce i ros mais re gu la dos. De ve mos dis por de ins -

tru men tos ca pa zes de im pe dir uma ex pan são ex -

ces si va do cré di to di re ci o na da para a com pra de

ati vos cuja ofer ta é re la ti va men te ine lás ti ca como

imó ve is e ações. Uma pro pos ta nes se sen ti do foi

dada por um eco no mis ta pós-key ne si a no cha ma -

do Tho mas Pal ley. Ele pro pôs, em 2006, a ins ti tu i -

ção de um re que ri men to de de pó si tos com base

nos ati vos do sis te ma ban cá rio. A ideia é es ten der

o de pó si to com pul só rio para to dos os ati vos dos

ban cos. Assim, ao in vés de re co lher ape nas um

per cen tu al fixo so bre os de pó si tos a vis ta, os ban -

cos de ve ri am re co lher ao Ban co Cen tral um cer to

per cen tu al so bre cada um dos ati vos que pos su em 

no seu port fó lio. Des sa for ma, se o Ban co Cen tral

qui ser de ses ti mu lar o cré di to imo bi liá rio, por

exem plo, ele pre ci sa ria ape nas au men tar a alí quo -

ta do com pul só rio so bre to dos os ati vos las tre a dos 

em ope ra ções no mer ca do imo bi liá rio. Isso te ria o

mes mo efe i to que um im pos to so bre es sas ope ra -

ções, de ven do de ses ti mu lar as mes mas.

IHU On-Line – Para o se nhor, a cri se eco -

nô mi ca in ter na ci o nal pode afe tar o Bra -

sil? O país está pre pa ra do para en fren tar

essa si tu a ção?

José Luís Ore i ro – Tudo irá de pen der do rit mo

de de sa ce le ra ção do cres ci men to da eco no mia

mun di al, par ti cu lar men te da Chi na. Se a de sa ce -

le ra ção da eco no mia chi ne sa for for te, en tão o

pre ço das com mo di ti es no mer ca do in ter na ci o nal

irá des pen car, fa zen do com que o sal do da ba lan -

ça co mer ci al se eva po re. Nes se caso, o Bra sil po -

de ria se de fron tar no va men te com um dé fi cit em

con ta cor ren te de 3 a 4% do PIB. A ex pe riên cia

bra si le i ra mos tra cla ra men te que dé fi cits em con ta

cor ren te des sa mag ni tu de não po dem ser sus ten -

ta dos por mu i to tem po. Assim sen do, es ta ría mos

cami nhan do ra pi da men te para uma cri se cam bi al,

ex pres sa por uma de pre ci a ção rá pi da e vi o len ta

da taxa no mi nal de câm bio, o que obri ga ria o

Ban co Cen tral a au men tar a taxa de ju ros para ní -

ve is bas tan te ele va dos, ca u san do uma de sa ce le ra -
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ção bru tal do cres ci men to eco nô mi co e o au men -

to da dí vi da pú bli ca.

IHU On-Line – O se nhor con cor da com a

ide ia de que o go ver no atu al apre sen ta uma 

po lí ti ca eco nô mi ca de duas fa ces: po lí ti ca

fis cal de sen vol vi men tis ta e po lí ti ca de ju -

ros que visa ape nas man ter o con tro le da

in fla ção?

José Luís Ore i ro – Con cor do que o úl ti mo ba lu ar -

te da or to do xia nes te go ver no é o Ban co Cen tral. O 

re gi me de me tas de in fla ção bra si le i ro pre ci sa ga -

nhar um con tor no mais he te ro do xo ur gen te men te,

para não ma tar mos o cres ci men to eco nô mi co.

HU On-Line – Qual é a sua pro pos ta para o

tri pé su pe rá vit fis cal, câm bio flu tu an te e

sis te ma de me tas de in fla ção?

José Luís Ore i ro – Preci sa mos ter cla re za de que 

não é pos sí vel der ru bar o tri pé da no i te para o dia. 

A tran si ção para um novo mo de lo ma cro e co nô -

mi co deve ser gra du al e deve ser pre ce di da de cer -

tas pré-con di ções. O meu mo de lo ma cro e co nô mi -

co ide al se ria um mo de lo com me tas de câm bio,

po lí ti ca mo ne tá ria dis cri ci o ná ria à la Fed (ou seja

sem um com pro mis so ex plí ci to com uma meta

nu mé ri ca de in fla ção) e po lí ti ca fis cal con tra cí cli -

ca. Mas eu não te nho dú vi da de que se tra ta de

um ob je ti vo de mé dio a lon go pra zo. No mo men -

to, o que po de mos fa zer é fle xi bi li zar o tri pé. Pri -

me i ra men te, é ne ces sá ria uma fle xi bi li za ção do re -

gi me de me tas de in fla ção. Essa fle xi bi li za ção en -

vol ve ado ção do core in fla ti on, au men to do pra zo

de con ver gên cia de 12 para 24 me ses e o re co -

nhe ci men to de que 4,5% é o cen tro da ban da de

in fla ção, não o seu teto. Essa fle xi li za ção per mi ti -

ria, mes mo nas con di ções atu a is, a con ti nu i da de

da que da da Se lic.

Um ou tro pro ble ma gra vís si mo é o câm bio. A 

taxa de câm bio en con tra-se for te men te va lo ri za -

da, o que terá im pac to de mé dio e lon go pra zo so -

bre o sal do em con ta cor ren te e o cres ci men to da

eco no mia bra si le i ra. Pre ci sa mos cor ri gir esse de -

sa li nha men to. Aqui nos de fron ta mos com dois

gran des pro ble mas. O pri me i ro pro ble ma é que

no mar co atu al de aber tu ra da con ta de ca pi ta is o

Ban co Cen tral não pode con tro lar câm bio e ju ros

ao mes mo tem po. Ou con tro la os ju ros e de i xa o

mer ca do de ter mi nar o câm bio, ou con tro la o

câm bio e de i xa o mer ca do de ter mi nar a taxa de

ju ros. Assim, para cor ri gir o de sa li nha men to cam -

bi al sem jo gar fora, num pri me i ro mo men to, o re -

gi me de me tas de in fla ção, o Bra sil pre ci sa ado tar

con tro les de ca pi ta is, tan to na en tra da como na

sa í da. O se gun do pro ble ma é que a des va lo ri za -

ção do câm bio tem efe i tos in fla ci o ná ri os. Para mi -

ti gá-los, será pre ci so, num pri me i ro mo men to, au -

men tar o es for ço fis cal. Em ou tras pa la vras, na

tran si ção para o novo re gi me, o go ver no se ria

obri ga do a au men tar a meta de su pe rá vit pri má -

rio, di ga mos, para 5% do PIB. Para que isso não

seja ob ti do por in ter mé dio de uma re du ção do in -

ves ti men to pú bli co, é ne ces sá rio que a eco no mia

adi ci o nal ve nha de uma re du ção no rit mo de ex -

pan são dos gas tos de con ta cor ren te do go ver no.

Mi nha pro pos ta é que se crie uma meta de ex pan -

são dos gas tos de con su mo cor ren te, e se res pon -

sa bi li ze o Mi nis tro da Fa zen da pela sua ob ten ção.

Uma pro pos ta con cre ta, nes se sen ti do, se ria uma

meta de ex pan são no mi nal igual à meta de in fla -

ção de fi ni da pelo CMN (Con se lho Mo ne tá rio Na -

ci o nal). Assim, quan do a in fla ção su pe rar a meta,

o go ver no será obri ga do a efe tu ar uma po lí ti ca fis -

cal con tra ci o nis ta, pois o PIB no mi nal irá cres cer

mais do que os gas tos de con su mo cor ren te. Se ria

uma for ma de co or de nar a po lí ti ca fis cal e mo ne -

tá ria no sen ti do de ge rar um cres ci men to sus ten ta -

do com es ta bi li da de de pre ços.

IHU On-Line – Em que o se nhor se sus ten ta

ao co men tar que o Bra sil tem o sis te ma de

me tas mais con ser va dor e in to le ran te do

mun do? Qual sua pro pos ta para mu dar esse 

qua dro?

José Luís Ore i ro – A ex pe riên cia in ter na ci o nal

com o Re gi me de Me tas de Infla ção mos tra que

vá ri os pa í ses têm um re gi me mais fle xí vel que o

bra si le i ro. Por exem plo, vá ri os pa í ses ado tam core 

in fla ti on, ao pas so que o Bra sil ado ta ín di ce che io.

Tam bém exis tem vá ri os ca sos de pa í ses nos qua is

a con ver gên cia para a meta de in fla ção é de fi ni da

para 18 ou 24 me ses, ao pas so que no Bra sil é de -

fi ni da com base no ano ca len dá rio. Isso re duz mu i -

to a fle xi bi li da de do Ban co Cen tral em res pon der
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a cho ques. Num ar ti go que ela bo rei com o Mar cos 

Ro cha, da Fun da ção Ge tu lio Var gas (FGV-SP),

mos tra mos que re gi mes de me tas de in fla ção mais 

rí gi dos es tão as so ci a dos com um cres ci men to me -

nor da eco no mia no lon go pra zo. Assim, um re gi -

me mais fle xí vel deve le var a um cres ci men to ma i or. 

Mi nha pro pos ta foi ela bo ra da em con jun to com o

Prof. Luiz Fer nan do de Pa u la, da Uni ver si da de

Esta du al do Rio de Ja ne i ro (UERJ), e com o Gabriel 

Squeff, da Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos

(FINEP). Acha mos que o Bra sil deve ado tar um re -

gi me de me tas de in fla ção mais fle xí vel com base

no core in fla ti on, pra zo de con ver gên cia de 24

me ses, me tas de in fla ção ajus tá vel com base no

ce ná rio in ter na ci o nal etc. Nos sa pro pos ta foi apre -

sen ta da re cen te men te num se mi ná rio na Uni ver -

si da de de Oxford e em bre ve es ta rá dis po ní vel

para o gran de pú bli co.
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O com ba te à des re gu la men ta ção fi nan ce i ra ame ri ca na.

Ain da há tem po?

Entre vis tas com Re i nal do Gon çal ves

Re i nal do Gon çal ves é gra du a do em Eco no -

mia, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro

(UFRJ), e mes tre na mes ma área, pela Fun da ção

Ge tú lio Var gas. Cur sou o dou to ra do em Fa culty

Of Let ters And So ci al Sci en ces na Uni ver sity of

Re a ding, na Ingla ter ra. Atu al men te, Re i na do é

pro fes sor do Insti tu to de Eco no mia da UFRJ. Entre 

suas obras bi bli o grá fi cas, des ta ca mos A eco no -

mia po lí ti ca do Go ver no Lula (Rio de Ja ne i ro:

Con tra pon to Edi to ra. 2007), es cri to com Luiz Fil -

gue i ras, da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia.

Ou tras en tre vis tas conce di das por Re i nal do

Gon çal ves à IHU On-Line po dem ser aces sa das

pela nos sa pá gi na (www.uni si nos.br/ihu):

* Fra cas so para o go ver no, vi tó ria para

o povo bra si le i ro. Entre vis ta pu bli ca da nas No -

tí ci as do Dia do sí tio do Insti tu to Hu ma ni tas Uni -

si nos – IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 2 de agos -

to de 2008.

* O “voo da ga li nha” da eco no mia bra si -

le i ra, “sem rumo e sem pru mo”. Entre vis ta

pu bli ca da na edi ção nú me ro 253, de 7 de abril de

2008, in ti tu la da Uniões ho mo a fe ti vas. A luta

pela ci da da nia ci vil e re li gi o sa.

* Po lí ti ca cam bi al. “Essa é uma ano ma -

lia do go ver no Lula”. Entre vis ta pu bli ca da nas

No tí ci as do Dia do site do Insti tu to Hu ma ni tas

Uni si nos – IHU (www.uni si nos.br/ihu), em 12 de

ju lho de 2007.

Publi ca mos, a se guir, três en tre vis tas do eco -

no mis ta e pro fes sor Re i nal do Gon çal ves. Na pri -

me i ra, sob o tí tu lo “O com ba te à des re gu la men -

ta ção fi nan ce i ra ame ri ca na. Ain da há tem po?”,

con ce di da a Pa tri cia Fa chin, da equi pe de comu -

ni ca ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edi ção

253, de 7 de abril de 2008, o eco no mis ta acu sa o

ne o li be ra lis mo como prin ci pal res pon sá vel pela

cri se mun di al. Ele des ta ca tam bém o pro ble ma da

des re gu la men ta ção do ca pi tal fi nan ce i ro e co men -

ta a ne ces si da de de in ten si fi car a fis ca li za ção de

ban cos, fun dos de in ves ti men tos, com pa nhi as de

se gu ros e cor re to ras. “A fis ca li za ção, tan to do Fed

como de ou tras agên ci as de go ver no, é fun da men -

tal”, con si de ra. E acres cen ta:“A ques tão ope ra ci o nal 

cen tral con sis te na trans pa rên cia e di vul ga ção de in -

for ma ções re fe ren tes às ope ra ções fi nan ce i ras”.

Na se gun da en tre vis ta, sob o tí tu lo “‘Ca pi ta lis -

mo de com pa dres’. MP 443 e o bal cão de ne gó ci os”,

pu bli ca da nas No tí ci as do dia no site do Insti tu to 

Hu ma ni tas Uni si nos – IHU (www.uni si nos.br/ihu),

em 30 de ou tu bro de 2008, o eco no mis ta e pro fes -

sor Gon çal ves re fle te so bre as con sequên ci as da

cri se eco nô mi ca para o Bra sil e a Amé ri ca La ti na

e, ain da, so bre as es tra té gi as tra ça das pelo go ver -

no Lula para con ter a ex pan são da cri se no país.

Para ele, o go ver no bra si le i ro su bes ti mou a cri se e

afirma que “o ar gu men to cen tral é que a cri se atu al

bra si le i ra tem re per cus sões e está en vol vi da em

incer te zas crí ti cas mu i to mais sé ri as do que aque -

las im plí ci tas nas me di das to ma das pelo go ver no

Lula no ime di a to pós-cri se nos Esta dos Uni dos”.

De to das as me di das anun ci a das pelo go ver no 

ame ri ca no, Gon çal ves diz que as mais sig ni fi ca ti vas

di zem res pe i to à re-re gu la men ta ção do sis te ma fi -

nan ce i ro. Entre tan to, se de mons tra apre en si vo

quan to à apli ca ção das ini ci a ti vas. “Não é evi den te

que es tas me di das se rão im ple men ta das com efi cá -

cia, vis to que o sis te ma fi nan ce i ro tem enor me po -

der e já está re sis tin do a pres sões no sen ti do da sua

re gu la men ta ção”, afir ma o eco no mis ta.
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Na ter ce i ra en tre vis ta, sob o tí tu lo “O ca pi ta -

lis mo é es sen ci al men te um sis te ma ir ra ci o nal, ins -

tá vel e in jus to”, con ce di da a Patricia Fa chin, jor -

na lis ta da equi pe de comu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 287, de 30 de mar -

ço de 2009, o eco no mis ta con si de ra o “sal va ci o -

nis mo apre sen ta do pela fór mu la ‘key ne si a nis mo

+ re gu la ci o nis mo’” como su pe ra do e in su fi ci en te

para acal mar os âni mos do mer ca do e re es tru tu rar 

a eco no mia. Na óti ca da es quer da, aler ta, “a sa í da

está na ‘pu ri fi ca ção’ do gran de ca pi tal com re cur -

sos pú bli cos fi nan ci a dos pela ta xa ção dos ga nhos

do ca pi tal fi nan ce i ro nos úl ti mos anos, bem como

na re dis tri bu i ção de ri que zas e na apro pri a ção dos 

me i os de pro du ção es tra té gi cos pelo Esta do”. A

al ter na ti va, se gun do o eco no mis ta, é “a re es tru tu -

ra ção do apa re lho pro du ti vo e a re con fi gu ra ção

do po der eco nô mi co a fa vor da clas se tra ba lha do -

ra”. Nes sa bus ca pela “pu ri fi ca ção”, Gon çal ves

lem bra que “re cur sos pú bli cos não po dem ser

usa dos para sal var o gran de ca pi tal sem con di ci o -

na li da des que fa vo re çam o tra ba lha dor”.

Ao co men tar a pos si bi li da de de in ves tir no va -

men te em po lí ti cas na ci o na lis tas, ide ia de fen di da

por al guns in te lec tu a is da es quer da, ele é en fá ti co:

“O na ci o na lis mo é es pa ço pre fe ren ci al dos quin -

ta-co lu nas, por que o na ci o na lis mo é o bi om bo

para a pro te ção do gran de ca pi tal e a ma i or ex plo -

ra ção do tra ba lha dor”. Nes se mo men to de tur bu -

lên cia e ins ta bi li da de in ter na ci o nal, nasce uma

“excelente oportunidade para punir o capital”,

ressalta o economista.

IHU On-Line – Como o se nhor per ce be a cri -

se nor te-ame ri ca na? Con cor da com a te o ria 

de que a ma i or eco no mia do mun do está vi -

ven do uma “cri se ter mi nal da he ge mo nia”?

Re i nal do Gon çal ves – Tra ta-se de uma cri se

pro vo ca da pela des re gu la men ta ção fi nan ce i ra,

que tem im pac to no lado real da eco no mia. Nes te

sen ti do, é uma cri se dis tin ta das cri ses tra di ci o na is

do ca pi ta lis mo que têm ori gem no ex ces so de ca -

pa ci da de de pro du ção. Não é uma cri se ter mi nal e 

mu i to me nos é uma cri se de he ge mo nia.

IHU On-Line – Como os Esta dos Uni dos

che ga ram a esse pon to? A sua cri se eco nô -

mi ca é con se quên cia da po lí ti ca ne o li be ral?

Re i nal do Gon çal ves – O ne o li be ra lis mo é, sem 

dú vi da al gu ma, o prin ci pal res pon sá vel por esta

cri se. Den tre os prin ci pa is ele men tos do ne o li be -

ra lis mo, está a des re gu la men ta ção, com ên fa se

no ca pi tal fi nan ce i ro. Não é por ou tra ra zão que,

no fi nal de mar ço, o go ver no dos Esta dos Uni dos

ado tou me di das no sen ti do de au men tar a efi cá -

cia do apa ra to re gu la tó rio re fe ren te ao ca pi tal

fi nan ce i ro.

IHU On-Line – A cri se atu al pode re pe tir o

his tó ri co dos anos 1970, em que, de po is de

uma lon ga cri se, os Esta dos Uni dos sa í ram

for ta le ci dos?

Re i nal do Gon çal ves – Este ce ná rio deve ser

con si de ra do, prin ci pal men te, se le var mos em

con ta que os gru pos di ri gen tes es ta du ni den ses po -

dem apren der com os seus pró pri os er ros. Na re a -

li da de, pode ocor rer a re pe ti ção, nem tan to dos

anos pós-1970, mas prin ci pal men te da ex pe riên -

cia do iní cio do sé cu lo quan do os Esta dos Uni dos

des lan cha ram como po tên cia mun di al. Não de ve -

mos es que cer que o Ban co Cen tral dos EUA (Fed)

foi cri a do em 1913 para com ba ter cri ses fi nan ce i -

ras pro vo ca das pela des re gu la men ta ção.

IHU On-Line – Como ex pli car o po der da

eco no mia nor te-ame ri ca na, le van do em

con si de ra ção que o país apre sen ta um sis -

te ma fi nan ce i ro na ci o nal des re gu la do e, ao

mes mo tem po, é con si de ra do a ala van ca do

cres ci men to glo bal?

Re i nal do Gon çal ves – O po der dos Esta dos

Unidos de ri va, em pri me i ro lu gar, da sua ex tra or di -

ná ria base ma te ri al (ter ri tó rio, po pu la ção e ri que -

za). Ade ma is, eles têm enor me di na mis mo tec no ló -

gi co e é o cen tro dos sis te mas mo ne tá rio e fi nan ce i -

ro in ter na ci o nal. Deve-se con si de rar o po de rio

mi li tar e a in fluên cia cul tu ral, bem como a ins ti tu -

ci o na li da de. O po der dos Esta dos Uni dos tem

mu i tos fa to res de ter mi nan tes e, no fu tu ro pre vi sí -

vel, é di fí cil con ce ber per da sig ni fi ca ti va de po der.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia as

mu dan ças anun ci a das no me ga pla no de

re for ma do sis te ma fi nan ce i ro dos Esta -

dos Uni dos? Essas me di das evi ta rão ou tras

tur bu lên ci as?
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Re i nal do Gon çal ves – Há me di das de cur to e

mé dio pra zo nas es fe ras mo ne tá ria, fis cal e cre di tí -

cia que ten dem a su a vi zar o im pac to da cri se. As

me di das mais sig ni fi ca ti vas só fo ram anun ci a das

re cen te men te e tra tam, pre ci sa men te, da re-re gu -

la men ta ção do sis te ma fi nan ce i ro. O pro ble ma é

que não é evi den te que es tas me di das se rão im -

ple men ta das com efi cá cia, vis to que o sis te ma fi -

nan ce i ro tem enor me po der e já está re sis tin do a

pres sões no sen ti do da sua re gu la men ta ção. A

ques tão é sa ber se o pró xi mo go ver no le va rá a sé -

rio a po lí ti ca de re-re gu la men ta ção.

IHU On-Line – A fis ca li za ção do Fed no sis -

te ma fi nan ce i ro será im por tan te? Que me -

di da de ve ria ser to ma da para que a po pu la -

ção nor te-ame ri ca na con si ga su pe rar a cri -

se com pou cos pre ju í zos?

Re i nal do Gon çal ves – A fis ca li za ção, tan to do

Fed como de ou tras agên ci as de go ver no, é fun -

da men tal. A ques tão ope ra ci o nal cen tral con sis te

na trans pa rên cia e di vul ga ção de in for ma ções re -

fe ren tes às ope ra ções fi nan ce i ras, bem como cri té -

ri os cla ros que ba li zem a con du ta de ban cos co -

mer ci a is, fun dos de in ves ti men to, ban cos de in -

ves ti men to, com pa nhi as de se gu ros e cor re to ras.

Tra ta-se de fis ca li za ção e in ter ven ção pre ven ti va

ou pru den ci al.

IHU On-Line – Pa í ses que ade ri ram ao Naf ta 

e ao Caf ta, mais de pen den tes dos Esta dos

Uni dos, se rão atin gi dos com mais fa ci li da -

de pela cri se in ter na ci o nal?

Re i nal do Gon çal ves – Pa í ses que têm for te de -

pen dên cia em re la ção aos Esta dos Uni dos já es tão 

so fren do os efe i tos da cri se. O me lhor exem plo é o 

Mé xi co, que no ano pas sa do teve cres ci men to

eco nô mi co me dío cre (3,0%), bem aba i xo da mé -

dia his tó ri ca do país e da mé dia da eco no mia

mun di al. A pro du ção in dus tri al do Mé xi co, por

exem plo, de pen de da de man da de pe ças e com -

po nen tes por par te da in dús tria dos Esta dos Uni -

dos. A de sa ce le ra ção ou re ces são nos Esta dos

Uni dos afe ta di re ta men te a pro du ção in dus tri al e,

por tan to, a ren da e o em pre go no Mé xi co.

IHU On-Line – A ex pan são mu i to rá pi da do

cré di to e as ta xas de ju ros ele va das con tri -

bu í ram para o avan ço da cri se nor te-ame ri -

ca na. Esse ce ná rio re cor ren te nos Esta dos

Uni dos ex pli ca a pre o cu pa ção do go ver no

em su ge rir a con ten ção do cré di to no Bra sil?

Re i nal do Gon çal ves – A si tu a ção bra si le i ra é

com ple ta men te dis tin ta. Nos Esta dos Uni dos, a

ex pan são do cré di to foi de ter mi na da pela re du -

ção da taxa de ju ros, pela ele va ção da ren da e

pela des re gu la men ta ção. Ou seja, a ex pan são do

cré di to é ca u sa, mas é, prin ci pal men te, con se -

quên cia de fa to res po si ti vos (cres ci men to da ren -

da, ex pec ta ti vas fa vo rá ve is e ba i xa taxa de ju ros).

Por ou tro lado, a ex pan são do cré di to no Bra sil é

ca u sa do cres ci men to do con su mo das fa mí li as no

con tex to de cres ci men to me dío cre da ren da, com

as ta xas de ju ros mais ele va das do mun do e ex -

pec ta ti vas al ta men te vo lá te is. A con ten ção do cré -

di to nos Esta dos Uni dos é con sequên cia da cri se

fi nan ce i ra. No caso do Bra sil, a con ten ção do cré -

di to tem na ori gem na pres são in fla ci o ná ria e a de -

te ri o ra ção das con tas ex ter nas. Ambos os fa to res

de ri vam da fal ta de es tra té gia e er ros de po lí ti ca

eco nô mi ca do go ver no Lula.

No caso dos Esta dos Uni dos, a con ten ção

do cré di to de ri va do erro que é a des re gu la men -

ta ção fi nan ce i ra, que tem ori gem nos anos 1980.

A con ten ção no Bra sil de ri va do ma ne jo ma cro e -

co nô mi co equi vo ca do do go ver no Lula. Nos

Esta dos Uni dos, o pro ble ma está nos va lo res

(dou tri na li be ral) e nas pres sões dos gru pos de in -

te res ses (se tor fi nan ce i ro). No Bra sil, os er ros de

po lí ti ca ma cro e co nô mi ca de ri vam das pres sões

dos gru pos de in te res ses (ban cos) e da pró pria

am bi gui da de e in com pe tên cia do go ver no Lula.

Entre mu i tos pro ble mas, o go ver no Lula ge rou a

tra je tó ria de “voo da ga li nha”, com a eco no mia

so fren do avan ços e re tro ces sos, sem rumo e sem

pru mo.

‘Ca pi ta lis mo de com pa dres’.
MP 443 e o bal cão de ne gó ci os

IHU On-Line – O go ver no afir mou que o país 

está so fren do for te es pe cu la ção, as sim como

ou tros pa í ses emer gen tes. O que po de mos

es pe rar de con se quên ci as para o Bra sil ain -

da den tro des ta cri se?
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Re i nal do Gon çal ves – O Bra sil tem enor me

vul ne ra bi li da de ex ter na nas es fe ras co mer ci al,

pro du ti va, tec no ló gi ca e mo ne tá rio-fi nan ce i ra. A

blin da gem do Bra sil é fal sa. É uma blin da gem de

papel cre pom. As re ser vas in ter na ci o na is cor res -

pon dem ao va lor da dí vi da externa, po rém o pas -

si vo ex ter no to tal é cin co ve zes ma i or do que es tas

re ser vas. So men te o pas si vo de cur to pra zo é três

ve zes ma i or do que es tas re ser vas. Além dis to,

com a li be ra li za ção fi nan ce i ra e cam bi al, es tas re -

ser vas de sa pa re cem em pou cas se ma nas, pois

qual quer um (es tran ge i ros e bra si le i ros) po dem

con ver ter ati vos mo ne tá rio (re a is), ati vos fi nan ce i -

ros e ati vos re a is em di vi sas estrangeiras (dó la res)

e en vi ar para o ex te ri or.

IHU On-Line – Qual a sua opi nião so bre as

me di das que o go ver no to mou em re la ção

ao BB e CEF para com as ins ti tu i ções mais

afe ta das pela cri se? É pos sí vel dis tin guir

qua is ins ti tu i ções são es sas ou qua is têm

tendên cia para so frer com as con se quên ci as

da cri se?

Re i nal do Gon çal ves – A Me di da Pro vi só ria nº

443 (22 de ou tu bro de 2008) per mi te ao Ban co

do Bra sil e à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral com pra -

rem par ti ci pa ção em em pre sas fi nan ce i ras (ban -

cos, se gu ra do ras, em pre sas de pre vi dên cia, ca pi -

ta li za ção etc.) e cons tru to ras. As as set ma na ge -

ment com pa ni es (AMCs) po dem ser ins tru men tos

efi ca zes de re es tru tu ra ção fi nan ce i ra. O caso

bem-su ce di do é o da Su é cia, em 1992. Entre tan -

to, a efi cá cia das AMCs de pen de não so men te do

mar co ju rí di co e ins ti tu ci o nal, mas tam bém da

qua li da de do qua dro de ad mi nis tra do res e da na -

tu re za dos ati vos. Em ou tros pa í ses, as ex pe riên -

ci as com AMCs não fo ram tão po si ti vas. Em pa í ses 

com má go ver nan ça e “ca pi ta lis mo de com pa -

dres”, o ris co ma i or é o das AMCs se trans for ma -

rem em bal cão de ne gó ci os – bons ne gó ci os para

gru pos es pe cí fi cos e mal ne gó cio – para o Te sou ro 

Na ci o nal. Por tan to, cabe cri ar me ca nis mos pú bli -

cos de su per vi são das AMCs.

IHU On-Line – O Bra sil su bes ti mou a cri se?

Re i nal do Gon çal ves – A si tu a ção bra si le i ra é

par ti cu lar men te gra ve em de cor rên cia das vul ne -

ra bi li da des e fra gi li da des do país, bem como dos

er ros de es tra té gia e po lí ti ca do go ver no Lula. Os

pa í ses de sen vol vi dos de fron tam-se com cri ses gê -

me as (lado real e se tor fi nan ce i ro), en quan to no

Bra sil o es pec tro de cri ses e in cer te zas crí ti cas é

mu i to ma i or: cri se no lado real, cri se fi nan ce i ra,

cri se cam bi al, cri se no se tor de com mo di ti es, de te -

ri o ra ção ace le ra da dos de se qui lí bri os de flu xos ex -

ter nos (ba lan ço de pa ga men tos), ele va do de se qui -

lí brio de es to que (pas si vo ex ter no de cur to pra zo),

pres são in fla ci o ná ria e ris co de má go ver nan ça.

Após a eclo são da cri se no Bra sil, o go ver no

Lula tem se li mi ta do a um con jun to de me di das

que se en qua dram na cha ma da “es tra té gia da li -

nha de me nor re sis tên cia”. Nes ta es tra té gia, a

ma i or par te das me di das tem viés pró-se to res do -

mi nan tes (ban cos, agro ne gó cio e cons tru to ras).

Não há dú vi da que o go ver no Lula su bes ti ma os

ris cos de ocor rên cia de cri se cam bi al e eco nô mi ca

ain da mais gra ve no país. O ar gu men to cen tral é

que a cri se atu al bra si le i ra tem re per cus sões e está

en vol vi da em in cer te zas crí ti cas mu i to mais sé ri as

do que aque las im plí ci tas nas me di das to ma das

pelo go ver no Lula no ime di a to pós-cri se nos Esta -

dos Uni dos. Não há dú vi da que nos pa í ses de sen -

vol vi dos e, mais ain da no Bra sil, a cri se atu al é

mul ti di men si o nal. Por tan to, é ne ces sá rio to mar

me di das que efe ti va men te evi tem a eclo são de

uma mega cri se cam bi al e econômica e que es te -

jam à al tu ra do po ten ci al de des tru i ção da crise.

IHU On-Line – O se nhor diz que a Bo lí via e

o Peru não so fre rão com a de sa ce le ra ção

da eco no mia, que Pa ra guai, Co lôm bia e

Mé xi co te rão for te de sa ce le ra ção eco nô mi -

ca e que Bra sil, Argen ti na, Ve ne zu e la e

Uru guai te rão for te efe i to de de sa ce le ra -

ção. O que ex pli ca as con se quên ci as so bre

es tes pa í ses?

Re i nal do Gon çal ves – A aná li se do im pac to da

crise in ter na ci o nal na re gião des ta ca o ní vel da

taxa de cres ci men to da ren da e a sua de sa ce le ra -

ção no pe río do 2008-09. Três gru pos de pa í ses

po dem ser iden ti fi ca dos. No pri me i ro, es tão os

“so bre vi ven tes” – Bo lí via e Peru –, que te rão ta xas 

de cres ci men to re la ti va men te ele va das e não so -

fre rão o pro ces so de de sa ce le ra ção. No se gun do
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gru po, es tão os pa í ses “atro pe la dos” – Pa ra guai,

Co lôm bia e Mé xi co – com ba i xas ta xas de cres ci -

men to e for te de sa ce le ra ção eco nô mi ca. O ter ce i -

ro gru po é o de “atin gi dos”, com pos to do res tan te

dos pa í ses do pa i nel: aque les que te rão ta xas re la -

ti va men te ba i xas de cres ci men to e so fre rão me nor 

im pac to de de sa ce le ra ção (Equa dor, Chi le e Bra -

sil); e aque les pa í ses (Argen ti na, Ve ne zu e la e Uru -

guai) que te rão ta xas ele va das de cres ci men to e

so fre rão for te efeito de de sa ce le ra ção.

O cus to do en fren ta men to da cri se in ter na -

ci o nal nos pa í ses da re gião de pen de da si tu a ção

das fi nan ças pú bli cas. Si tu a ções fis ca is re la ti va -

men te con for tá ve is são as da Bo lí via, do Chi le, do

Peru e, em me nor me di da, da Argen ti na e Ve ne -

zu e la. Entre tan to, a fra gi li da de de mu i tos dos pa í -

ses da re gião está na for te de pen dên cia da re ce i ta

fis cal em re la ção à ex por ta ção e aos pre ços das

com mo di ti es in ter na ci o na is (com des ta que para

Equa dor, Ve ne zu e la e Bo lí via).

No que se re fe re às con tas ex ter nas, de modo 

ge ral, o pro ces so de de te ri o ra ção deve se agra var.

Este pro ces so im pli ca ma i or ris co eco nô mi co. Na

au sên cia de ma i o res tur bu lên ci as no sis te ma fi -

nan ce i ro in ter na ci o nal, a ex pec ta ti va é de ma nu -

ten ção de sig ni fi ca ti vos in gres sos lí qui dos de ca pi -

tal ex ter no pri va do. Por tan to, a per cep ção oti mis -

ta é que haja me nor ris co fi nan ce i ro. Entre tan to,

vale des ta car que cri ses fi nan ce i ras in ter na ci o na is

res trin gem a ofer ta de cré di to e en ca re cem a cap -

ta ção de re cur sos ex ter nos. Estes fa tos pro vo cam

ten são nos sis te mas fi nan ce i ros dos pa í ses da

Amé rica La ti na. Vale no tar que o agra va men to da

cri se fi nan ce i ra nos Esta dos Uni dos pro vo cou sig ni -

fi ca ti va con tra ção de cré di tos in ter na ci o na is, prin ci -

pal men te no iní cio do se gun do se mes tre de 2008.

No que se re fe re ao ris co fi nan ce i ro as so ci a -

do ao des com pas so en tre ati vos e pas si vos cor re -

la tos, a exis tên cia de bo lhas de pre ços de ati vos ou 

de vo lu me de cré di to, vo lu me ex ces si vo de in ves -

ti men tos em ati vos imo bi liá ri os, a evi dên cia dis -

po ní vel não é ro bus ta. Da dos so bre in ves ti men tos

no ex te ri or de fun dos de pen são mos tram, por

exem plo, a pe que na ex po si ção dos fun dos na

Argen ti na e a gran de ex po si ção de fun dos no Chi -

le. A in te gra ção da eco no mia do Mé xi co na eco -

no mia dos Esta dos Uni dos e a do la ri za ção no

Equa dor tam bém su ge rem ele va do ris co fi nan ce i ro

fren te a pro ble mas no sis te ma fi nan ce i ro dos Esta -

dos Uni dos.

O de sa li nha men to da taxa de câm bio tam -

bém au men ta o ris co financeiro. O tra de-off evi -

den te des tas apre ci a ções cam bi a is é o ris co fi nan -

ce i ro. For te apre ci a ção cam bi al au men ta a pro ba -

bi li da de de des va lo ri za ções abrup tas e, por tan to,

ma i or ris co fi nan ce i ro. Atu al men te, cons ta ta-se

sig ni fi ca ti va apre ci a ção cam bi al nos ca sos do Pa -

ra guai, Bra sil, da Ve ne zu e la e Co lôm bia, o que

ex põe es tes pa í ses a ma i o res ris cos fi nan ce i ros

fren te aos pro ble mas internacionais. Este pro ble -

ma re duz, tam bém, o grau de li ber da de dos pa í ses 

no sen ti do de usar a taxa de câm bio para com ba -

ter as pres sões in fla ci o ná ri as no fu tu ro pró xi mo.

IHU On-Line – Será pre ci so re pen sar um

pro je to eco nô mi co para o Bra sil?

Re i nal do Gon çal ves – No caso es pe cí fi co do

Bra sil, a aná li se apon ta no sen ti do de que o país

está no gru po de pa í ses la ti no-ame ri ca nos mais

afe ta dos pela cri se econômica in ter na ci o nal que

se ini ci ou em me a dos de 2007 e que eclo diu em

me a dos de 2008. A vul ne ra bi li da de ex ter na es tru -

tu ral da eco no mia bra si le i ra e os er ros de es tra té -

gia e po lí ti ca econômica do go ver no Lula são os

fa to res de ter mi nan tes da “blin da gem de pa pel

cre pom” do Bra sil. Esta cri se eco nô mi ca deve for -

çar o país a re pen sar a sua tra je tó ria “sem rumo e

sem pru mo” dos úl ti mos anos (prin ci pal men te,

de po is de 1990). O Bra sil está se tor nan do um

ver da de i ro “fra cas so ci vi li za tó rio”. De fen di este

ar gu men to no meu li vro Va gão des car ri lha do (Rio

de Ja ne i ro: Re cord, 2002).

IHU On-Line – De que for ma o de sa que ci -

men to da econo mia chi ne sa muda o “jogo”

para o Bra sil? Po de mos nos apro ve i tar, de

cer ta for ma, des sa cri se?

Re i nal do Gon çal ves – A eco no mia bra si le i ra fi -

cou mais de pen den te da Chi na nos úl ti mos anos.

Isto é par ti cu lar men te ruim, pois o Bra sil ex por ta

pro du tos pri má ri os e im por ta ma nu fa tu ra dos.

Hou ve au men to das par ti ci pa ções da Chi na e do

Mé xi co como des ti no das ex por ta ções bra si le i ras.

E es tes pa í ses de pen dem sig ni fi ca ti va men te do
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mer ca do dos Esta dos Uni dos. Ou tros sim, no pe -

río do em ques tão hou ve au men to do peso re la ti -

vo das ex por ta ções de bens como fon te de ex pan -

são da de man da agre ga da. Em 2006, o co e fi ci en -

te de aber tu ra da eco no mia foi de 14,6%. O

re sul ta do des tes pro ces sos é que, no con jun to, os

três mer ca dos (Esta dos Uni dos, Chi na e Mé xi co)

torna ram-se im por tan tes para a eco no mia bra si le i -

ra. Por um lado, hou ve que da na par ti ci pa ção to -

tal des tes três mer ca dos nas ex por ta ções de bens

do Bra sil de 31,2%, em 2001, para 27,3%, em

2006. Por ou tro, com a ele va ção do grau de aber -

tu ra da eco no mia bra si le i ra e a ma i or im por tân cia

re la ti va da Chi na e do Mé xi co nas ex por ta ções do

país, es tes três pa í ses pas sa ram a ter ma i or im pac -

to di re to so bre o PIB bra si le i ro. Assim, as ex por ta -

ções do Bra sil para Esta dos Uni dos, Chi na e Mé xi -

co ti ve ram im pac to di re to so bre o PIB do país de

0,38%, em 2001, e 0,40%, em 2006. Ou seja, o

cres ci men to de 10% das ex por ta ções para es tes

três mer ca dos tem como efe i to di re to o au men to

do PIB bra si le i ro de 0,38%, em 2001, e 0,40%,

em 2006. Assim, ao lon go dos anos, a que da do

peso es pe cí fi co dos Esta dos Uni dos foi mais do

que com pen sa da pelo au men to do grau de aber -

tu ra da eco no mia bra si le i ra e pelo peso es pe cí fi co

da Chi na e do Mé xi co, que de pen dem do di na -

mis mo do mer ca do dos Esta dos Uni dos.

IHU On-Line – Essa cri se afe ta de que for ma

o mo de lo eco nô mi co atu al? Po de mos pre -

ver um novo tipo de mo de lo para de po is que 

a cri se aca bar?

Re i nal do Gon çal ves – O “fra cas so ci vi li za tó rio” 

bra si le i ro atin giu um ní vel que tal vez seja o da ir re -

ver si bi li da de. Isto sig ni fi ca, na prá ti ca, a ma nu ten -

ção de ten dên ci as quan to a pu tre fa ção dos gru pos 

di ri gen tes, a for ça do blo co do mi nan te (ban cos,

agro ne gó cio, em pre i te i ras), a vul ne ra bi li da de ex -

ter na da eco no mia, a ine fi ciên cia sis tê mi ca da

eco nô mi ca, a de te ri o ra ção das ins ti tu i ções, a de -

gra da ção do te ci do so ci al, a fra gi li da de da so ci e -

da de civil e a inér cia do povo. To dos es tes pro ces -

sos já atin gi ram ní ve is crí ti cos. Mu i to pro va vel -

men te o Bra sil sa i rá ain da mais sub de sen vol vi do e 

frá gil des ta cri se. No li vro A eco no mia po lí ti ca do

go ver no Lula, já aler ta va para o ris co que o Bra sil

so fria com a re ver são da fase as cen den te do ci clo

in ter na ci o nal.

Para evi tar o apro fun da men to da crise, o go -

ver no Lula te ria de to mar as se guin tes me di das:

1. Re du ção da taxa de juro bá si ca e na pon ta

dos em prés ti mos

2. Au men to dos li mi tes de ga ran ti as de

de pó si tos

3. Pu ni ção da ad mi nis tra ção te me rá ria

4. Con tro le pela so ci e da de das ope ra ções de

res ga te e ca pi ta li za ção via Ca i xa Eco nô mi ca e

Banco do Brasil

5. Impos to de ex por ta ção

6. Inter na li za ção da re ce i ta de ex por ta ção

(obri gar os ex por ta do res a tra ze rem os dó la res

que fi cam no exterior)

7. Re du ção da car ga tri bu tá ria so bre os

tra ba lha do res

8. Expan são dos gas tos pú bli cos

9. Con tro les de ca pi ta is (en tra da e sa í da)

10. Con tro le do câm bio

Lula não tem in te res se nem co ra gem para to -

mar es tas de ci sões. O que é trá gi co para o país.

Ele só im ple men ta rá es tas me di das se hou ver sé -

rio ris co de per da de le gi ti mi da de do Esta do; mais, 

es pe ci fi ca men te, uma gra ve cri se de go ver na bi li -

da de. De qual quer for ma, até 2010 mu i ta água

(po dre) cor re rá em ba i xo da ponte.

“O ca pi ta lis mo é es sen ci al men te um
sis te ma ir ra ci o nal, ins tá vel e in jus to”

IHU On-Line – O que o se nhor en ten de por

es quer da, atu al men te? Como ela de ve ria se

po si ci o nar di an te des sa tur bu lên cia e em

es pe ci al do que o se nhor cha ma de “fra cas -

so ci vi li za tó rio”?

Re i nal do Gon çal ves – Ser de es quer da é re co -

nhe cer que o ca pi ta lis mo é um sis te ma ir ra ci o nal

que ini be a ca pa ci da de do ser hu ma no dar sen ti do 

à vida, ou seja, vi ver com dig ni da de, fe li ci da de e

li ber da de. Ser de es quer da é o com ba te per ma -

nen te por um pro je to de ori en ta ção so ci a lis ta. É

ig no rân cia ima gi nar que ser de es quer da se res -

trin ge a de fen der ban de i ras como pro gres so eco -
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nô mi co, re for ma so ci al, de mo cra cia e in te res ses

na ci o na is. Par tes do cen tro e da di re i ta tam bém

de fen dem es tas ban de i ras, de uma for ma ou de

ou tra. É má-fé ima gi nar que a dis tin ção en tre es -

quer da e di re i ta se res trin ge ao ideá rio eco nô mi co

via a ar ma di lha bi ná ria “es ta do ver sus mer ca do”.

De fen der um Esta do que é cap tu ra do por gru pos

di ri gen tes cor rup tos não é ser de es quer da. Ser de

es quer da im pli ca com pro mis so com dis tri bu i ção

de ri que za (ma i or igual da de pos sí vel na dis tri bu i -

ção de ri que za, ren da e co nhe ci men to), con tro le

so ci al do es ta do (com ba ter a apro pri a ção do es ta -

do por gru pos di ri gen tes e gru pos eco nô mi cos) e

uso so ci al do ex ce den te eco nô mi co (pla ne ja men -

to e pro pri e da de pú bli ca dos prin ci pa is me i os de

pro du ção).

IHU On-Line – Qual é a re la ção que po de -

mos es ta be le cer en tre es quer da e par ti dos

po lí ti cos? Ain da há no Bra sil al gum par ti do

que pos sa ser ca rac te ri za do como de

es quer da?

Re i nal do Gon çal ves – É má-fé e ig no rân cia a

de cla ra ção da di re ção na ci o nal do PT ele i ta em

2005 de que “tem ple na cons ciên cia do que está

em jogo, tan to para o Bra sil quan to para a Amé ri -

ca La ti na: não per mi ti re mos o re tor no, ao go ver -

no fe de ral, de par ti dos com pro me ti dos com o

ideá rio ne o li be ral, com os in te res ses do ca pi tal fi -

nan ce i ro e dos Esta dos Uni dos. Por isto mes mo, o

Par ti do dos Tra ba lha do res en vi da rá to dos os seus

es for ços para que a es quer da saia vi to ri o sa nas

ele i ções de 2006”. Ve jam a con tra di ção: o go ver -

no Lula – apo i a do pelo PT – im ple men ta um mo -

de lo li be ral pe ri fé ri co (ou seja, um ne o li be ra lis mo

de ter ce i ra ca te go ria), trans for man do o Bra sil em

ver da de i ro pa ra í so fis cal, e é vis to por Was hing ton 

como par ce i ro bem com por ta do (por exem plo, na 

OMC, na Amé ri ca do Sul e no Ha i ti). Te mos aqui

mais um exem plo do pro ces so de “afri ca ni za ção”

do Bra sil. O Bra sil tem se mos tra do como um fra -

cas so ci vi li za tó rio nas úl ti mas dé ca das: de ses ta bi li -

za ção ma cro e co nô mi ca, vul ne ra bi li da de ex ter na,

es gar ça men to do te ci do so ci al, de gra da ção po lí ti -

ca e de te ri o ra ção ins ti tu ci o nal. Esta vi são da di re -

ção na ci o nal do PT a res pe i to da dis tin ção en tre

es quer da e di re i ta ex pres sa, além de opor tu nis mo, 

a de gra da ção das ins ti tu i ções po lí ti cas no Bra sil. O 

fra cas so ci vi li za tó rio não se ex pres sa uni ca men te

na de gra da ção do Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di -

ciá rio, mas tam bém na de te ri o ra ção das or ga ni za -

ções da so ci e da de ci vil. Por tan to, é evi den te que o 

PT não é um par ti do de es quer da. Ele se trans for -

mou no ins tru men to de po der de gru pos de di ri -

gen tes com ân sia de po der para ala van car gló ria,

ri que za, po der e, em al guns ca sos, lu xú ria. O PT se 

trans for mou num “par ti de co”. Qual é a di fe ren ça

en tre o PT e o PMDB? Ne nhu ma, ex ce to quan to

aos “be ne fi ciá ri os prin ci pa is”, ou seja, aque les

que usam o par ti do para fins pri va dos.

IHU On-Line – Que ou tras for ças de es quer -

da ga nham des ta que na con jun tu ra atu al?

Re i nal do Gon çal ves – Na tu ral men te, o PSOL se 

des ta ca como par ti do de es quer da. Por ou tro

lado, o PCdoB tor nou-se um ca pa taz do go ver no

Lula e está em pro ces so avan ça do de apo dre ci -

men to ten do em vis to o seu pro ces so de pro cu ra

de car gos. O Par ti do So ci a lis ta pa re ce que de sa -

pa re ceu, en quan to o PDT tam bém foi co op ta do

pelo go ver no Lula. As or ga ni za ções da so ci e da de

ci vil se en fra que ce ram so bre ma ne i ra du ran te o

go ver no Lula. Ve jam o la men tá vel caso da CUT,

que se tor nou um ins tru men to do go ver no para

con tro lar a clas se tra ba lha do ra. A For ça Sin di cal

nun ca va leu gran de co i sa e con ti nua na mes ma.

Boa par te das ONGs fo ram co op ta das via pro je tos

do go ver no fe de ral, in clu si ve, com re cur sos do

Ban co Mun di al. Vi ra ram em pre sas de con sul to ria. 

O MST, por seu tur no, foi fra gi li za do com as po lí ti -

cas as sis ten ci a lis tas do go ver no Lula: o Bol sa Fa -

mí lia foi uma das ar mas de ma i or im pac to em ter -

mos do pro ces so de des tru i ção do MST. Por es tas

e ou tras ra zões, afir ma mos que a he ran ça de Lula

será ain da mais trá gi ca do que a de Fer nan do

Hen ri que. Ve jam o meu li vro A eco no mia po lí ti ca

do Go ver no Lula (coau to ria com Luiz Fil gue i ras).

IHU On-Line – Uma es quer da re no va da de -

ve ria in ves tir mais no na ci o na lis mo e per ce -

bê-lo como al ter na ti va nes se mo men to? De

que ma ne i ra isso pode ser fe i to?

Re i nal do Gon çal ves – O na ci o na lis mo pode ser 

uma ar ma di lha, vis to que é ban de i ra tan to da es -
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quer da quan to da di re i ta. Di ria mes mo que a di -

re i ta tem ma i or pro pen são ao na ci o na lis mo. Des -

con fio dos in te lec tu a is e for ma do res de opi nião

na ci o na lis tas que são “que ri di nhos” da di re i ta e

da es quer da. Ge ral men te, o na ci o na lis mo es ca -

mo te ia o ver da de i ro pro ble ma, que é o con fli to de 

clas ses e gru pos de in te res ses den tro de cada país.

O ma i or pe ri go – que des via o foco do com ba te –

é o na ci o na lis mo com al gu ma dose de de fe sa do

Esta do e da dis tri bu i ção de ren da. Inva ri a vel men -

te, esta po si ção ne gli gen cia a con cen tra ção de ri -

que za e po der, bem como o con tro le do Esta -

do-na ci o nal pe los se to res do mi nan tes e por gru -

pos di ri gen tes in com pe ten tes e cor rup tos. Se to res

e gru pos es tes que, tam bém in va ri a vel men te, são

in ter na ci o na li za dos. Inte lec tu a is fre quen te men te

se es con dem por trás do na ci o na lis mo por con ser -

va do ris mo, ve na li da de, co var dia ou in com pe tên -

cia. Veja, por exem plo, o que tem acon te ci do du -

ran te o go ver no Lula. Hou ve uma ava lan che de

nova ge ra ção de ana lis tas de po lí ti ca ex ter na con -

cen tra dos na crí ti ca ao go ver no Bush. Estas “no -

vas au to ri da des” se exi mi ram de cri ti car a po lí ti ca

ex ter na de Lula, mar ca da por mu i ta ale go ria e

pou co en re do. E, o que é pior, fi ca ram si len ci o sos

(coni ven tes e cúm pli ces) com po lí ti cas e es tra té -

gi as que au men ta ram a vul ne ra bi li da de ex ter na

da eco no mia bra si le i ra, in clu si ve, nas es fe ras pro -

du ti va (ma i or des na ci o na li za ção) e fi nan ce i ra (des -

re gulamen ta ção e li be ra li za ção). Na tu ral men te,

mu i tos de les fora pre sen te a dos com con sul to ri as

ge ne ro sas do go ver no fe de ral. Se Dan te ti ves se

escri to a Di vi na co mé dia cin co, seis sé cu los de po is,

te ria cri a do um cír cu lo es pe ci al no Infer no para os

na ci o na lis tas da pro to-es quer da e da di re i ta. No

cam po da es quer da, o na ci o na lis mo é o es pa ço

pre fe ren ci al dos quin ta-co lu nas por que o na ci o -

na lis mo é o bi om bo para a pro te ção do gran de ca -

pi tal e a ma i or ex plo ra ção do tra ba lha dor. Todo o

cu i da do é pou co com o dis cur so na ci o na lis ta – de -

ve mos des con fi ar sem pre. Com fre quên cia, ele

pode ser al ta men te ne ga ti vo para a clas se tra ba -

lha do ra. Entre tan to, não de ve mos des pre zar o na -

ci o na lis mo de cen tro ou de di re i ta, vis to que há

mo men tos em que ele pode ser útil. A per gun ta é

sem pre a mes ma: a que in te res ses aten de de ter mi -

na do dis cur so?

IHU On-Line – Qual se ria a al ter na ti va, en tão?

Re i nal do Gon çal ves – Não há dú vi da que as di -

re tri zes es tra té gi cas são a re du ção da vul ne ra bi li -

da de ex ter na es tru tu ral do país e a cri a ção de es -

pa ços para im ple men ta ção de po lí ti cas eco nô mi -

cas con sis ten tes com o cres ci men to eco nô mi co, a

re dis tri bu i ção de ri que za e mu dan ça na es tru tu ra

de po der eco nô mi co. A re con fi gu ra ção do po der

eco nô mi co é con di ção ne ces sá ria. Os se to res do -

mi nan tes (agro ne gó cio e ban cos) ope ram no sen -

ti do de au men tar a vul ne ra bi li da de ex ter na e a

fra gi li da de sis tê mi ca do país. Para ser mais ob je ti -

vo, a ex por ta ção de com mo di ti es não é o fu tu ro,

mas, sim, o pas sa do do Bra sil. Esta ati vi da de tem

sido es ti mu la da pelo go ver no Lula, que tam bém

es ti mu la a ex por ta ção de ca pi ta is pe las em pre sas

bra si le i ras. Isto tudo en fra que ce o país. Na tu ral -

men te, cabe a re ver são da li be ra li za ção e da des -

re gu la men ta ção fi nan ce i ra, prin ci pal men te via

con tro le de ca pi ta is ex ter nos. O fato con cre to é

que o go ver no Lula im ple men ta um mo de lo li be -

ral pe ri fé ri co de ter ce i ra ca te go ria. Este mo de lo (e

este go ver no) pre ci sa ser com ba ti do.

IHU On-Line – Qu a is são as pro pos tas da es -

quer da fren te à cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal?

Re i nal do Gon çal ves – A es tra té gia por trás de

me di das es pe cí fi cas é, na tu ral men te, en fra que cer

o gran de ca pi tal e for ta le cer o tra ba lha dor. Re cur -

sos pú bli cos não po dem ser usa dos para sal var o

gran de ca pi tal (por exem plo, a com pra de ações

do Ban co Vo to ran tim pelo Ban co do Bra sil) sem

con di ci o na li da des que fa vo re çam o tra ba lha dor.

Re des de pro te ção so ci al de vem ser im ple men ta -

das. A cri se é uma ex ce len te opor tu ni da de para pu -

nir o gran de ca pi tal e im ple men tar o ma i or con tro le 

dos me i os de pro du ção es tra té gi cos pelo Esta do

vis to que os pre ços dos ati vos es tão me no res.

IHU On-Line – O se nhor de mons tra pes si -

mis mo ao ava li ar as es tra té gi as do Bra sil

di an te da cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal. Na

sua opi nião, a es quer da tem con di ções de

se uti li zar des se mo men to e pen sar um novo 

mo de lo po lí ti co, eco nô mi co e am bi en tal

para o Bra sil?

Re i nal do Gon çal ves – Sem dú vi da al gu ma. O

“rei fica nu” na cri se, vis to que é cada vez mais evi -
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den te que o go ver no Lula se po si ci o na a fa vor dos 

se to res do mi nan tes (agro ne gó cio, em pre i te i ras e

ban cos) e dos gru pos mais re tró gra dos da so ci e -

da de bra si le i ra. Isto per mi te uma vi são mais cla ra

da real si tu a ção po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al do

país. E, em par ti cu lar, fica evi den te a me di o cri da -

de do go ver no Lula.

IHU On-Line – Como ava lia a atu a ção das

di fe ren tes es quer das na Amé ri ca La ti na no

que se re fe re à cri se fi nan ce i ra in ter na ci o -

nal? Os pro je tos de cada país têm de ter mi -

na do as con se quên ci as pe ran te a cri se?

Re i nal do Gon çal ves – As es quer das so men te

têm ma i or in fluên cia em três pa í ses: Bo lí via, Ve ne -

zu e la e Equa dor. Nes tes pa í ses, há um es for ço co -

e ren te no sen ti do de se re du zir a vul ne ra bi li da de

ex ter na, au men tar a au to no mia de po lí ti cas do -

més ti cas e es ta be le cer as ba ses de pro je tos de

ori en ta ção so ci a lis ta. No res tan te, há mu i ta ale go -

ria e pou co en re do, ou en tão pura mis ti fi ca ção,

pois o que se pro cu ra aten der pri o ri ta ri a men te são 

os in te res ses dos se to res do mi nan tes e dos gru pos

di ri gen tes.

IHU On-Line – O que a tur bu lên cia fi nan ce i -

ra en si na so bre a con du ção da eco no mia e o 

ca pi ta lis mo?

Re i nal do Gon çal ves – A cri se atu al, ape sar de

suas es pe ci fi ci da des e gra vi da de, não nos en si na

nada do que já não sa bía mos há mu i to tem po. O

ca pi ta lis mo é es sen ci al men te um sis te ma ir ra ci o -

nal, ins tá vel e in jus to. O pro to co lo de con ten ção

de cri ses já é co nhe ci do no âm bi to da Ciên cia

Eco nô mi ca há mu i to tem po. Há 200 anos de te o -

ria e ex pe riên cia. A ques tão cen tral é iden ti fi car e

es co lher ga nha do res e per de do res.

IHU On-Line – Mu i tos eco no mis tas di zem

que, em bo ra as ide i as de Key nes e Marx se -

jam úte is para com pre en der esse mo men to,

elas não são su fi ci en tes para aca bar com a

ins ta bi li da de eco nô mi ca. Que ou tras al ter na -

ti vas a es quer da pode ofe re cer nes se sen ti do?

Re i nal do Gon çal ves – De fi ni ti va men te, o sal va -

ci o nis mo re pre sen ta do pela fór mu la “key ne si a nis -

mo + re gu la ci o nis mo”, que en fa ti za a ex pan são

dos gas tos pú bli cos, não re sol ve o pro ble ma ain da 

que aju de a su a vi zar o im pac to do cri se. A sa í da

schum pe te ri a na (pro gres so téc ni co que traz no vos 

bens, ser vi ços e ma i or pro du ti vi da de) pre ci sa da

co or de na ção e do pla ne ja men to ine xis ten tes no

ca pi ta lis mo. A sa í da dos gas tos bé li cos (guer ra) só

se apli ca a pou cos pa í ses. A in ter na ci o na li za ção

da pro du ção (ex por ta ção de bens e ser vi ços) não

fun ci o na no con tex to de cri se glo bal. Na óti ca da

es quer da, a sa í da está na “pu ri fi ca ção” do gran de

ca pi tal com re cur sos pú bli cos fi nan ci a dos pela ta -

xa ção dos ga nhos do ca pi tal fi nan ce i ro nos úl ti -

mos anos, bem como na re dis tri bu i ção da ri que za

(via re for ma tri bu tá ria) e na apro pri a ção dos me i os

de pro du ção es tra té gi cos pelo Esta do. Ou seja, a

sa í da não é o sal va ci o nis mo com a so ci a li za ção

dos pre ju í zos, mas, sim, a re es tru tu ra ção do apa -

re lho pro du ti vo e a re con fi gu ra ção do po der eco -

nô mi co a fa vor da clas se tra ba lha do ra.

IHU On-Line – Vi ve mos um mo men to de su -

pe ra ção do ca pi ta lis mo? O ca pi ta lis mo so -

bre vi ve rá ao sé cu lo XXI?

Re i nal do Gon çal ves – No ho ri zon te pre vi sí vel,

o ca pi ta lis mo so bre vi ve rá. A mé dio pra zo, te re -

mos um ca pi ta lis mo in jus to, ir ra ci o nal e ins tá vel e, 

pro va vel men te, mais re gu la do. A lon go pra zo, a

dis pu ta terá, de um lado, as for ças de di re i ta de -

fen den do mais des re gu la men ta ção e li be ra li za ção 

e, do ou tro lado, as for ças de es quer da de fen den -

do pro je tos de ori en ta ção so ci a lis ta. O cen tro con -

ti nu a rá como ali a do na tu ral da di re i ta, ex ce to nos

mo men tos de cri se agu da. A luta é dura e per ma -

nen te. Não pre ci sa mos de vir tu des te o lo ga is (fé,

es pe ran ça e ca ri da de) para der ro tar o ca pi ta lis mo. 

Pre ci sa mos, sim, das vir tu des car di na is (for ça, jus -

ti ça, pru dên cia e tem pe ran ça) e da cren ça no me -

ca nis mo de sa fio-res pos ta: quan to ma i or o de sa -

fio, ma i or é a luta por um fu tu ro mar ca do por li -

ber da de, dig ni da de e fe li ci da de. E a úni ca boa

no tí cia é que não mor re re mos de té dio!
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A cri se do ca pi ta lis mo e a cons tru ção de al ter na ti vas

Entre vis ta com Da vid Har vey

Da vid Har vey é for ma do na Uni ver si da de de

Cam brid ge, e atu al men te é pro fes sor da City Uni -

ver sity of New York, onde tra ba lha com di ver sas

ques tões li ga das à ge o gra fia ur ba na. Entre suas

obras, ci ta mos A con di ção pós-mo der na (São

Pa u lo: Lo yo la,1992), O novo im pe ri a lis mo (São 

Pa u lo: Lo yo la, 2004), Espa ços de es pe ran ça

(São Pa u lo: Lo yo la, 2005) e A pro du ção ca pi ta -

lis ta do Espa ço (São Pa u lo: Anna blu me, 2005).

“O pen sa men to de es quer da não con ver giu

para al gum con sen so de pro pos tas para en fren tar as

di fi cul da des pre sen tes, e pode le var al gum tem po

até que tal con sen so sur ja”, apon ta Da vid Har vey,

geó gra fo mar xis ta bri tâ ni co. Para ele, a hu ma ni da de 

está vi ven ci an do o “iní cio de uma cri se de le gi ti ma -

ção”, na qual ques ti o na “se o ca pi ta lis mo é uma for -

ma viá vel de sa tis fa zer as ne ces si da des hu ma nas”.

“Sou a fa vor de se es ta bi li zar o ca pi ta lis mo

atra vés de me di das key ne si a nas que se trans for -

mem em pos si bi li da des mar xis tas”, afir ma Da vid

Har vey, em en tre vis ta con ce di da a Patricia Fa -

chin, jor na lis ta da equi pe de comu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 287, de 30 de mar -

ço de 2009, e tra du zida por Luis Mar cos Sander.

“Sou fa vo rá vel a isso por que um co lap so ul te ri or

do ca pi ta lis mo sem ne nhu ma al ter na ti va pron ta

para to mar seu lu gar ca u sa rá mi sé ria e so fri men to

in cal cu lá vel para a mas sa da po pu la ção, in clu in do

as pes so as que es tão no se tor in for mal, en quan to

que a clas se ca pi ta lis ta es ca pa rá re la ti va men te in -

có lu me. A clas se ca pi ta lis ta con so li da rá seu po der

numa cri se e ten ta rá se pro te ger pela pro mo ção de 

for mas fas cis tas. A úni ca ma ne i ra que con si go

con ce ber de im pe dir isso é es ta bi li zar o sis te ma a

fim de cri ar uma or dem po lí ti ca mais for te para a

cons tru ção da al ter na ti va”, é o que de fen de o geó -

gra fo mar xis ta David Har vey.

IHU On-Line – Qu a is são, para o se nhor, as

pro pos tas da es quer da fren te à cri se in ter -

na ci o nal?

Da vid Har vey – O pen sa men to de es quer da não

con ver gi u para al gum con sen so de pro pos tas para 

en fren tar as di fi cul da des pre sen tes, e pode le var

al gum tem po até que tal con sen so sur ja. Esta mos

no iní cio de uma cri se de le gi ti ma ção no mun do

in te i ro, em que um nú me ro cada vez ma i or de

pes so as tem de ques ti o nar se o ca pi ta lis mo é uma

for ma viá vel de sa tis fa zer as ne ces si da des hu ma -

nas. Isto, por sua vez, le van ta a ques tão de al ter -

na ti vas. Atu al men te, há pes so as que pro cu ram re -

for mar o ca pi ta lis mo de modo a ob ter ma i or igual -

da de e sus ten ta bi li da de am bi en tal ver sus aque las

que de fen dem um ca mi nho mais re vo lu ci o ná rio

que pro cu ra ria der ru bar di re ta men te o ca pi ta lis -

mo. Entre es tas úl ti mas, há uma cis ma pro fun da

en tre as pes so as que con si de ram vi tal to mar o po -

der es ta tal e re vo lu ci o ná-lo a ca mi nho do so ci a lis -

mo e aque las que pro cu ram cons tru ir sis te mas so -

ci a is e po lí ti coeco nô mi cos fora do ca pi ta lis mo, do

Esta do ca pi ta lis ta e de suas ins ti tu i ções do mi nan -

tes. O que é pos sí vel de pen de mu i to das cir cuns -

tân ci as po lí ti cas e eco nô mi cas. Nos Esta dos Uni -

dos, sou a fa vor de um ca mi nho de re for mas que,

gra da ti va men te, leve o sis te ma na di re ção de so lu -

ções mais re vo lu ci o ná ri as e não con si go ver ou tra

for ma de fa zer isso ex ce to que as for ças pro gres sis -

tas to mem o po der es ta tal e usem esse po der para

des man te lar as es tru tu ras de po der exis ten tes.

IHU On-Line – Como a his tó ria da ge o gra fia 

mun di al pode nos aju dar a com pre en der os

ru mos do ca pi ta lis mo e a cri se atu al?

Da vid Har vey – É mu i to im por tan te en ten der o

de sen vol vi men to ge o grá fi co de si gual do ca pi ta lis -
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mo e que isso pro duz um ter re no ge o grá fi co de si -

gual de pos sí ve is mo vi men tos opo si ci o nis tas. Nos

Esta dos Uni dos, as con di ções ob je ti vas e sub je ti -

vas para se de di car à luta an ti ca pi ta lis ta são ra di -

cal men te di fe ren tes das con di ções exis ten tes na

Chi na ou no Bra sil, e um mo vi men to glo bal rumo

ao so ci a lis mo tem de re co nhe cer es sas di fe ren ças

e tra ba lhar com elas para ten tar al can çar seus

ob je ti vos.

IHU On-Line – Con si de ran do as ques tões

ge o grá fi cas e a cri se do ca pi tal, que eco no -

mia o se nhor vis lum bra para o fu tu ro? O

fato de o les te asiá ti co po der se trans for mar 

numa po tên cia é si nal de al gu ma mu dan ça

es tru tu ral na eco no mia?

Da vid Har vey – Já faz al guns anos que os Esta -

dos Uni dos vêm per den do sua po si ção he ge mô ni -

ca den tro da eco no mia glo bal. Eles per de ram sua

do mi nân cia na ma nu fa tu ra nas dé ca das de 70 e

80, e ago ra es tão per den do sua do mi nân cia nas fi -

nan ças, bem como sua in fluên cia po lí ti ca e au to ri -

da de mo ral (que es tão sen do par ci al men te re cu -

pe ra das ago ra pela ele i ção de Oba ma). A úni ca

co i sa que res tou é o po der mi li tar, e ele é li mi ta do

em ter ra, como ve mos no Ira que e no Afe ga nis tão.

O mun do está se tor nan do mu i to mais mul ti -

po lar com a as cen são da Chi na e do Les te da Ásia

como cen tro im por tan te de po der, com a for ma -

ção da União Eu ro pe ia. As pro pos tas de for mar

um ban co la ti no-ame ri ca no su ge rem que essa re -

gião tam bém po de rá se tor nar um po der re gi o nal

mais con so li da do.

IHU On-Line – É pos sí vel res ga tar o ca pi ta -

lis mo dos ca pi ta lis tas e “de sua fal sá ria ide -

o lo gia ne o li be ral”? Em que me di da isso

pode ser fe i to pela es quer da?

Da vid Har vey – O ne o li be ra lis mo não aca bou.

For mas se cre tas dele ain da es tão pro fun da men te

ar ra i ga das em ins ti tu i ções e es tru tu ras fi nan ce i ras, 

e, se o ne o li be ra lis mo tem a ver com a con so li da -

ção do po der de clas se, é bem pos sí vel que ve ja -

mos uma con so li da ção ul te ri or dis so até che gar -

mos a fi car sem as le gi ti ma ções ide o ló gi cas da

ciên cia eco nô mi ca do li vre mer ca do. É a esta con -

so li da ção do po der de clas se ca pi ta lis ta que a es -

quer da tem de se opor re so lu ta men te, até nas

ruas, se ne ces sá rio. Esta é gran de ba ta lha que tem

de ser tra va da por to das as fac ções da es quer da.

IHU On-Line – Eco no mis tas de todo o mun -

do re cor re ram às te o ri as de Marx e Key nes

para pen sar em al ter na ti vas à cri se. Con si -

de ran do o atu al mo men to, a es quer da pode

fa zer mais do que isso, ou seja, pro por no -

vas al ter na ti vas ao in vés de fi car atre la da

ape nas a es sas te o ri as de sal va men to da

eco no mia?

Da vid Har vey – Esta é uma ques tão con tro ver ti -

da, de modo que vou dar mi nha pró pria opi nião.

Sou a fa vor de se es ta bi li zar o ca pi ta lis mo atra vés

de me di das key ne si a nas que se trans for mem em

pos si bi li da des mar xis tas. Sou fa vo rá vel a isso por -

que um co lap so ul te ri or do ca pi ta lis mo sem ne -

nhu ma al ter na ti va pron ta para to mar seu lu gar

ca u sa rá mi sé ria e so fri men to in cal cu lá vel para a

mas sa da po pu la ção, in clu in do as pes so as que es -

tão no se tor in for mal, en quan to que a clas se ca pi -

ta lis ta es ca pa rá re la ti va men te in có lu me. A clas se

ca pi ta lis ta con so li da rá seu po der numa cri se e ten -

ta rá se pro te ger pela pro mo ção de for mas fas cis -

tas. A úni ca ma ne i ra que con si go con ce ber de im -

pe dir isso é es ta bi li zar o sis te ma, a fim de cri ar uma

or dem po lí ti ca mais for te para a cons tru ção da al -

ter na ti va. Mas sei que mu i tas pes so as dis cor da rão

de mim, e não es tou to tal men te cer to de ter ra zão.

IHU On-Line – Para o se nhor, a es quer da de

hoje pre ten de de sa pa re cer com o ca pi ta lis -

mo ou re for mu lá-lo?

Da vid Har vey – O pro je to de lon go pra zo é cri ar

a al ter na ti va ao ca pi ta lis mo, e o lon go pra zo não

pode ser mu i to lon go por que esta cri se nos mos tra 

que o ca pi ta lis mo como sis te ma his tó ri co mun di al

está pró xi mo de seu fim e suas pos si bi li da des es -

tão per to de se rem exa u ri das. Por tan to, te mos de

pas sar de modo rá pi do, mas de li be ra do, pela re -

for ma para a trans for ma ção re vo lu ci o ná ria.

IHU On-Line – Di an te da cri se, mu i tos es pe -

ci a lis tas tra tam da im por tân cia de re gu lar o 

mer ca do. Nes se sen ti do, que fun ção deve

ser de sem pe nha da pelo Esta do? Que es tra -

té gia é pri mor di al nes se mo men to?
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Da vid Har vey – Nos sos pro ble mas atu a is não se -

rão re sol vi dos pela re gu la men ta ção, ab so lu ta -

men te. Essa não é a ques tão. O Esta do tem um

pa pel cru ci al a de sem pe nhar no lan ça men to de

um pro gra ma de es ta bi li za ção para o ca pi ta lis mo,

mas, por de fi ni ção, esse pro gra ma de es ta bi li za -

ção tem de em po de rar os tra ba lha do res, de modo 

que, quan to mais em po de ra dos es ti ve rem, tan to

mais o Esta do se tor na rá um ins tru men to em suas

mãos que pode ser usa do para de li ne ar a tran si -

ção para o so ci a lis mo.

IHU On-Line – O se nhor con cor da com as

me di das ado ta das pe los go ver nos mun di a is,

que es tão dis po ni bi li zan do di nhe i ro para sal -

var ins ti tu i ções fa li das? Por que não há uma

re dis tri bu i ção de re cur sos a fa vor dos se to res

mais ne ces si ta dos da so ci e da de? Qu a is se rão 

as con se quên ci as dis so a lon go pra zo?

Da vid Har vey – A re gra áu rea ne o li be ral, des de

a dé ca da de 70, tem sido sal var as ins ti tu i ções fi -

nan ce i ras às ex pen sas do povo, e é exa ta men te

isto que es ta mos ven do ago ra. É por isso que eu

digo que o ne o li be ra lis mo não aca bou. Essa pre -

fe rên cia por sal var as ins ti tu i ções fi nan ce i ras e, ao

mes mo tem po, fer rar o povo, con ti nu a rá, a me nos 

que haja uma opo si ção ma ci ça a ela. Se isso con ti -

nu ar, tal vez sa i a mos da cri se atu al de tal for ma

que mu i tos de nós te rão per di do seu ga nha-pão e

seus ati vos, e ain da por cima se re mos lan ça dos de

novo numa cri se mais pro fun da e mais com pli ca -

da da qui a cin co anos. A fre quên cia e a pro fun di -

da de das cri ses fi nan ce i ras au men ta ram nos úl ti -

mos 30 anos de do mi na ção ne o li be ral, e isso não

de i xa rá de ser as sim até que des man te le mos a

ver são ne o li be ral do ca pi ta lis mo e, em úl ti ma aná -

li se, o pró prio ca pi ta lis mo. Mas te mos de fa zer isso 

dan do um pas so de cada vez.
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A cri se e a es quer da. Di ag nós ti co e prog nós ti co di fe ren tes

Entre vis ta com Paul Sin ger

Paul Sin ger é gra du a do em Eco no mia e

Admi nis tra ção e dou tor em So ci o lo gia, pela Uni -

ver si da de de São Pa u lo (USP). É pro fes sor da USP

des de 1984, e se cre tá rio de Eco no mia So li dá ria

do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go. Além dis so, 

é au tor de vá ri os li vros, en tre eles Glo ba li za ção

e de sem pre go: di ag nós ti cos e al ter na ti vas

(São Pa u lo: Con tex to, 1998), O Bra sil na cri se:

pe ri gos e opor tu ni da des (São Pa u lo: Con tex -

to, 1999), Para en ten der o mun do fi nan ce i ro

(São Pa u lo: Con tex to, 2000) e Eco no mia so ci a -

lis ta (São Le o pol do: Per seu Abra mo, 2000).

Ou tras en tre vis tas con ce di das por Paul Sin -

ger à IHU On-Line, po dem ser aces sa das pela

nos sa pá gi na ele trô ni ca www.uni si nos.br/ihu.

* Duas cri ses e o li mi te eco ló gi co do

mun do. Onde va mos pa rar? Entre vis ta pu bli -

ca da nas No tí ci as do Dia, do site do Insti tu to

Hu ma ni tas Uni si nos – IHU (www.uni si nos.br/ihu),

em 16 de maio de 2008.

* Por um sis te ma fi nan ce i ro so ci al. Arti -

go pu bli ca do nas No tí ci as do Dia, do site do

Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 10 de ju lho de 2007.

* Uma po lí ti ca de eco no mia so li dá ria.

Arti go pu bli ca do nas No tí ci as do Dia, do site do

Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU (www.uni si -

nos.br/ihu), em 27 de mar ço de 2007.

Há 60 anos, a es quer da di ver ge so bre po si -

ções po lí ti cas e eco nô mi cas. Entre tan to, esse in di -

ca ti vo não de mons tra, na opi nião do eco no mis ta e 

so ció lo go Paul Sin ger, um va zio teó ri co por par te

da es quer da. Ele di vi de a es quer da em duas par -

tes. Por um lado, “key ne si a na”, que “pro põe a

res ta u ra ção do cré di to me di an te a na ci o na li za ção

dos ban cos que bra dos, além do au men to vi go ro so 

da in ver são pú bli ca e de po lí ti cas re dis tri bu ti vas da 

ren da, que re cu pe rem o mer ca do in ter no”. Por

ou tro lado, a es quer da her de i ra da or to do xia mar -

xis ta “tem como pro pos ta ló gi ca a re vo lu ção pro -

le tá ria como úni ca sa í da”, ex pli ca o so ció lo go Paul 

Singer, na en tre vis ta que con ce deu a Pa tri cia Fa -

chin, jor na lis ta da equi pe de comu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 287, de 30 de mar -

ço de 2009.

De fen sor de al ter na ti vas ener gé ti cas eco lo gi -

ca men te cor re tas, Sin ger tam bém apos ta no cres -

ci men to eco nô mi co, e diz que não é pre ci so re -

nun ci ar ao pró prio cres ci men to. Este cres ci men to, 

se gun do Sin ger, “pode ser pro por ci o na do tam -

bém pelo ecos so ci a lis mo, sem per da de re cur sos

na tu ra is ir re cu pe rá ve is”. Para ele, a cons tru ção de 

uma so ci e da de ecos so ci a lis ta é pos sí vel e já está

acon te cen do atra vés de uma “mi ría de de em pre -

en di men tos so li dá ri os, nos nu me ro sos in ters tí ci os

que o ca pi ta lis mo se mos tra já há mu i to tem po in -

ca paz de pre en cher”.

IHU On-Line – Duas ide i as se tor na ram

unânimes: a cri se será du ra dou ra e os seus

efe i tos de vas ta do res. Arras ta rá par te con -

si de rá vel do pla ne ta para a re ces são, e os

in di ca do res so ci a is, par ti cu lar men te do

em pre go, se agra va rão. Por ou tro lado, ob -

ser va-se di fi cul da des da es quer da em apre -

sen tar pro pos tas. O se nhor con cor da com a

aná li se que as sis ti mos a cer to va zio teó ri co

das es quer das? Qu a is são, para o se nhor, as 

pro pos tas da es quer da fren te à cri se?

Paul Sin ger – Não há una ni mi da de na es quer da

quan to ao di ag nós ti co das ca u sas da cri se e por

con se quên cia tam pou co quan to ao prog nós ti co e
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me nos ain da no que pro por para su pe rar a cri se e

cri ar uma eco no mia imu ne a cri ses como esta.

Cum pre no tar que a úl ti ma vez em que a es quer da 

mun di al pôde se unir foi no com ba te pri o ri tá rio ao 

na zi fas cis mo na Se gun da Gu er ra Mun di al já faz

mais de 60 anos. Des de en tão, ela sem pre es te ve

di vi di da en tre di ver sas in ter pre ta ções e di fe ren tes

pro gra mas.

Hoje, uma par te da es quer da sus ten ta que o

key ne si a nis mo apre sen ta um re per tó rio de po lí ti -

cas an ti cí cli cas que se mos trou efi caz con tra a re -

ces são dos anos 1930 e con ti nua sen do efi caz

atu al men te. Por isso mes mo, a ma i o ria dos go ver -

nos afe ta dos pela cri se es tão de sen vol ven do pro -

gra mas key ne si a nos, sem se quer se dar ao tra ba -

lho de jus ti fi car a re vi ra vol ta face às te ses ne o li be -

ra is, até há pou co he ge mô ni cas. O di ag nós ti co da

cri se para esta par te da es quer da (à qual per ten ço) 

é que ela tem por ca u sa o es tou ro de bo lhas imo -

bi liá ri as em di ver sos pa í ses, que pro vo cou am pla

ina dim plên cia de cre do res hi po te cá ri os, ar ru i nan -

do os ma i o res in ter me diá ri os fi nan ce i ros do mun -

do, nos Esta dos Uni dos, na União Eu ro pe ia e no

Ja pão. A cri se fi nan ce i ra re sul tan te eli mi nou qua -

se toda ofer ta de cré di to à pro du ção, ao co mér cio

e ao con su mo, pro vo can do, as sim, agu da re tra ção

da eco no mia real. O que acar re ta rá pi do au men to 

do de sem pre go e da po bre za nos pa í ses mais

in dus tri a li za dos.

Ou tra par te da es quer da atri bui a cri se a uma

fa lha sis tê mi ca do modo de pro du ção; a cri se se ria 

de su per pro du ção ca u sa da pela con cen tra ção da

ren da re sul tan te das po lí ti cas ne o li be ra is. A in su fi -

ciên cia da de man da po pu lar por bens e ser vi ços

de con su mo le va ria à que da da taxa de lu cro e,

conse quen te men te, à de pres são da eco no mia real.

Por tan to, a cri se só po de ria ser su pe ra da se hou -

ves se re dis tri bu i ção da ren da, o que se ria im pos sí -

vel sem a abo li ção do ca pi ta lis mo. São os que sus -

ten tam es tes pon tos de vis ta que preveem que a

cri se será lon ga e de vas ta do ra e que só irá ces sar

quan do hou ver mu dan ças sis tê mi cas an ti ca pi ta lis tas.

Não é ver da de, por tan to, que haja um va zio

teó ri co na es quer da e nem que ela não te nha pro -

pos tas. A es quer da “key ne si a na” pro põe a res ta u -

ra ção do cré di to me di an te a na ci o na li za ção dos

ban cos que bra dos, além do au men to vi go ro so da

in ver são pú bli ca e de po lí ti cas re dis tri bu ti vas da

ren da, que re cu pe rem o mer ca do in ter no. A es -

quer da her de i ra de cer ta or to do xia mar xis ta tem

como pro pos ta ló gi ca a re vo lu ção pro le tá ria como 

úni ca saída.

IHU On-Line – O de sem pre go já é uma re a li -

da de na con jun tu ra atu al. Que ou tras trans -

for ma ções pre vê para esse ce ná rio?

Paul Sin ger – Nes te mo men to, a cri se está se

apro fun dan do, nos pa í ses cen tra is, de vi do à pa ra -

li sia dos seus sis te mas fi nan ce i ros. So men te pa í ses 

como o Bra sil, a Chi na e ou tros, em que gran de

par te da ban ca é pú bli ca, têm me i os de re cu pe rar

ra pi da men te o cré di to por meio da ex pan são da

ofer ta de cré di to pe los ban cos es ta ta is. Nos Esta -

dos Uni dos e na Ingla ter ra, a na ci o na li za ção de

ban cos ape nas con se guiu im pe dir que so fres sem

cor ri das dos cli en tes para sa car de pó si tos, mas ela

está lon ge de sus ci tar uma ofer ta de cré di to que

per mi ta a res ta u ra ção do con su mo, das ven das e,

por tan to, do ní vel de em pre go. Tan to ban cos

como gran des in dús tri as e com pa nhi as de se gu ro

es tão re ve lan do pre ju í zos bi li o ná ri os, o que re du -

ziu o va lor dos seus ca pi ta is co ta dos em bol sa a

uma fra ção mí ni ma do seu ní vel pré-cri se. O go -

ver no Oba ma está re ca pi ta li zan do es tas fir mas,

mas elas só so bre vi vem. Qu an do os pla nos de in -

ver são pú bli ca do pre si den te Oba ma se tor na rem

re a li da de nos EUA, o que ain da le va rá me ses, é de 

se es pe rar que co me ce a re cu pe ra ção da eco no -

mia real.

Ce ná rio bra si le i ro

No Bra sil, a si tu a ção é di fe ren te: as fir mas

não ti ve ram pre ju í zos exor bi tan tes, o cré di to está

sen do res ta u ra do aos pou cos pe los ban cos fe de -

ra is e o Pro gra ma de Ace le ra ção do Cres ci men to

(PAC) está em ple na exe cu ção. No fu tu ro pró xi -

mo, pode-se pre ver o agra va men to da cri se no

cen tro de sen vol vi do da eco no mia mun di al, mas

os pa í ses pe ri fé ri cos em de sen vol vi men to, que an -

tes da cri se es ta vam li de ran do o cres ci men to mun -

di al – Chi na, Índia, Ve ne zu e la, Argen ti na e ou tros

–, mos tram ter con di ções de li mi tar a cri se aos se -
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to res mais afe ta dos pela que da da de man da ex ter -

na e subs ti tuí-la pela ex pan são do mer ca do in ter -

no por meio de am plos pro gra mas de in ves ti men -

tos li de ra dos pelo se tor pú bli co.

IHU On-Line – A cri se mun di al afe ta tam -

bém os em pre en di men tos da Eco no mia So -

li dá ria, ou eles, por fun ci o na rem com ou tra

ló gi ca, são me nos afe ta dos?

Paul Sin ger – Os em pre en di men tos de Eco no -

mia Soli dá ria não vi sam lu cro e não des pe dem

tra ba lha do res, mes mo quan do seu mer ca do se re -

trai, por que to dos são co pro pri e tá ri os de les. Par te

dos em pre en di men tos de Eco no mia So li dá ria in -

te gra re des em que eles in ter cam bi am seus pro du -

tos e por isso são me nos afe ta dos pela que da da

de man da de cor ren te da cri se. Mas mu i tos ou tros

em pre en di men tos so li dá ri os de pen dem de se to res 

do mer ca do atin gi dos pela cri se e, por tan to so -

frem a re tra ção de suas ven das. Como as de ma is

em pre sas, eles ne ces si tam de cré di to para so bre vi -

ver ao pe río do de va cas ma gras. Tor na-se ur gen te 

que os ban cos pú bli cos ofe re çam cré di to abun -

dan te e a ju ros ba i xos às co o pe ra ti vas de pe que -

nos pro du to res e às em pre sas re cu pe ra das até que 

o PAC, os au men tos do sa lá rio mí ni mo e da Bol sa

Fa mí lia e de ma is po lí ti cas re dis tri bu ti vas do go -

ver no de Lula con si gam pro mo ver o re tor no do

cres ci men to da eco no mia.

IHU On-Line – A cri se, para além de rom per

com a he ge mo nia da fi nan ce i ri za ção do

mun do, não se ria tam bém uma opor tu ni da -

de para avan çar em di re ção a uma so ci e da -

de sus ten tá vel?

Paul Sin ger – A re du ção da ati vi da de eco nô mi -

ca, pro mo vi da pela cri se, ofe re ce uma es pé cie de

tré gua na guer ra que o ca pi tal tra va con tra a pre -

ser va ção da na tu re za. Pode ser uma tré gua, mas

ja ma is a paz. Como uma par te não des pre zí vel da

hu ma ni da de ain da ca re ce de me i os para sa tis fa zer 

suas ne ces si da des es sen ci a is, um modo de pro du -

ção que vise o bem-es tar de to dos não pode abrir

mão do cres ci men to eco nô mi co.

É pos sí vel con ci li ar cres ci men to com sus ten -

ta bi li da de am bi en tal por meio de tri bu ta ção pe sa -

da das ati vi da des po lu i do ras e com a ar re ca da ção

des tes im pos tos sub si di ar ati vi da des eco lo gi ca -

men te cor re tas que as subs ti tu am. São exem plos o 

de sen vol vi men to de usi nas eó li cas, co le to res de

ener gia so lar e a pro du ção de ener gia a par tir da

bi o mas sa em lu gar das usi nas mo vi das a car vão

ou a pe tró leo, a agri cul tu ra e o ex tra ti vis mo eco ló -

gi cos em lu gar dos mo no cul ti vos com uso in ten si -

vo de po lu i do res quí mi cos etc. O que deve cul mi -

nar num con sen so in ter na ci o nal so bre o com ba te

do aque ci men to da ter ra, em cada país pla ne ja do

e pac tu a do en tre so ci e da de e Esta do, com cro no -

gra mas apro va dos por tra ta do in ter na ci o nal, já

ina u gu ra do pelo Protocolo de Kyoto.

IHU On-Line – É pos sí vel pro por um modo

de pro du ção e con su mo cal ca do no bem-es -

tar e não no cres ci men to eco nô mi co? Como 

in se rir o ecos so ci a lis mo nes sa pro pos ta de

mu dan ça?

Paul Sin ger – Se o ob je ti vo é pro por ci o nar bem-

es tar a to dos e não só a al guns, o cres ci men to eco -

nô mi co con ti nua sen do im pres cin dí vel. É cla ro

que esta tese é con tes ta da pe los que apon tam a

con si de rá vel des tru i ção de re cur sos na tu ra is já

ocor ri da nos úl ti mos dois sé cu los, em fun ção do

cres ci men to co man da do pelo ca pi ta lis mo em ace -

le ra da ex pan são no mun do. Hoje, a opi nião pú -

bli ca já com pre en de que o ca pi ta lis mo li vre de

con tro le pelo es ta do é in sus ten tá vel, mas daí não

se gue que é pre ci so re nun ci ar ao pró prio cres ci -

men to. Este pode ser pro por ci o na do tam bém pelo

ecos so ci a lis mo, sem per da de re cur sos na tu ra is

ir re cu pe rá ve is.

Ecos so ci a lis mo

A pro pos ta do ecos so ci a lis mo é cons tru ir

uma eco no mia cu jas em pre sas não vi sem ma xi -

mi zar o lu cro pri va do, mas que te nham por meta

sua pró pria so bre vi vên cia e, por tan to, da hu ma ni -

da de, num mun do em que o povo que pro duz e

con so me te nha efe ti va men te bem-es tar, não só

pela sa tis fa ção de suas ne ces si da des ma te ri a is,

mas tam bém pelo de sen vol vi men to mul ti la te ral

das suas po ten ci a li da des e as pi ra ções en quan to

in di ví du os e co le ti vi da des. O que exi ge a subs ti tu i -
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ção do ca pi ta lis mo por uma so ci e da de sem clas -

ses, em que to dos te rão re a is pos si bi li da des de

par ti ci par de todo tipo de ati vi da des, não en quan -

to as sa la ri a dos, mas como ges to res au tô no mos de 

em preen di men tos uni pes so a is, fa mi li a res, as so -

ci a ti vos ou co mu na is, de di fe ren tes ta ma nhos e

di ver sas for mas de or ga ni za ção, mas sem pre pre -

ser van do seu ca rá ter so ci a lis ta, ao não ad mi tir

qual quer dis tin ção de po de res en tre os que pen -

sam e os que exe cu tam, en tre os que man dam e

os que obe de cem, en tre os que apor tam mais re -

cur sos in te lec tu a is ou ma te ri a is e os que apor tam

me nos. A pro va de que uma so ci e da de ecos so ci a -

lis ta é pos sí vel no mun do de hoje é que ela já está

sen do cons tru í da por uma mi ría de de em pre en di -

men tos so li dá ri os, nos nu me ro sos in ters tí ci os que

o ca pi ta lis mo se mos tra já há mu i to tem po in ca paz 

de pre en cher.

IHU On-Line – Em que sen ti do a cri se pode

pos si bi li tar um novo rumo eco nô mi co e po -

lí ti co para o Bra sil, es ta be le cen do as sim

um pro je to de na ção para o país? A es quer -

da pode, nes te mo men to de ca u te la, tor nar

o país com pe ti ti vo in ter na ci o nal men te, ala -

van can do o cres ci men to eco nô mi co e a so -

be ra nia na ci o nal?

Paul Sin ger – A cri se as su me tal gra vi da de, no

pla no mun di al, que im pe de o pros se gui men to das 

po lí ti cas ne o li be ra is até há pou co pra ti ca das pela

ma i o ria das na ções. Em seu lu gar, o Esta do vol ta

a as su mir o co man do da eco no mia com a meta

ime di a ta de as se gu rar o ple no em pre go com pa tí -

vel com cer ta es ta bi li da de dos pre ços.

Além dis so, a es quer da terá de es co lher en tre

man ter os in ter me diá ri os (ban cos, fun dos, com -

pa nhi as de se gu ro etc.) em mãos pri va das ou só

ad mi tir que se jam pú bli cos ou au to ge ri dos pe los

pró pri os de po si tan tes. Há boas ra zões para dar

pre fe rên cia à se gun da al ter na ti va: pri me i ro, os

ban cos pú bli cos ou co o pe ra ti vos não bus cam o

lu cro e por isso não es pe cu lam com o di nhe i ro dos 

de po si tan tes; se gun do, por ou tro lado, é di fí cil im -

pe dir que ban cos ca pi ta lis tas apli quem o di nhe i ro

dos de po si tan tes em ati vos, cujo va lor é di a ri a -

men te de ter mi na do em le i lões e por isso de pen de

do hu mor dos es pe cu la do res; ter ce i ro, ban cos ca -

pi ta lis tas não têm in te res se em em pres tar pe que -

nas quan ti as a pe que nas e mé di as em pre sas, por -

que o mon tan te de ju ros pa gos por es tas úl ti mas

não com pen sa o custo fixo mínimo de qualquer

empréstimo, acrescido do risco de inadimplência,

que é tanto maior quanto menor for o tamanho do 

devedor.

Por ou tro lado, não cum pre à es quer da tor -

nar o país in ter na ci o nal men te com pe ti ti vo, mas

eli mi nar a obri ga to ri e da de do li vre co mér cio hoje

vi gen te por for ça de tra ta dos in ter na ci o na is. Estes

im pe dem aos go ver nos na ci o na is de re gu lar o co -

mér cio do seu país com os de ma is, o que de i xa

esta re gu la ção a um pu nha do de trans na ci o na is,

em ge ral per ten cen tes a ca pi ta lis tas dos pa í ses do -

mi nan tes. A res ta u ra ção do co man do go ver na -

men tal da eco no mia na ci o nal se ria ape nas apa -

rente se a mo vi men ta ção de ca pi ta is e mer cadori as 

so bre as fron te i ras na ci o na is con ti nu as se con di ci o -

na da à bus ca pri va da do lu cro má xi mo. A glo ba li -

za ção hoje vi gen te, tan to das fi nan ças quan to do

co mér cio, é uma das ca u sas da cri se e sua re vo ga -

ção é im pres cin dí vel para que a eco no mia das na -

ções atin ja sus ten ta bi li da de, ple no em pre go dos re -

cur sos e re du ção inin ter rup ta das de si gual da des.

IHU On-Line – Qual de ve ria ser o pro je to

po lí ti co da es quer da?

Paul Sin ger – O pro je to po lí ti co da es quer da de -

ve ria ser de uma de mo cra cia ca paz de se tor nar

cada vez mais di re ta e par ti ci pa ti va.
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Esquer da tra iu pro je to ori gi nal do so ci a lis mo

Entre vis ta com Eric Tous sa int

Eric Tous sa int é dou tor em Ciên ci as Po lí ti cas, 

pela Uni ver si da de de Lié ge, Bél gi ca, e pela Uni -

ver si da de de Pa ris VIII, Fran ça. É au tor de A bol -

sa ou a vida (São Pa u lo: Fun da ção Per seu Abra -

mo, 2002).

Ele já con ce deu ou tra en tre vis ta à IHU

On-Line, dis po ní vel na nos sa pá gi na ele trô ni ca

(www.uni si nos.br/ihu), in ti tu la da “Inter co ne xão

entre as cri ses”, na edi ção nú me ro 285, in ti tu la da

Alter na ti vas ener gé ti cas em tem pos de cri se fi -

nan ce i ra e am bi en tal, de 8 de de zem bro de 2008.

Ao ava li ar a cri se in ter na ci o nal e as pro pos tas 

da es quer da fren te à ca tás tro fe que se for ma no

mun do con tem po râ neo, Eric Tous sa int apre sen ta

duas es quer das di fe ren tes e diz que am bas pro -

põem ru mos dis tin tos para re sol ver o ema ra nha do 

que se for mou nos úl ti mos anos. A es quer da ra di -

cal, ex pli ca, ain da se pre o cu pa com o so ci a lis mo e

com as ques tões eco ló gi cas, fala em eco so ci a lis -

mo, se ma ni fes ta atra vés dos mo vi men tos so ci a is,

e luta para por em prá ti ca “so lu ções an ti ca pi ta lis -

tas, fe mi nis tas e anti-ra cis tas”. Na ou tra fren te,

está a es quer da so ci al li be ral ou so ci al de mo cra ta,

pre sen te em go ver nos como Ba rack Oba ma, Lula, 

Gor don Brown, Za pa te ro. Esses, afir ma Tous sa int,

além de in ves ti rem num mo de lo eco nô mi co ne o li -

be ral, são in ca pa zes de per ce ber a am pli tu de da

cri se eco ló gi ca, “re for çam o modo de pro du ção

pro du ti vis ta co lo can do tal vez um pou qui nho da

cor ver de sem, de for ma al gu ma, ado tar as me di -

das ra di ca is que se im põem”.

A cri se ci vi li za tó ria por qual pas sa a hu ma ni -

da de atu al men te é tam bém, para o po li tó lo go bel -

ga, re fle xo da his tó ria da es quer da so ci al de mo -

cra ta que “adap tou-se à so ci e da de ca pi ta lis ta”. Na

en tre vis ta que con ce deu a Pa tricia Fachin, jor na -

lis ta da equi pe de comu ni ca ção da IHU On-Line,

com tra du ção de Lu ci a na Ca va lhe i ro, pu bli ca da

na edi ção 287, de 30 de mar ço de 2009, Tous sa int 

afir ma que, além de não se res pe i tar a “ver da de i ra 

de mo cra cia ba se a da na auto-ges tão”, “a cri se pro -

fun da da es quer da está li ga da, de cer ta for ma, a

uma de for ma ção das pro pos tas dos so ci a lis tas, dos

co mu nis tas como Karl Marx e Fri e drich Engels”.

Ao de fen der o so ci a lis mo do sé cu lo XXI, ele res sal -

ta que ele não deve re pro du zir o que foi co lo ca do

em prá ti ca no sé cu lo XX, mas, sim, “ser uma res -

pos ta pro fun da men te de mo crá ti ca e au to ge ren -

ciá vel às ex pe riên ci as ne ga ti vas do pas sa do”.

Qu es ti o na do so bre a pos si bi li da de de cons -

tru ir uma pro pos ta mais ra di cal que leve ao fim do

ca pi ta lis mo, ele é in ci si vo: “Isso im pli ca em pro -

fundas mo bi li za ções so ci a is para re co lo car em pa u -

ta um ver da de i ro pro ces so re vo lu ci o ná rio como o

que tri un fou há 50 anos em Cuba, em 01 de ja ne i -

ro de 1959”. E en fa ti za: “É pre ci so uma nova po lí -

ti ca an ti ca pi ta lis ta, so ci a lis ta e re vo lu ci o ná ria que

deve in clu ir uma di men são fe mi nis ta, eco lo gis ta,

in ter na ci o na lis ta, an tir ra cis ta. É pre ci so que es tas

di fe ren tes di men sões se jam in te gra das de ma ne i ra 

co e ren te no que está em jogo no so ci a lis mo do sé -

cu lo XXI”.

IHU On-Line – O se nhor diz que para re sol -

ver os pro ble mas das cri ses glo ba is é ne ces -

sá rio fa zer uma rup tu ra ra di cal. Isso ain da

pode ser pro pos to pela es quer da? Como?

Eric Tous sa int – Pode-se cons ta tar, cla ra men te,

que a pro po si ção de uma rup tu ra ra di cal com a

so ci e da de ca pi ta lis ta é fe i ta por se to res da es quer -

da, como par ti dos e or ga ni za ções so ci a is. Ela par -

tiu da es quer da ra di cal em todo o mun do, atra vés
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de par ti dos da es quer da re vo lu ci o ná ria como, no

Bra sil, o PSOL, o PSTU. Há ou tros par ti dos com

esta mes ma ori en ta ção na Amé ri ca La ti na. Na Eu -

ro pa, se cons tro em par ti dos re vo lu ci o ná ri os, como

na Fran ça, onde aca ba de ser fun da do, há um

mês, o Novo Par ti do Anti ca pi ta lis ta (NPA),67 que

tem como fi gu ra pú bli ca o fun ci o ná rio dos cor -

re i os Oli vi er Be san ce not.68 Te mos o mes mo pro -

ces so em ou tros pa í ses, igual men te na Ásia. No

que se re fe re aos mo vi men tos so ci a is, toma-se co -

nhe ci men to de suas de cla ra ções, ado ta das no

mo men to do Fó rum So ci al Mun di al em Be lém,

em 30 de ja ne i ro. Cons ta ta-se tam bém que esta

de cla ra ção de mo vi men tos so ci a is con vi da a uma

rup tu ra to tal com o ca pi ta lis mo e re cu sa a pers -

pec ti va de uma re for ma do ca pi ta lis mo e de uma

nova re gu la men ta ção. Se ler mos a de cla ra ção da

Mar cha Mun di al das Mu lhe res, ado ta da em 1º de

fe ve re i ro em Be lém, e a de cla ra ção fi nal dos po -

vos in dí ge nas, per ce be mos que a mes ma op ção é

afir ma da.

Então, mi nha res pos ta é: é cla ro que hoje, no 

mun do, di fe ren tes par ti dos e di fe ren tes or ga ni za -

ções so ci a is pro põem uma rup tu ra ra di cal com o

ca pi ta lis mo.

IHU On-Line – Entre os se to res da es quer da, 

duas op ções são dis cu ti das quan do tra ta-se

de pen sar em mo di fi ca ções. Alguns bus cam 

a su pe ra ção da fase ne o li be ral re cu pe ran do

um de sen vol vi men to re gu la do pela ação es -

ta tal, e ou tros de fen dem uma rup tu ra so ci a -

lis ta. Esses são ca mi nhos pos sí ve is? Não

está na hora de pro por algo novo?

Eric Tous sa int – Sim, é cla ro que es tes ca mi -

nhos são pos sí ve is. O pri me i ro es que ma que você

des cre ve é co lo ca do em prá ti ca por or ga ni za ções

de es quer da que es tão na si tu a ção de go ver no.

Esta é a po lí ti ca, por exem plo, de Luiz Iná cio Lula

da Sil va, no Bra sil; essa é a mes ma po lí ti ca apli ca -

da por Cris ti na Kir chner,69 Ba che let70 etc. Na

Argen ti na, há dois me ses, o go ver no de Cris ti na

Kir chner re na ci o na li zou os fun dos de pen são.

Então, es tas po lí ti cas de re cu pe ra ção, que é a pri -

me i ra ob ser va ção que você apre sen ta em sua

ques tão, são co lo ca das em prá ti ca. Mas isso não

per mi te res pon der, em mi nha opi nião, ao de sa fio

que nos es ta be le ce a cri se glo bal. Pode-se cons ta -

tar que a acep ção po lí ti ca que man tém a do mi na -

ção da cri se ca pi ta lis ta so bre o con jun to da so ci e -

da de é a de que o Esta do in ter vém fa cil men te

para apa gar o in cên dio pro vo ca do pela cri se glo -

bal do ca pi ta lis mo. Então, a ou tra ob ser va ção que

pro põe uma ver da de i ra rup tu ra so ci a lis ta, é o de

um Esta do de pro po si ção. Não pos so ci tar go ver -

nos, atu al men te no po der, que co lo quem em prá -

ti ca de ma ne i ra co e ren te esta ori en ta ção, mes mo

se al guns de les, como os de Hugo Chá vez71 ou de

Evo Mo ra les,72 agem par ci al men te nes ta di re ção.

Seus dis cur sos são de rup tu ra so ci a lis ta, mas suas
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67 Novo Par ti do Anti ca pi ta lis ta (NPA): cri a do a par tir de um con gres so fun da dor com a pre sen ça de Oli vi er Be san ce not en tre
5 e 8 de fe ve re i ro de 2009, o NPA tem como re fe rên ci as pro gra má ti cas a rup tu ra com o ca pi ta lis mo e a in de pen dên cia to tal em
re la ção ao Par ti do So ci a lis ta fran cês. Co nhe ci do como “es quer da da es quer da” fran ce sa. Para ma i o res in for ma ções, con sul te
as No tí ci as do Dia 18-02-2009, do site do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU (www.uni si nos.br/ihu), sob o tí tu lo “Nas ce, na
Fran ça, o Novo Par ti do Anti ca pi ta lis ta”. (Nota da IHU On-Line)

68 Oli ver Be san ce not: in te gran te do Novo Par ti do Anti ca pi ta lis ta (NPA), fun da do em fe ve re i ro de 2009. Nas ele i ções pre si den -
ci a is de 2002, ob te ve 4,25% dos vo tos como can di da to da Liga Co mu nis ta Re vo lu ci o ná ria (LCR). Des de os 14 anos, é fi li a do à
Ju ven tu de Co mu nis ta Re vo lu ci o ná ria. Be san ce not é for ma do em His tó ria e tra ba lha atu al men te como car te i ro, na Fran ça.
(Nota da IHU On-Line)

69 Cris ti na Eli sa bet Fer nán dez de Kir chner (1953): po lí ti ca e ad vo ga da ar gen ti na. Ex-se na do ra pela pro vín cia de Bu e nos
Ai res, Cris ti na é a atu al pre si den te da Argen ti na. Ca sa da com o ex-pre si den te Nes tor Kir chner, en tre 2003 e 2007 foi pri me i -
ra-dama do país. (Nota da IHU On-Line)

70 Ve ró ni ca Mi chel le Ba che let Je ria (1951): mé di ca e po lí ti ca chi le na. É a atu al pre si den te da Re pú bli ca do Chi le, ele i ta em
2006. Des de 2008, é tam bém pre si den te da União de Na ções Sul-Ame ri ca nas. Mem bro do Par ti do So ci a lis ta do Chi le, ela ocu -
pou o lu gar de Mi nis tra da Sa ú de no go ver no de Ri car do La gos, en tre 2000 e 2002, e mais tar de, o car go de Mi nis tra da De fe sa, 
sen do a pri me i ra mu lher a exer cer este car go na Amé ri ca La ti na. (Nota da IHU On-Line)

71 Hugo Ra fa el Chá vez Fri as (1954): po lí ti co e mi li tar ve ne zu e la no. É o 53º e atu al pre si den te da Ve ne zu e la. (Nota da IHU

On-Line)
72 Juan Evo Mo ra les Ayma (1959): atu al pre si den te da Bo lí via e lí der do mo vi men to es quer dis ta bo li vi a no co ca le ro. Mo ra les é

tam bém lí der do par ti do Mo vi men to para o So ci a lis mo. (Nota da IHU On-Line)



prá ti cas são mais mo de ra das do que isso. Então,

será que o es que ma mais ra di cal é pos sí vel? Cer -

ta men te que ele é pos sí vel. Mas isso im pli ca em

pro fun das mo bi li za ções so ci a is para re co lo car em

pa u ta um ver da de i ro pro ces so re vo lu ci o ná rio

como o que tri un fou há 50 anos em Cuba,73 em 1º

de ja ne i ro de 1959. Nes se mo men to, se as sis tiu a

uma ver da de i ra re vo lu ção com mu dan ças in ten -

sas, com pro fun das re dis tri bu i ções de ri que zas,

uma su pres são do con tro le pe los ca pi ta lis tas dos

gran des me i os de pro du ção e uma pro fun da de -

mo cra ti za ção tam bém. Na se quên cia, Cuba, sub -

me ti da ao blo co dos Esta dos Uni dos e, igual men -

te, à in fluên cia da União So vié ti ca, mu da va par -

ci al mente de di re ção. Mas não se pode es que cer

dis so. E eu aca bo de in di car que isso co me ça va

por um au tên ti co pro ces so re vo lu ci o ná rio. Não

vejo por que, di an te des ta cri se ca pi ta lis ta glo bal,

não se po de ria, no va men te, co nhe cer, no fu tu ro,

ex plo sões re vo lu ci o ná ri as, como se co nhe ceu em 

Cuba.

IHU On-Line – O se nhor ar gu men ta que o

atu al mo men to não tra ta ape nas de uma cri -

se eco nô mi ca ou fi nan ce i ra, e diz que a

ques tão é mu i to mais pro fun da. Em que sen -

ti do esse ema ra nha do glo bal tem a ver tam -

bém com a cri se da es quer da? Po de mos di -

zer que am bos as pec tos es tão en tre la ça dos?

Eric Tous sa int – Sim. Há, efe ti va men te, uma

cri se da ges tão so ci al e li be ral. E eu en tro na ges -

tão so ci al li be ral, na po lí ti ca do go ver no Lula, na

po lí ti ca do go ver no Za pa te ro,74 na Espa nha, ou

de Gor don Brown,75 na Grã-Bre ta nha para dar

exem plos, ao mes mo tem po, na Eu ro pa e na

Amé ri ca do Sul. Há uma cri se pro fun da, pois há

aque les que vo ta ram para co lo car es tes go ver nos

no po der es pe ran do ou tro tipo de po lí ti ca. É pre ci -

so lem brar, em todo o caso na ele i ção de Lula,

que o pro gra ma com o qual ele foi ele i to em 2002

anun ci a va uma ver da de i ra rup tu ra com as ques -

tões ne o li be ra is. Ao in vés de uma rup tu ra, as sis -

tiu-se a uma con ti nu i da de. Então, a cri se de cre di -

bi li da de da es quer da faz par te da cri se glo bal. É

cla ro que, na me mó ria co le ti va, há tam bém os ci -

clos dra má ti cos da ex pe riên cia do so ci a lis mo real

do sé cu lo pas sa do. Na me mó ria co le ti va, fica a

ide ia de que o so ci a lis mo é as so ci a do com uma

es ta ti za ção com ple ta da eco no mia, com a do mi -

na ção de um par ti do úni co e uma au sên cia de

ver da de i ra li ber da de de mo crá ti ca. Então, há, por

um lado, um ba lan ço mu i to ne ga ti vo da ges tão

so ci al li be ral, ou seja, da po lí ti ca so ci al de mo cra ta, 

e, por ou tro, um ba lan ço de sas tro so da ges tão do

ca chim bo sta li ni a na ou do so ci a lis mo bu ro crá ti co

que do mi nou a ex pe riên cia do blo co so vié ti co do

sé cu lo XX. Ain da não se su pe rou esta cri se de cre -

di bi li da de. E é isto que está em jogo no de ba te do

que al guns cha mam de so ci a lis mo do sé cu lo XXI.

O so ci a lis mo do sé cu lo XXI deve ser uma res pos ta

pro fun da men te de mo crá ti ca e au to ge ren ciá vel às

ex pe riên ci as ne ga ti vas do pas sa do. Então, não se

tra ta de re pro du zir o que foi co lo ca do em prá ti ca

no de cor rer do sé cu lo XX. Tra ta-se de, di an te des -

ta cri se glo bal do sis te ma ca pi ta lis ta, com as pec to

de cri se de ci vi li za ção, res pon der igual men te à cri -

se da es quer da. É pre ci so uma nova po lí ti ca an ti -

ca pi ta lis ta, so ci a lis ta e re vo lu ci o ná ria, que deve

in clu ir uma di men são fe mi nis ta, eco lo gis ta, in ter -

na ci o na lis ta, anti-ra cis ta. É pre ci so que es tas di -

fe ren tes di men sões se jam in te gra das de ma ne i ra

co e ren te no que está em jogo no so ci a lis mo do

sé cu lo XXI.

IHU On-Line – O que está acon te cen do com

a es quer da mun di al? Por que exis te uma la -
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73 Re vo lu ção Cu ba na: mo vi men to po pu lar que con sis tiu na der ru ba da do go ver no de Ful gen cio Ba tis ta pelo mo vi men to de 26
de Ju lho e o es ta be le ci men to de um novo go ver no li de ra do por Fi del Cas tro, no iní cio de 1959, du ran te o pe río do da Gu er ra
Fria. (Nota da IHU On-Line)

74 José Luis Ro drí guez Za pa te ro (1960): po lí ti co e pro fes sor es pa nhol. Tor nou-se o quin to pre si den te do go ver no da Espa nha 
des de a res ta u ra ção de mo crá ti ca em 1978. Foi se cre tá rio-ge ral do Par ti do dos Tra ba lha do res So ci a lis tas es pa nhol (PSOE), des -
de 2000. Entre as me di das re a li za das no seu go ver no, des ta cam-se a re ti ra da das tro pas es pa nho las do Ira que, a le ga li ção do
ma tri mô nio en tre ho mos se xu a is e uma nova re gu la men ta ção para os imi gran tes. (Nota da IHU On-Line)

75 Ja mes Gor don Brown (1951): pri me i ro mi nis tro bri tâ ni co e mem bro do Par ti do Tra ba lhis ta. Assu miu o car go em 2007, su ce -
den do Tony Bla ir. Foi Mi nis tro das Fi nan ças do Re i no Uni do des de o iní cio do go ver no de Tony Bla ir, em 1997. (Nota da IHU

On-Line)



cu na en tre a te o ria e a prá ti ca do pen sa -

men to po lí ti co de es quer da?

Eric Tous sa int – A es quer da mun di al atra ves sa

uma cri se pro fun da de vi do a sua his tó ria. A his tó -

ria da cor ren te so ci al de mo cra ta é uma der ro ta

pro fun da, pois adap tou-se à so ci e da de ca pi ta lis ta. 

É tam bém a der ro ta da es quer da, para uti li zar

uma pa la vra co nhe ci da, da es quer da sta li ni a na,

ou seja, a ex pe riên cia que do mi nou as ten ta ti vas

de cons tru ção do so ci a lis mo na União So vié ti ca e

na Chi na. Esta tam bém foi uma der ro ta pro fun da, 

pois não se res pe i tou a ver da de i ra de mo cra cia ba -

se a da na au to ges tão, por que se quis tudo es ta ti zar 

e tudo do mi nar a par tir do Esta do. Hou ve um pro -

fun do erro. O so ci a lis mo não é o con tro le de toda

eco no mia pelo Esta do. E, jus ta men te, a cri se pro -

fun da tem a ver com a ques tão se guin te que você

pre viu. A cri se pro fun da da es quer da está li ga da,

de cer ta for ma, a uma de for ma ção das pro pos tas

dos so ci a lis tas, e co mu nis tas, como Karl Marx e

Fri e drich Engels.76 Karl Marx di zia que a so ci e da -

de à qual as pi ra mos, o co mu nis mo, é a as so ci a ção 

li vre dos pro du to res li vres. Di zia tam bém que a

eman ci pa ção dos tra ba lha do res será a obra dos

pró pri os tra ba lha do res. Marx acres cen ta va que o

Esta do, no co mu nis mo, terá de sa pa re ci do. E o so -

ci a lis mo é a tran si ção en tre o ca pi ta lis mo e o co -

mu nis mo. E, no so ci a lis mo, o Esta do exis te ain da, 

mas ele exis te de ma ne i ra pro vi só ria e deve vi sar

ao seu pró prio de sa pa re ci men to.

Ora, o que foi fe i to na ex pe riên cia so vié ti ca?

Ao in vés de pro vo car o de sa pa re ci men to do Esta -

do, a par te co mu nis ta, sob a di re ção de Sta lin77 re -

for çou como nun ca o Esta do, e pro i biu aos ou tros

toda uma sé rie de ex pres sões de mo crá ti cas. Foi

uma pro fun da per ver são do pro je to so ci a lis ta que

é, ao con trá rio, pro fun da men te de mo crá ti co. Se

pe ga mos a ex pe riên cia dos so ci a lis tas, o que eu

cha mo de so ci al de mo cra cia, Lula, Da ni el Orte ga, 

da Ni ca rá gua, Za pa te ro e Gor don Brown tam bém 

não são a fa vor do de sa pa re ci men to do Esta do.

São a fa vor da ma nu ten ção do Esta do ca pi ta lis ta

com so ci a lis tas no go ver no. Então, eles pre ci sam

de um Esta do ca pi ta lis ta re gu la men tan do um

pou qui nho a ati vi da de do ca pi tal. A es quer da que

está no po der e que do mi nou no pas sa do tra iu o

ver da de i ro pro je to li ber ta dor e eman ci pa dor do

so ci a lis mo. Aí, es tão, por tan to, as ra zões pro fun -

das da cri se da es quer da. Há uma es quer da ra di -

cal e re vo lu ci o ná ria que de fen de o pro je to so ci a lis -

ta ori gi nal, que ten ta, a par tir de uma ati vi da de nos

movi men tos so ci a is, se for ta le cer atra vés de di fe ren -

tes me i os. Esta es quer da ra di cal par ti ci pa tam bém

das cam pa nhas ele i to ra is. Ela ten ta ele ger par la -

men ta res que con du zam uma luta an ti ca pi ta lis ta nas 

ins ti tu i ções par la men ta res, li ga da à uma pers pec ti va

de rup tu ra, não a uma pers pec ti va de adap ta ção ao

sis te ma. A ide ia é de fa vo re cer uma au tên ti ca re vo -

lu ção, uma trans for ma ção ra di cal das re la ções de

pro pri e da de e das re la ções so ci a is na so ci e da de.
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76 Fri e drich Engels (1820-1895): fi ló so fo ale mão que, jun to com Karl Marx, fun dou o cha ma do so ci a lis mo ci en tí fi co ou co mu -
nis mo. Ele foi co a u tor de di ver sas obras com Marx, e en tre as mais co nhe ci das des ta cam-se o Ma ni fes to co mu nis ta e O ca pi tal.
Gran de com pa nhe i ro in te lec tu al de Karl Marx, es cre veu li vros de pro fun da aná li se so ci al. (Nota da IHU On-Line)

77 Jo sef Sta lin (1878-1953): di ta dor so vié ti co, lí der má xi mo da URSS de 1924 a 1953 e res pon sá vel pela con du ção de uma po lí -
ti ca nome a da como sta li nis mo. Che gou a es tu dar em um co lé gio re li gi o so de Tbi li si, ca pi tal ge or gi a na, para sa tis fa zer os an -
se i os de sua mãe, que que ria vê-lo se mi na ris ta. Mas logo aca bou en ve re dan do pe las ati vi da des re vo lu ci o ná ri as con tra o re gi me 
cza ris ta. Pas sou anos na pri são e, quan do li ber ta do, ali ou-se a Vla di mir Le nin e ou tros ca ma ra das, que pla ne ja vam a Re vo lu -
ção Rus sa. Sta lin che gou ao pos to de Se cre tá rio-ge ral do Par ti do Co mu nis ta da União So vié ti ca en tre 1922 e 1953 e, por con -
se guin te, o che fe de Esta do da URSS du ran te cer ca de um quar to de sé cu lo. So bre Sta lin, con fi ra, ain da, a en tre vis ta con ce di da
pelo his to ri a dor bra si le i ro Ânge lo Se gril lo à edi ção 265 da IHU On-Line, in ti tu la da Sta lin e Ro o se velt: uma tro ca de car tas re -
ve la do ra, ana li san do a obra Pre za do Sr. Sta lin (Rio de Ja ne i ro: Za har, 2008), de au to ria de Su san Bu tler. (Nota da IHU

On-Line)



Está ca in do o “muro de pa pel” da nova fi nan ça.

Será o fim do ca pi ta lis mo?

Entre vis ta com Ma rio De a glio

Ma rio De a glio é eco no mis ta, pro fes sor de

Eco no mia in ter na ci o nal da Uni vers tà di To ri no,

Itá lia. Ele de di ca-se a in ves ti ga ção ci en tí fi ca so bre

as eco no mi as oci den ta is mo der nas e os pro ble mas 

ge ra dos pela glo ba li za ção; tra ta es pe ci al men te de

te mas como a dis tri bu i ção de ren da, eco no mia

sub ter râ nea e pou pan ça. De a glio tra ba lhou em

vá ri os jor na is e re vis tas, in clu in do The Eco no mist,

Pa no ra ma e atu al men te é eco no mis ta do jor nal La 

Stam pa.

“A es quer da teve medo de apli car a aná li se

marxi a na – tal vez mo di fi can do-a – à si tu a ção atu al;

de mons trou uma in fe ri o ri da de tan to teó ri ca como

po lí ti ca com re la ção ao mer ca do, do qual ace i tou

a he ge mo nia; não sou be cons tru ir qua se nada

com base nos va lo res das de mo cra ci as so ci a is eu -

ro péi as dos anos 50 e 60”, afir ma o eco no mis ta e

pro fes sor Ma rio De la glio, na en tre vis ta que con ce -

deu a Pa tri cia Fachin, jor na lis ta da equi pe de

comu ni ca ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edi -

ção 287, de 30 de mar ço de 2009, e tra du zi da por

Ben no Dis chin ger e Ma ria Cris ti na Ta gli a ri.

De la glio ava lia tam bém a pos tu ra da es quer -

da des de a que da da União So vié ti ca, ao afir mar

que as “po si ções da es quer da são prin ci pal men te

con ser va do ras, pro cu ra-se de fen der di re i tos e

prer ro ga ti vas (as “con quis tas”) dos tra ba lha do res

que já têm um tra ba lho e são re la ti va men te an -

ciãos”. Para ele, nas so ci e da des ri cas, “a es quer da

deu mu i ta im por tân cia aos pro ble mas dos apo sen -

ta dos e pou quís si ma aos dos jo vens”.

Qu a se 20 anos se pas sa ram des de a que da

do Muro de Ber lim e do co lap so do re gi me so ci a -

lis ta na União So vié ti ca, e ago ra “está ca in do o

‘mu ro de pa pel’”, apon ta De a glio. Esses mo men -

tos his tó ri cos “mos tram a in ca pa ci da de dos mo de -

los tra di ci o na is fren te às mu dan ças das tec no lo gi as 

e das so ci e da des”, con si de ra. Nes se ema ra nha do,

a es quer da “se en con tra hoje numa si tu a ção de

de sas tre ide o ló gi co, ama du re ci do len ta men te, en -

quan to que a di re i ta hi per li be ra lis ta se en con tra

num de sas tre ide o ló gi co sur gi do im pro vi sa men te

com a cri se fi nan ce i ra”, ex pli ca.

IHU On-Line – Di an te da cri se fi nan ce i ra in -

ter na ci o nal, como o se nhor per ce be a es tru -

tu ra das eco no mi as oci den ta is mo der nas? É 

pos sí vel pen sar em uma mu dan ça na es tru -

tu ra ca pi ta lis ta?

Ma rio De a glio – De um pon to de vis ta ex ter no,

as mo der nas eco no mi as ri cas se en con tram num

mun do im pro vi sa men te mu da do: no pe río do de

2000 a 2006, mais da me ta de da nova pro du ção

mun di al (ou seja, do au men to do pro du to bru to)

pro vém da Ásia sul-ori en tal. Nos 200 anos an te -

ri o res, pro vi nha da área atlân ti ca (que ago ra re -

pre sen ta 27%). Não se tra ta de sim ples mu dan ça

de lo ca li za ção das mul ti na ci o na is oci den ta is; de

fato, es tão sur gin do no vas mul ti na ci o na is de pa í -

ses emer gen tes, en tre os qua is a Chi na, Índia, Bra -

sil, Rús sia, que nos úl ti mos anos re a li za ram aqui si -

ções re le van tes de em pre sas eu ro pe i as e ame ri ca -

nas. Em sín te se: não são mais os ri cos de an tes

que es tão no co man do. Des se modo, o ba ri cen tro

eco nô mi co do mun do está se des lo can do.

De um pon to de vis ta in ter no, a cri se fi nan -

ce i ra atin giu as eco no mi as ri cas com uma in ten si -

da de e vi o lên cia ex tra or di ná ria. Isto co lo cou em

dis cus são as fun ções da “nova bur gue sia” que

do mi nou a fi nan ça nos úl ti mos 20 anos. Fre quen -
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te men te, de modo re lu tan te, os go ver nos pre ci -

sam in ter vir para sal var ban cos, so ci e da des de se -

gu ros e ou tras em pre sas fi nan ce i ras. Tam bém

nes te caso, há um des lo ca men to de po der, da fi -

nan ça pri va da, e por tan to do mer ca do para o

Esta do. Res ta ve ri fi car se se tra ta de um fe nô me no 

pas sa ge i ro ou de uma trans for ma ção du ra dou ra.

No mo men to, con si de ro mais pro vá vel a se gun da

hi pó te se.

IHU On-Line – Con si de ran do os inú me ros

im pac tos ge ra dos pela cri se no mun do do

tra ba lho, em es pe ci al no que diz res pe i to às 

de mis sões, como deve ocor rer a dis tri bu i -

ção de ren da nes sas eco no mi as? A de si -

gual da de ten de a au men tar ou os pa í ses

emer gen tes po dem re pre sen tar uma al ter -

na ti va para a cri se?

Ma rio De a glio – To dos os go ver nos dos pa í ses

avan ça dos, os qua is so fre rão mais os efe i tos da

cri se, de ve rão in ter vir, de ma ne i ra mais ou me nos

in ci si va, para re dis tri bu ir a ren da dos “no vos ri -

cos” (a “nova bur gue sia”) aos “no vos po bres” (os

jo vens in te lec tu a is com es cas sas pos si bi li da des de

tra ba lho es tá vel). Não é cer to que esta in ter ven -

ção seja su fi ci en te para re sol ver os pro ble mas, e

isto de i xa de fora os “po bres tra di ci o na is”, ou seja, 

os ope rá ri os e os em pre ga dos tra di ci o na is, cujo

lu gar de tra ba lho está em ris co. Por isso es tão acu -

mu lan do – e se acu mu la rão ain da mais – ten sões

e res sen ti men tos que po de ri am re sul tar numa

opo si ção vi o len ta, prin ci pal men te nas gran des ci -

da des, no de cor rer do pró xi mo ve rão eu ro peu.

Nos pa í ses emer gen tes, a si tu a ção é mu i to

va riá vel. Na ções com um for te mer ca do in ter no e

uma boa ba lan ça co mer ci al po dem di ri gir o cres -

ci men to das ex por ta ções aos con su mos (pri va dos, 

mas prin ci pal men te pú bli cos). Nes te sen ti do, está

se mo bi li zan do o pla no chi nês de re lan ça men to, e

na mes ma di re ção irão a Índia, o Bra sil e tal vez a

Rús sia e a Indo né sia (cu jas di men sões eco nô mi -

cas es tão no li mi te da qui lo que se ria ne ces sá rio).

Para to dos es tes pa í ses, o cres ci men to de ve ria

con ti nu ar, mes mo em rit mo re du zi do, e, se a di fí cil 

política de con ver são do cres ci men to terá su ces so, 

a gran de cri se com por ta rá so men te uma leve fle -

xão no rit mo de au men to da pro du ção. Os pe que -

nos pa í ses da Áfri ca sub sa a ri a na es tão em ma i or

des van ta gem e po dem en con trar-se ime di a ta men -

te em con di ções crí ti cas (não por aca so, já ti ve mos 

mo tins e tro cas vi o len tas de governo).

IHU On-Line – A fa lên cia do sis te ma fi nan -

ce i ro mun di al está re la ci o na do com seu co -

men tá rio pu bli ca do no La Stam pa, em

8-5-2002, de que a es quer da per deu tal vez

uma par te de seu sig ni fi ca do tra di ci o nal?

Ma rio De a glio – Qu an do caiu a União So vié ti -

ca, pen sou-se que o ca pi ta lis mo ti ves se ven ci do

sem re ser vas. Qu a se 20 anos de po is da que da do

muro de Ber lim, está ca in do o “muro de pa pel” da 

nova fi nan ça. Os fe nô me nos es tão re la ci o na dos:

mos tram a in ca pa ci da de dos mo de los tra di ci o na is 

fren te às mu dan ças das tec no lo gi as e das so ci e da -

des. A es quer da, par ti cu lar men te, en con tra-se em

di fi cul da de para ana li sar os no vos ti pos de tra ba -

lho (não re pe ti ti vos, não fa cil men te ex pres sos em

ter mos de ho ras ho mem/má qui na, exi gem fre -

quen te men te ini ci a ti va pes so al).

IHU On-Line – Nes ta mes ma pu bli ca ção, o

se nhor diz tam bém que as for ças po lí ti cas,

e a es quer da em par ti cu lar, de ve ri am re co -

me çar a pen sar alto, bem além de uma sim -

ples per ma nên cia (con ser va ção) dos di re i -

tos tra di ci o na is. Nes se sen ti do, que avan -

ços e re for mas teó ri cas e prá ti cas de ve ri am

sur gir da es quer da, em es pe ci al num mo -

men to de cri se como esse?

Ma rio De a glio – Se eu sou bes se com pre ci são,

te ria re sol vi do os pro ble mas da es quer da! Nas so -

ci e da des ri cas, a es quer da deu mu i ta im por tân cia

aos pro ble mas dos apo sen ta dos e pou quís si ma

aos dos jo vens. São ne ces sá ri as re vi sões im por -

tan tes; pre ci sa-se con si de rar (não ne ces sa ri a men -

te ado tar) pro je tos e ex pe riên ci as como aque las

do “sa lá rio de ci da da nia” a ser dado a to dos, do

“ca pi tal” para dar aos jo vens quan do com ple tam

18 anos (um es que ma par ci al men te se gui do na

Grã Bre ta nha pelo go ver no Bla ir), do mi cro cré di -

to para os jo vens e or ga ni za ções de ati vi da des

gra tu i tas (mu i tas des tas se de sen vol vem na in ter -

net, e em mais “gru pos de aqui si ção” por par te de

nú cle os de con su mi do res etc).

135

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



IHU On-Line – Para re sol ver os im pas ses da

cri se atu al, eco no mis tas de todo o mun do

re cor re ram às te o ri as de Key nes e Marx. Em 

que me di da es sas te o ri as po dem ser úte is

para esse mo men to? Che gou a hora de pen -

sar em uma pro fun da re no va ção prá ti ca e

teó ri ca?

Ma rio De a glio – Nem em Marx nem em Key nes

en con tra mos uma re ce i ta pron ta que nos cure da

cri se atu al; em am bos en con tra mos ace nos úte is.

De Marx, me pa re ce im por tan te o con ce i to de

“modo de pro du ção”, do qual pro vém a dis tri bu i -

ção de ren da. Isto por que o “modo de pro du ção”

está mu dan do mu i to ra pi da men te. É ne ces sá rio,

en tão, unir ao tra di ci o nal ra ci o cí nio eco nô mi co,

ba se a do no in di ví duo, aque le mar xi a no, ba se a do

na clas se. De Key nes, me pa re ce im por tan te o

con ce i to de des pe sa pú bli ca fi nan ci a da em dé fi cit, 

que será de po is re cu pe ra do, logo que aca be a cri -

se; e a ide ia de que, com o au men to da ren da e da

ri que za, os con su mos pri va dos ten dem a au men tar

num rit mo in fe ri or. Por isso, uma in ter ven ção pú bli -

ca cres cen te sur ge como es tru tu ral men te ne ces sá ria.

Em re su mo, me pa re ce que Key nes pos sa

ser vir para im plan tar po lí ti cas de cur ta du ra ção

para sair da cri se e que seja ne ces sá rio con si de rar,

en tre ou tras co i sas, as ide i as de Marx para im plan -

tar políticas de longo período.

IHU On-Line – Qu a is são as pro pos tas da es -

quer da fren te à cri se? Em que sen ti do ela

pode de sem pe nhar um pa pel re le van te na

di a lé ti ca da cri se mun di al?

Ma rio De a glio – As po si ções da es quer da são

prin ci pal men te con ser va do ras. Pro cu ra-se de fen -

der di re i tos e prer ro ga ti vas (as “con quis tas”) dos

traba lha do res que já têm um tra ba lho e são re la ti -

va men te an ciãos. O re sul ta do é que os jo vens não

a se guem. Na mi nha opi nião, de ve ria-se agir no

sen ti do que in di quei nas duas res pos tas an te ri o res.

IHU On-Line – Como ava lia a atu a ção da es -

quer da em es ca la mun di al? Go ver nos de es -

quer da pres su põem al ter na ti vas à cri se?

Ma rio De a glio – Nos pa í ses po bres, mu i tos dos

ob je ti vos da es quer da tra di ci o nal me pa re cem

ain da per se guí ve is (ma i o res li ber da des, ma i o res

di re i tos sin di ca is, uma sen sí vel cor re ção na dis tri -

bu i ção de ren da, uma rede de ser vi ços pú bli cos

que com pre en da as sis tên cia sa ni tá ria e ins tru ção). 

Nos pa í ses avan ça dos, de ve ria-se agir con for me in di -

quei an te ri or men te, na res pos ta à quar ta per gun ta.

IHU On-Line – Para o se nhor, há atu al men te 

um va zio teó ri co das es quer das ou um “de -

sen con tro me to do ló gi co” na bus ca de ba -

ses co muns para uma te o ria? Que li ções a

cri se apre sen ta à es quer da?

Ma rio De a glio – A es quer da teve medo de apli -

car a aná li se mar xi a na – tal vez mo di fi can do-a – à

si tu a ção atu al; de mons trou uma in fe ri o ri da de tan -

to teó ri ca como po lí ti ca com re la ção ao mer ca do, 

do qual ace i tou a he ge mo nia; não sou be cons tru ir 

qua se nada com base nos va lo res das de mo cra -

ci as so ci a is eu ro pe i as dos anos 50 e 60. Por isso,

se en con tra hoje numa si tu a ção de de sas tre ide o -

ló gi co, ama du re ci do len ta men te, en quan to que a 

di re i ta hi per li be ra lis ta se en con tra num de sas tre

ide o ló gi co sur gi do im pro vi sa men te com a cri se

fi nan ce i ra.

Para am bos, do meu pon to de vis ta, pode va -

ler a cons ta ta ção de que há co i sas boas no mer ca -

do, mas que o mer ca do é um re mé dio mu i to po -

ten te, com efe i tos co la te ra is po ten ci al men te gra -

ves. Por isso, deve ser to ma do nas do ses cor re tas,

que va ri am de pendendo dos tem pos. Os po lí ti cos

têm a ta re fa de es ta be le cer as “do ses de mer ca do” 

ade qua das; na atu al fase his tó ri co-eco nô mi ca, es -

tas do ses de vem ser re du zi das, mes mo sen do di fí cil

sa ber o quanto.

IHU On-Line – Sen do a ques tão eco ló gi ca o

gran de de sa fio do sé cu lo XXI, como o se nhor 

vê a atu a ção da es quer da nes se sen ti do?

Ma rio De a glio – A di re i ta hi per li be ra lis ta apos -

tou na ca pa ci da de de en con trar so lu ções de mer -

ca do para os pro ble mas eco ló gi cos (por exem plo,

com o mer ca do das emis sões po lu i do ras, com po -

lí ti cas ba se a das em in cen ti vos e im pos tos para in -

cen ti var, no sen ti do eco ló gi co o com por ta men to

dos in di ví du os).

A es quer da de ve ria, ao con trá rio, apro fun dar 

o tema das po lí ti cas pú bli cas, com in ter ven ções di -

re tas, de tipo cons tri ti vo, re la ci o na das ao ambi en -
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te, prin ci pal men te para pro ble mas como o des ma -

ta men to tro pi cal, a es cas sez de água, a re du ção

dos re cur sos dos oce a nos, co me çan do pela pes ca.

Um bom re sul ta do de ve ria con ter um “mix”

en tre as duas co lo ca ções, mas a se gun da é ex tre -

ma men te ca ren te. Tem mu i to tra ba lho a ser fe i to

tam bém com re la ção ao im pac to da pro du ção no

am bi en te; mu i tas pre vi sões fe i tas 20 ou 30 anos

atrás não se re a li za ram (a es sas al tu ras, Ve ne za e

as Mal di vas de ve ri am es tar em ba i xo d’á gua). Os

cli ma to lo gis tas fre quen te men te ig no ram con ce i tos 

eco nô mi cos fun da men ta is que os in du zem a su -

pe res ti mar o em pre go fu tu ro de re cur sos.

IHU On-Line – As aná li ses pro pos tas por Ne -

gri e Hardt em re la ção ao mun do do tra ba lho 

são per ti nen tes nes se mo men to de cri se glo -

bal? Como o se nhor per ce be os con ce i tos de

Impé rio e Mul ti dão nes se sen ti do?

Ma rio De a glio – O tra ba lho de Ne gri e Hardt

cons ti tui-se – no meu co nhe ci men to – na úni ca

res pos ta ar ti cu la da da es quer da aos pro ble mas da 

glo ba li za ção de mer ca do. O fato que te nha tido

pou co im pac to cons ti tui uma con fir ma ção da fra -

que za ide o ló gi ca da es quer da.

Tam bém Ne gri e Hardt, po rém, pa re cem não 

ter dado a de vi da im por tân cia à mu dan ça que

está ocor ren do no pró prio con ce i to de tra ba lho, e, 

consequen te men te, do “mun do de tra ba lho”. Num

pla ne ta onde 70% da pro du ção é do se tor de ser vi -

ços, ou seja, pro du tos in vi sí ve is, não ar ma ze ná ve is, 

que fre quen te men te não exi gem mais a con cen tra -

ção fí si ca dos tra ba lha do res, os qua is po dem ser

en con tra dos em qual quer par te do mun do, ins tan -

ta ne a men te atra vés da in ter net, me pa re ce que

tam bém esta aná li se seja su fi ci en te.

Mais per ti nen te é a sua aná li se do Impé rio,78

ou seja, da eco no mia e da po lí ti ca glo bal cen tra da

num só país do mi nan te (os Esta dos Uni dos). Ao

meu ver, o Impé rio per deu mu i tas das suas prer ro -

ga ti vas com esta cri se – que po de ria ser uma cri se

fi nal. Seria ne ces sá rio al can çar so lu ções que re pi -

tam, em es ca la mun di al, aque las al can ça das na

Eu ro pa com o Con gres so de Vi e na79 após a que -

da de Na po leão80 (po rém, sem o seu con te ú do

po lí ti co con ser va dor): um equi lí brio de po tên ci as,

um con jun to de re gras com por ta men ta is fre quen -

te men te não es cri tas, uma har mo nia mun di al.

Per ce bo que são in di ca ções va gas, mas, quan do

se co me ça a cons tru ir al gu ma co i sa ab so lu ta men -

te nova, tudo ten de a ser vago.
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78 Impé rio (5. ed. Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2003): obra es cri ta pelo in te lec tu al ita li a no de es quer da, Anto nio Ne gri, em par ce ria
com seu ex-alu no Mi cha el Hardt, que con fe riu-lhe no to ri e da de nos pri me i ros anos do sé cu lo XXI. É co nhe ci da como um ma ni -
fes to anti-glo ba li za ção, cuja se quên cia é dada pelo li vro Mul ti dão. Impé rio foi o pri me i ro li vro apre sen ta do no even to Abrin do o 
Li vro, pro mo vi do pelo IHU, em abril de 2003. (Nota da IHU On-Line)

79 Con gres so de Vi e na: con fe rên cia en tre em ba i xa do res das gran des po tên ci as eu ro pe i as que teve lu gar na ca pi tal aus tría ca,
en tre 1º de ou tu bro de 1814 e 9 de ju nho de 1815, cuja in ten ção era a de re de se nhar o mapa po lí ti co do con ti nen te eu ro peu
após a der ro ta da Fran ça na po leô ni ca na pri ma ve ra an te ri or, ini ci ar a re co lo ni za ção (como vis to na Re vo lu ção Li be ral do Por -
to, no caso do Bra sil), res ta u rar os res pec ti vos tro nos às fa mí li as re a is der ro ta das pe las tro pas de Na po leão Bo na par te (como a
res ta u ra ção dos Bour bon) e fir mar uma ali an ça en tre os sig na tá ri os. (Nota da IHU On-Line)

80 Na po leão Bo na par te (1769-1821): di ri gen te da Fran ça a par tir de 1799 e Impe ra dor de 18 de maio de 1804 a 6 de abril de
1814, po si ção que vol tou a ocu par ra pi da men te de 20 de mar ço a 22 de ju nho de 1815. (Nota da IHU On-Line)



Cri se abre es pa ço para a po lí ti ca do co mum

Entre vis ta com Mi cha el Hardt

Mi cha el Hardt é teó ri co li te rá rio, fi ló so fo po lí -

ti co e pro fes sor na Duke Uni ver sity, na Ca ro li na

do Nor te. Par ce i ro in te lec tu al de Anto nio Ne gri,

es cre veu com o au tor ita li a no as obras Impé rio

(Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2001) e Mul ti dão. Gu er -

ra e de mo cra cia na era do im pé rio (Rio de Ja -

ne i ro: Re cord, 2005). No ano pas sa do, Hardt lan -

çou em par ce ria com Gre gory Con ti e Chris ti an

Ma raz zi, a obra Ca pi tal and lan guan ge (MIT

Press, 2008). Com Chris ti an Ma raz zi con fi ra a en -

tre vis ta “Po lí ti ca do co mum: uma fon te di re ta de

va lor eco nô mi co”, pu bli ca da em 23-03-2009 nas

No tí ci as do Dia do site do Insti tu to Hu ma ni tas

Uni si nos – IHU (ww.uni si nos.br/ihu).

Entre as crí ti cas fe i tas pela es quer da ao ne o li -

be ra lis mo, des ta ca-se a ne ces si da de de re gu lar o

mer ca do atra vés do con tro le es ta tal da eco no mia

ba se a da prin ci pal men te nas pro pos tas do eco no -

mis ta John May nard Key nes. Atre la da a esse pen -

sa men to que emer giu para mi ti gar os efe i tos ad -

ver sos dos ci clos eco nô mi cos, “isso é tudo o que

gran de par te da es quer da é ca paz de pro por”,

nes se mo men to em que o mun do re vi ve o co lap so 

eco nô mi co dos anos 30, ava lia Mi cha el Hardt.

Em en tre vis ta con ce di da a Patricia Fa chin,

jor na lis ta da equi pe de comu ni ca ção da IHU

On-Line, pu bli ca da na edi ção 287, de 30 de mar -

ço de 2009, tra du zi da por Luis Mar cos San der e

Ana Pa u la Pen ka la, o fi ló so fo Hardt se ma ni fes ta

fa vo rá vel a me di das de re gu la ção e con tro le es ta -

tal, ne ces sá ri os para ame ni zar e pro te ger a so ci e -

da de dos “de sas tres e pe ri gos que as po lí ti cas ne o -

li berais pro du zi ram”. Entre tan to, en fa ti za a ne ces -

si da de de pen sar em um novo mo de lo po lí ti co,

pois, “em uma vi são mais am pla, pen so que o co -

mum fi cou fora des sa equa ção”, la men ta o pes -

qui sa dor. “Mu i to fre quen te men te, hoje ve mos o

mun do e nos sas vi das como di vi di dos en tre o pú -

bli co e o pri va do, como se es sas fos sem as úni cas

al ter na ti vas”, ques ti o na Hardt. Re cor dan do os en -

si na men tos de Marx, um dos in te lec tu a is mais so li -

ci ta dos no sé cu lo XXI, Hardt com ple ta: “Marx dis -

se: ‘A pro pri e da de pri va da nos tor nou es tú pi dos’ – 

e, nes te caso, nos tor nou ce gos ao co mum”.

Para o pes qui sa dor, a cri se sim bo li za o fim do 

ne o li be ra lis mo, que ain da irá per du rar por pou co

tem po, mas isso não re pre sen ta o fim do ca pi ta lis -

mo. “Esta mos em um pe río do de in ter reg no no

qual a ide o lo gia e a es tra té gia do ca pi ta lis mo aca -

ba ram e uma nova ain da não co me çou”, con clui.

IHU On-Line – Qual é a res pos ta da es quer -

da di an te des se ce ná rio de ca tás tro fe eco -

nô mi ca, so ci al e eco ló gi ca?

Mi cha el Hardt – As res pos tas mais vi sí ve is da

es quer da para a cri se fi nan ce i ra e eco nô mi ca se

fo cam na mu dan ça de mer ca dos li vres pela re gu -

la ção es ta tal e de pro pri e da de pri va da para pro-

pri e da de pú bli ca. Tem se tor na do uma hi pó te se

do mi nan te a de que cor po ra ções ca pi ta lis tas e

mer ca dos re que i ram um ní vel mu i to mais alto de

regula ção e con tro le es ta tal do que es ti ve ram su -

je i tos nos úl ti mos trin ta anos.

Na ver da de, é in te res san te o quão rá pi do a

vi são do mi nan te mu dou, es pe ci al men te na mí dia. 

A ide o lo gia do ne o li be ra lis mo e suas es tra té gi as

eco nô mi cas de pri va ti za ção fo ram di fun di das ex -

tra or di na ri a men te. Nos Esta dos Uni dos, qual quer

um que cri ti cou o ne o li be ra lis mo e aler tou so bre

seus pe ri gos foi ri di cu la ri za do ou ig no ra do pe los

me i os de co mu ni ca ção. Até mes mo go ver nos de

es quer da pelo mun do fo ram for ça dos, em mu i tos
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ca sos, a ado tar es tra té gi as ne o li be ra is. Nos úl ti mos

seis me ses, hou ve uma ex tra or di na ri a men te rá pi da

mu dan ça pro fun da, tan to que a News we ek pode

pro cla mar em sua capa: “So mos so ci a lis tas ago ra”.

IHU On-Line – Isso re pre sen ta o fim do ca -

pitalis mo e do ne o li be ra lis mo? Como a te o -

ria do Impé rio con tri bui para pen sar esse

ce ná rio?

Mi cha el Hardt – Não, não é o fim do ca pi ta lis -

mo, mas eu di ria que, sim, o ne o li be ra lis mo está

mor to. Esta mos em um pe río do de in ter reg no no

qual a ide o lo gia e a es tra té gia do ca pi ta lis mo aca -

ba ram e uma nova ain da não co me çou. Di zer que 

o ne o li be ra lis mo está mor to não quer di zer que

não pos sa ain da ter po de ro sos e hor rí ve is efe i tos.

Por exem plo, nos Esta dos Uni dos, dar di nhe i ro do 

go ver no para sal var os ban cos (e tal vez as cor po -

ra ções de au to mó ve is) é ou tra for ma de trans fe rir

di nhe i ro pú bli co para mãos pri va das, o que é tí pi -

co do ne o li be ra lis mo. As es tra té gi as ne o li be ra is

sem pre fun ci o na ram me lhor em tem pos de cri se e

de sas tre, como diz Na o mi Kle in.81

Mas o ne o li be ra lis mo está mor to no sen ti do

de que não tem fu tu ro. Vai pe ram bu lar por al guns

pou cos anos mais, tal vez tra zen do des tru i ção, mas 

o ne o li be ra lis mo é ago ra um zum bi. É ain da uma

re a ção ins tin ti va de vá ri os em po si ções de po der

que ainda não têm nenhuma outra ideia.

Pa re ce-me que, por trás da ma i or par te das

crí ti cas da es quer da ao ne o li be ra lis mo nos últi mos 

anos, está a hi pó te se do key ne si a nis mo ou al gu -

ma ou tra for ma de con tro le e re gu la ção es ta tal da

eco no mia. Ago ra, quan do o ne o li be ra lis mo é tão

re pen ti na men te de sa cre di ta do, isso é tudo o que

gran de par te da es quer da é ca paz de pro por: em

vez de mer ca dos li vres, con tro le es ta tal; em vez de

fa zer tudo pro pri e da de pri va da, fazê-lo pro pri e -

dade pública.

IHU On-line – Que pa râ me tros de ve ri am

com por as ações de uma nova es quer da?

Mi cha el Hardt – Nas de ci sões go ver na men ta is

ime di a tas no que con cer ne à cri se, cer ta men te

con cor do que um au men to de re gu la ção e con tro -

le es ta ta is são ne ces sá ri os como pro te ção con tra

to dos os de sas tres e pe ri gos que as po lí ti cas ne o li -

be ra is pro du zi ram. Mas, em uma vi são mais am -

pla, pen so que o co mum fi cou fora des sa equa -

ção. Mu i to fre quen te men te, hoje ve mos o mun do

e nos sas vi das como di vi di dos en tre o pú bli co e o

pri va do, como se es sas fos sem as úni cas al ter na ti -

vas. Marx dis se: “A pro pri e da de pri va da nos tor -

nou es tú pi dos” – e, nes te caso, nos tor nou ce gos

ao co mum.

IHU On-Line – Em que con sis te a po lí ti ca do 

co mum?

Mi cha el Hardt – O co mum deve ser com pre en -

di do em dois re gis tros di fe ren tes. O co mum é a

Ter ra e tudo o que per ten ce a ela – ter ra, água, ar,

flo res tas e as sim por di an te. Por ou tro lado, o co -

mum é o re sul ta do do tra ba lho hu ma no que di vi -

di mos, como ide i as, ima gens, co nhe ci men to, lin -

gua gens, có di gos e afe tos. Par te do de sa fio apre -

sen ta do pelo con ce i to de co mum é re la ci o nar

es ses dois do mí ni os co muns. Deve-se cha mar o

pri me i ro de co mum na tu ral e o se gun do de co mum

ar ti fi ci al, mas a di vi são en tre o na tu ral e o ar ti fi ci al

ra pi da men te se des faz. Um fa tor im por tan te que

une es ses dois do mí ni os é que de ve mos di vi dir o

co mum com li vre aces so a ele para que so bre vi va e 

seja pro du ti vo. Os dois do mí ni os são mu i to di fe -

ren tes, prin ci pal men te pelo fato de que o co mum

“na tu ral” é li mi ta do, ao pas so que o co mum “ar ti fi -

ci al” é re pro du tí vel. Eu sou fas ci na do pelo modo

como es tes dois “co muns” se re la ci o nam e como

po de mos cri ar uma po lí ti ca que os en ten da jun tos.

IHU On-Line – Como a pro du ção ar ti fi ci al

do co mum se re la ci o na com o ca pi ta lis mo

cog ni ti vo?

Mi cha el Hardt – Um nú me ro de eco no mis tas

usa o ter mo “ca pi ta lis mo cog ni ti vo” para in di car

as for mas com que a pro du ção do co mum está se

tor nan do cada vez mais cen tral na eco no mia ca pi -

ta lis ta. Toni Ne gri e eu tam bém usa mos os te mos

“pro du ção ima te ri al” e “pro du ção bi o po lí ti ca”
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81 Na o mi Kle in (1970): jor na lis ta, es cri to ra e ati vis ta ca na den se. De suas obras tra du zi das para o por tu guês, des ta ca mos Sem
Logo (Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2002) e A dou tri na do cho que: a as cen são do ca pi ta lis mo de de sas tre (Rio de Ja ne i ro: Nova
Fron te i ra, 2008). (Nota da IHU On-Line)



para nos re fe rir mos a di fe ren tes as pec tos des se fe -

nô me no. Uma ra zão para eu não usar o ter mo

“ca pi ta lis mo cog ni ti vo” é que me pa re ce que ele

su pe ren fa ti za os as pec tos men tal e in te lec tu al des -

sas for mas de pro du ção e suben fa ti za seus as pec -

tos cor po ral e afe ti vo. Pre fi ro fo car no tra ba lho

afe ti vo, por exem plo, que é tão im por tan te em

ocu pa ções de tra ba lha do res da sa ú de, edu ca do -

res, pres ta do res de ser vi ços e ou tros. De qual quer

for ma, to das es sas di fe ren tes con cep ções es tão

ten tan do do mi nar as pec tos das for mas re cém do -

mi nan tes de pro du ção do co mum.

IHU On-Line – Como a po lí ti ca do co mum

pode con tri bu ir para re sol ver os pro ble mas

so ci a is e eco nô mi cos da so ci e da de?

Mi cha el Hardt – De ve mos man ter em men te

que as po lí ti cas do ne o li be ra lis mo vi sam pri va ti zar 

não ape nas os bens co muns, mas tam bém o co -

mum. Indús tri as ex tra ti vis tas (como a do pe tró leo) 

fo ram cen tra is nas po lí ti cas ne o li be ra is e to dos os

ele men tos na tu ra is como a água, fo ram alvo da

pri va ti za ção. O co mum “ar ti fi ci al” tam bém foi ob -

je to de vá ri as for mas le ga is de pri va ti za ção, como

pa ten tes e di re i tos au to ra is [copy rights]. A as sim

cha ma da bi o pi ra ta ria é um bom exem plo dis so,

na me di da em que en vol ve cor po ra ções ca pi ta lis -

tas fa zen do pro pri e da de pri va da atra vés de pa ten -

tes de co nhe ci men tos in dí ge nas e re cur sos par ti -

lha dos, como o co nhe ci men to das pro pri e da des

me di ci na is de uma plan ta.

Inci den tal men te, não pen so que “pi ra ta ria”

seja um nome pre ci so para esta prá ti ca ne o li be ral,

por que pi ra tas rou bam pro pri e da de pri va da. Aqui,

em vez dis so, cor po ra ções es tão as sal tan do o co -

mum e o trans for man do-o em pro pri e da de pri va da.

Um pon to cen tral aqui é que o co mum é des -

tru í do ou se tor na me nos pro du ti vo quan do é fe i to 

pri va do (e tam bém, eu acres cen ta ria, quan do é

fe i to pú bli co, ou seja, ob je to de ge ren ci a men to es -

ta tal). Tra ba lha do res da in ter net e to dos os ti pos

de pro du to res de co nhe ci men to já no ta ram faz

tem po o quan to o li vre aces so à in for ma ção e co -

nhe ci men to são ne ces sá ri os para a fu tu ra pro du -

ção de co nhe ci men to. Em co mu ni da des ci en tí fi -

cas, por exem plo, ci en tis tas pre ci sam ter aces so

em co mum aos re sul ta dos de tra ba lhos an te ri o res

e a todo o ar qui vo de co nhe ci men to para que pos -

sam pro du zir no vos co nhe ci men tos, o que deve

ser fe i to co mum para ou tros ci en tis tas. Qu an do o

co nhe ci men to é pri va ti za do, pelo con trá rio, a fu -

tu ra pro du ção de co nhe ci men to é di fi cul ta da. Essa

ló gi ca fun ci o na para uma am pla va ri e da de de ati -

vi da des que pro du zem o co mum. Qu an do as lin -

gua gens se tor nam pri va das elas não po dem mais

co mu ni car; quan do có di gos são pri va dos se tor -

nam me nos pro du ti vos; quan do afe tos são pri va -

dos eles pa ram de cri ar relações sociais.

Uma vez que a pro du ção do co mum se tor na

mais cen tral na eco no mia ca pi ta lis ta, uma con tra -

di ção nas re la ções ca pi ta lis tas fica cada vez mais

gra ve. Por ou tro lado, o ca pi tal deve ex pro pri ar va -

lor des ses ti pos de pro du ção do co mum como pro -

pri e da de pri va da. Por ou tro lado, toda vez que o

co mum é fe i to pri va do se tor na me nos pro du ti vo.

IHU On-Line – Ain da a par tir da cri se fi nan -

ce i ra, como po de mos pen sar em no vas di -

men sões no mun do tra ba lho e na ins ti tu i -

ção do co mum?

Mi cha el Hardt – Essa é uma das li ções que Toni

Ne gri e eu bus ca mos em nos so novo li vro, Com -

mon we alth [Co mu ni da de].82 O tí tu lo, in fe liz men te, 

não tem boa tra du ção para o por tu guês. Pen so que 

o ter mo em in glês deva ser usa do (ou um tí tu lo di -

fe ren te deva ser cri a do). Em in glês, de qual quer

for ma, in ten ta mos duas co i sas com o tí tu lo. Pri me i -

ro, é uma re fe rên cia às nos sas ri que zas co muns,

tan to o mun do ma te ri al que de ve mos apren der a

compar ti lhar [em co mum] (caso con trá rio con ti -

nu a re mos a des truí-lo) quan to o mun do ima te ri al

das ide i as, co nhe ci men tos, e afe tos que de vem per -

ma ne cer co muns e aber tos ao aces so para que se -

jam pro du ti vos. Se gun do, com mon we alth em in -

glês sig ni fi ca uma for ma de go ver no, ins ti tu ci o nal.

Então nos so ob je ti vo nes se li vro é ar ti cu lar uma

al ter na ti va às for mas re pu bli ca nas ba se a das em

pro pri e da de pri va da ou àque las ba se a das em pro -

pri e da de pú bli ca. Isso se ria um au to go ver no au tô -

no mo e aber to do co mum.
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82 Co mu ni da de, no ter mo ori gi nal, é usa do como em “Co mu ni da de das Na ções”. O tí tu lo em in glês tam bém faz uso da pa la vra
“co mum” (com mon), que é o con ce i to com que tra ba lha o au tor. (Nota da Tra du to ra)



A eco no mia eco ló gi ca e os de sa fi os para os eco no mis tas de es quer da

Entre vis tas com Ri car do Abra mo vay

Ri car do Abra mo vay é mes tre em Ciên ci as

Po lí ti cas, pela Uni ver si da de de São Pa u lo (USP),

dou tor em Ciên ci as Eco nô mi cas, pela Uni ver si da -

de de Cam pi nas (Uni camp), e pos sui ain da cin co

pós-dou to ra dos, en tre eles o cur so con clu í do na

École des Ha u tes Étu des em Sci en ces So ci a les.

Coordena dor do Nú cleo de eco no mia so ci o am -

bi en tal (NESSA), ele faz par te do Pro gra ma de

pes qui sa Di nâ mi cas Ter ri to ri a is Ru ra is do Cen tro

La ti no-Ame ri ca no para o De sen vol vi men to Ru ral

(RIMISP), do Chi le, e do Inter na ti o nal De ve lop -

ment Re se arch Cen ter (IDRC), do Ca na dá.

Publi ca mos, a se guir, duas en tre vis tas do eco -

nomis ta e pro fes sor Ri car do Abra mo vay. A pri me i -

ra, sob o tí tu lo “A eco no mia eco ló gi ca e os de sa fi os

para os eco no mis tas de es quer da”, con ce di da a

Patricia Fa chin, jor na lis ta da equi pe de comu ni ca -

ção da IHU On-Line, pu bli ca da na edição 287,

de 30 de mar ço de 2009. Nela, o pro fes sor de eco -

no mia da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP) ar gu -

men ta que o de sa fio hoje “está na cons tru ção de

um con jun to de pro pos tas ca pa zes de fa zer da va -

lo ri za ção e do uso sus ten tá vel da bi o di ver si da de a

base para um novo modo de pro du zir e dis tri bu ir

ri que za”. Para ter um al can ce ex pres si vo, “isso

tem de ser fe i to no qua dro do for ta le ci men to da

de mo cra cia, da va lo ri za ção das ins ti tu i ções re pu -

bli ca nas e não como ma ni fes ta ção es pe ci al de cer -

tas cul tu ras na ci o na is e de cer tas et ni as”, con si de ra.

Para o eco no mis ta Ri car do Abra mo vay, mais 

do que dis cu tir qua is são as pro pos tas da di re i ta ou 

es quer da, a cri se trou xe a “ne ces si da de de re pen -

sar a re la ção en tre so ci e da de e na tu re za”. Se gun -

do o pes qui sa dor, a re la ção en tre eco no mia, so ci e -

dade e na tu re za “se faz de ma ne i ra evo lu ti va, co -

lo can do de sa fi os iné di tos e im pre vi sí ve is que vão

mu i to além da ide ia de que o con tro le so ci al e pla -

ne ja men to dos gran des me i os de pro du ção e tro ca 

re su me o que de mais im por tan te exis te num pro -

je to eman ci pa dor”.

De di ca do aos es tu dos dos bi o com bus tí ve is,

da sus ten ta bi li da de so ci o am bi en tal e dos me ca nis -

mos de in cen ti vo sub ja cen te às po lí ti cas pú bli cas

de com ba te a po bre za, Abra mo vay de fen de a in te -

gra ção ar ti cu la da en tre so ci e da de e na tu re za

numa mes ma es tru tu ra ana lí ti ca. Para ele, mu i tos

eco no mis tas de es quer da des con si de ram esse fato 

e ig no ram o de ba te am bi en tal, pre o cu pa dos ape -

nas com a ide ia “de que é necessário intervir para

garantir o crescimento e a melhor distribuição de

renda”.

Na se gun da en tre vis ta, sob o tí tu lo “Eco no -

mia e a re la ção com nos sa in ti mi da de”, pu bli ca da

nas No tí ci as do Dia do site do Insti tu to Hu ma ni -

tas Uni si nos – IHU (www.uni si nos.br/ihu), de 20

de mar ço de 2007, o eco no mis ta Abra mo vay uti li -

za-se do exem plo apre sen ta do na no ve la Pá gi nas 

da vida, em que a avó ten ta “ven der” o neto ao

pró prio pai, para abor dar a ques tão da eco no mia

den tro de nos sas re la ções pes so a is.

IHU On-Line – Qual é sua pro pos ta para

trans for mar as ba ses ma te ri a is e ener gé ti -

cas em que se ex pri me, como o se nhor diz,

o ex tra or di ná rio au men to de ren da do mun -

do con tem po râ neo?

Ri car do Abra mo vay – O sis te ma ca pi ta lis ta

con tem po râ neo tem ex tra or di ná ria ca pa ci da de

de re du zir a po bre za ab so lu ta. Em 1970, a fome

atin gia nada me nos que 37% da po pu la ção mun -

di al. A ci fra atu al de 850 mi lhões de fa min tos (evi -

den te men te ina ce i tá vel sob qual quer as pec to)
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cor res pon de a me nos de 15% dos ha bi tan tes do

Pla ne ta. Nos úl ti mos dez anos, a pro por ção dos

que vi vem com me nos de US$ 1.000,00 por ano

(cal cu la do em pa ri da de de po der de com pra), ou

seja, US$ 2,75 por dia, caiu de 30% para 17% da

po pu la ção mun di al, se gun do re la tó rio da Gold -

man Sachs, pu bli ca do há al guns me ses. No Bra sil,

já se tor nou um lu gar co mum a cons ta ta ção de

que um nú me ro pró xi mo a 20 mi lhões de pes so as

mu dou para cima o an dar que ocu pam na pi râ mi -

de so ci al, nos úl ti mos cin co anos. Mes mo com a

cri se atu al, es tas ten dên ci as não se rão re ver ti das.

É o que ex pli ca, em gran de par te, a pres são para

que as me tas re la ti vas ao aque ci men to glo bal, por

exem plo, não se res trin jam aos pa í ses his to ri ca -

men te res pon sá ve is pe las atu a is mu dan ças cli má -

ti cas, mas se jam as su mi das tam bém pe los mais

prós pe ros en tre os pa í ses em de sen vol vi men to.

Pés de bar ro

Esta pros pe ri da de tem pés de bar ro em dois

sen ti dos. Em pri me i ro lu gar, mes mo que em pa í -

ses como o Bra sil a di mi nu i ção da po bre za seja

acom pa nha da por cer ta re du ção da de si gual da -

de, este não pa re ce ser o caso de ou tros pa í ses em

de sen vol vi men to (Chi na e Índia, por exem plo), o

que am plia de ma ne i ra as sus ta do ra as ten sões so -

ci a is. Além dis so, é im pos sí vel sim ples men te pro -

mo ver a ex ten são para toda a hu ma ni da de da qui -

lo que se con so me hoje. Em 2000, se es ti ma va

que em 2007 ha ve ria 600 mi lhões de car ros e, em

2030, nada me nos que 1,2 bi lhão de au to mó ve is,

no mun do. Ora, em 2006 já havia 956 milhões e a 

estimativa atual é de dois bilhões para 2030!

Exis tem, en tão, dois ele men tos que co me -

çam a fi car cla ros, a par tir des tas in for ma ções.

Eles não cons ti tu em pro pos ta de al guém, mas, an -

tes, um mo vi men to am plo, di fu so, des cen tra li za -

do. O pri me i ro re fe re-se à pres são so ci al cada vez

ma i or em di re ção à mu dan ça na ma triz ener gé ti ca 

que ca rac te ri za as so ci e da des con tem po râ ne as. O

se gun do vai mais lon ge: tra ta-se dos pró pri os pa -

drões de con su mo que mar cam o mun do atu al.

Inú me ros do cu men tos in ter na ci o na is e re la tó ri os

na ci o na is cons ta tam que o pa drão de con su mo

das so ci e da des con tem po râ ne as é in sus ten tá vel.

Mas é pre ci so re co nhe cer que nin guém sabe exa -

ta men te como se al te ram os pa drões de con su mo

de uma so ci e da de, so bre tu do quan do as as pi ra -

ções de con su mo, de cor ren tes da po bre za se cu lar, 

são tão grandes.

IHU On-Line – Qu a is são as pro pos tas da

es quer da fren te à cri se in ter na ci o nal?

Ri car do Abra mo vay – Em pri me i ro lu gar, se ria

ne ces sá rio sa ber pre ci sa men te de quem se está fa -

lan do quan do se pro nun cia a pa la vra es quer da.

Para mu i tos, a po si ção de es quer da con sis te ba si -

ca men te em de fen der a ide ia de que são ne ces sá -

ri as me di das he te ro do xas e ma i or in ter ven ção do

Esta do para ga ran tir a vol ta ao cres ci men to eco -

nô mi co. No en tan to, são cada vez mais ex pres si -

vas, in ter na ci o nal men te, as vo zes que não vin cu -

lam a cri se atu al ape nas à des re gu la men ta ção.

Estas vo zes pro cu ram es ta be le cer al gum tipo de

vín cu lo en tre os even tos re cen tes e o ní vel de con -

su mo to tal men te in sus ten tá vel do mun do con tem -

po râ neo. Insis tem, por exem plo, no fato de que, a

par tir de cer to ní vel de abun dân cia ma te ri al, vai-se

re du zin do a ca pa ci da de de o cres ci men to eco nô -

mi co pro pi ci ar bem-es tar. O gran de so ció lo go bri -

tâ ni co Anthony Gid dens83 aca ba de pu bli car um

li vro en fa ti zan do esta cres cen te dis so ci a ção en tre

o au men to da ri que za e a real sa tis fa ção das ne -

ces si da des hu ma nas. É uma re to ma da do pen sa -

men to do pró prio Marx a este res pe i to: é es tra nha

ao pensa men to de Marx a ide ia de que, numa so -

ci e da de ca paz de con tro lar ra ci o nal men te o uso

de seus re cur sos pro du ti vos, o cres ci men to eco nô -

mi co seja o ob je ti vo cen tral. Ao con trá rio, a su pe -

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

142

83 Anthony Gid dens: so ció lo go in glês, foi di re tor da Lon don Scho ol of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce (LSE). É au tor de 34
obras, pu bli ca das em 29 lín guas, e de inú me ros ar ti gos. Em 1985, foi co-fun da dor da Aca de mic Pu blis hing Hou se Po lity Press.
É tam bém co nhe ci do como o men tor da idéia da Ter ce i ra Via. Entre suas obras pu bli ca das em por tu guês, ci ta mos As con se -
quên ci as da mo der ni da de (Oe i ras: Cel ta, 1992), Ca pi ta lis mo e mo der na te o ria so ci al: uma aná li se das obras de Marx, Durk he im
e Max We ber (Lis boa: Edi to ri al Pre sen ça, 1994), Trans for ma ções da in ti mi da de – Se xu a li da de, amor, e ero tis mo nas so ci e da -
des mo der nas (Oe i ras: Cel ta Edi to ra, 1996). Em mar ço de 2009, lan çou The po li tics of cli ma te chan ge (A po lí ti ca de mu dan ça
cli má ti ca, Po lity Press, 256 págs.). (Nota da IHU On-Line)



ra ção do ca pi ta lis mo, para ele, era uma for ma de

ul tra pas sar o pre do mí nio da pró pria ra ci o na li da -

de eco nô mi ca, de sub me ter a pro du ção ma te ri al

às ne ces si da des so ci a is e não o con trá rio, como

ocor re no ca pi ta lis mo. Mais im por tan te do que sa -

ber se são ou não “de es quer da”, o que cha ma a

aten ção é a con ver gên cia em tor no da ne ces si da -

de de se re pen sar a re la ção en tre so ci e da de e na -

tu re za con ti da numa imen sa quan ti da de de tra ba -

lhos re cen tes, de au to res vin cu la dos a cor ren tes

inte lec tu a is mu i to va ri a das. Cito ape nas três exem -

plos, além de Gid dens: Tho mas Ho mer-Di xon84

(The up si de of down), Jo nat hon Por rit85 (Ca pi ta -

lism as if the world mat ters) e o re cém-lan ça do li -

vro de Tho mas Fri ed man86 (Hot, flat and crow ded),

en tre tan tos au to res ca pa zes de fa zer pro pos tas

cuja exe cu ção re vo lu ci o na ria as ba ses ma te ri a is

da so ci e da de con tem po râ nea e cuja clas si fi ca ção

no ta bu le i ro po lí ti co como de es quer da ou di re i ta

soa com ple ta men te ar ti fi ci al.

IHU On-Line – Como a es quer da tem li da do

com a ques tão ener gé ti ca e eco nô mi ca?

Para o se nhor, a es quer da ain da não per ce -

beu a re la ção exis ten te en tre es sas duas

ques tões?

Ri car do Abra mo vay – Gos ta ria de me opor a

duas ide i as mu i to fre quen tes, com re la ção ao que

se cha ma de es quer da. A pri me i ra é que não há

di fe ren ça en tre es quer da e di re i ta. Cla ro que há. A 

cren ça de que a alo ca ção dos re cur sos so ci a is será

tan to me lhor quan to me nor a in ter ven ção cons -

ci en te e vo lun tá ria em sua or ga ni za ção é tí pi ca do

pen sa men to de di re i ta. E a ide ia de que a in te li -

gên cia hu ma na é ca paz de res pon der de ma ne i ra

cri a ti va, im pri min do sen ti do ao que fa zem os ho -

mens na sua vida ma te ri al é um dos mais im por -

tan tes tra ços hu ma nis tas que mar cam a for ma ção

do pen sa men to de Marx des de seus cé le bres Ma -

nus cri tos de 1844. Não há dú vi da de que Marx

exer ceu for tís si ma in fluên cia so bre al guns dos

pen sa do res con tem po râ ne os mais ino va do res,

como Amart ya Sen,87 John Ken neth Gal bra ith88

ou so bre a crí ti ca de André Gorz,89 no pro du ti vis -

mo que mar ca as so ci e da des de hoje.

A se gun da ide ia à qual gos ta ria de me opor,

en tão, é a de que a ques tão am bi en tal e ener gé ti ca 

é es tra nha ao ho ri zon te de Marx. Por um lado, é

ver da de que, em sua obra prin ci pal, o li mi te do

ca pi tal é o pró prio ca pi tal e nun ca a na tu re za. É

ver da de tam bém que ma té ria e ener gia só en tram

no es tu do que faz Marx do ca pi ta lis mo à me di da

que se con ver tem em va lo res. No en tan to, Marx

re co nhe ce que o tra ba lho não é a úni ca fon te da

ri que za e, mais do que isso, ele mos tra que a pro -

du ção pela pro du ção, ou seja, o au men to da ri -

que za como meta in de pen den te da real sa tis fa ção

das ne ces si da des hu ma nas só pode ocor rer num

sis te ma em que os in di ví du os es tão cada vez mais

ali e na dos, dis tan tes do que fa zem e do que pro du -
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84 Tho mas Ho mer-Di xon: ci en tis ta po lí ti co ca na den se, ocu pa a cá te dra do Cen tre for Inter na ti o nal Go ver nan ce Inno va ti on
Cha ir of Glo bal Systems no Bal sil lie Scho ol of Inter na ti o nal Affa irs em Wa ter loo, Ontá rio. É pro fes sor no Cen tre for Envi ron -
ment and Bu si ness Da Fa culty of Envi ron ment, na Uni ver si da de de Wa ter loo. Entre ou tros, é au tor de The up si de of down: ca -
tas trop he, cre a ti vity, and the re ne wal of ci vi li za ti on (To ron to: Knopf, 2006). (Nota da IHU On-Line)

85 Espie Jo nat hon Por ritt (1950): am bi en ta lis ta in glês e es cri tor. (Nota da IHU On-Line)
86 Tho mas Fri ed man (1953): jor na lis ta nor te-ame ri ca no, atu al men te é edi to ri a lis ta do jor nal The New York Ti mes. Fri ed man já

ga nhou o prê mio Pu lit zer em três oca siões 1983, 1988, 2002. (Nota da IHU On-Line)
87 Amart ya Sen (1933): eco no mis ta, re ce beu o prê mio No bel em Ciên ci as Eco nô mi cas em 1998, pe las suas con tri bu i ções para

a te o ria da de ci são so ci al. Ele já le ci o nou na De lhi Scho ol of Eco no mics, Lon don Scho ol of Eco no mics, Oxford e Har vard. Re i -
tor de Cam brid ge, é tam bém um dos fun da do res do Insti tu to Mun di al de Pes qui sa em Eco no mia e De sen vol vi men to, da ONU.
Entre suas obras, ci ta mos On eco no mic ine gua lity, Po verty and fa mi nes e On et hics and eco no mics. (Nota da IHU On-Line)

88 John Ken neth Gal bra ith (1908): eco no mis ta nor te-ame ri ca no. Em seus li vros A so ci e da de da opu lên cia (1958), O novo es -
ta do in dus tri al (1967) e A ciên cia eco nô mi ca e o in te res se ge ral (1974), faz um re qui si tó rio con tra a so ci e da de de con su mo.
(Nota da IHU On-Line)

89 André Gorz: fi ló so fo aus tría co ra di ca do na Fran ça des de 1948. Escre veu 16 li vros, dos qua is vá ri os tra du zi dos para o por tu -
guês, en tre eles Ade us ao pro le ta ri a do (Rio de Ja ne i ro: Fo ren se Uni ver si tá ria, 1982), Me ta mor fo ses do tra ba lho. Crí ti ca da ra -
zão eco nô mi ca (São Pa u lo: Anna blu me, 2003) e Mi sé ri as do pre sen te, ri que za do pos sí vel (São Pa u lo: Anna blu me, 2004). A
IHU On-Line re a li zou en tre vis ta com Gorz, pu bli ca da par ci al men te na 129ª edi ção da re vis ta IHU On-Line, de 02-01-2005, e 
na ín te gra no nú me ro 31 dos Ca der nos IHU Ide i as, com o tí tu lo A cri se e o êxo do da so ci e da de sa la ri al. So bre André Gorz,
tam bém pode ser lido o tex to Pelo êxo do da so ci e da de sa la ri al. A evo lu ção do con ce i to de tra ba lho em André Gorz, de André
Lan ger, pes qui sa dor do Ce pat. O tex to está pu bli ca do no nú me ro 5 dos Ca der nos IHU, de 2004. (Nota da IHU On-Line)



zem. De cer ta ma ne i ra (num ho ri zon te re sig na do

e não crí ti co como o de Marx), Max We ber tam -

bém in sis te nes te mes mo pon to em A éti ca pro tes -

tan te e o es pí ri to do ca pi ta lis mo. Mas foi Ge or ges cu-

Ro e gen90 e seu dis cí pu lo Her man Daly91 que mos -

tra ram que o prin ci pal li mi te da ciên cia eco nô mi ca 

está no fato de ela só po der li dar com ma té ria e

ener gia sob a for ma de pre ços da qui lo que se ven -

de e se com pra. A mais im por tan te re no va ção das

ciên ci as so ci a is con tem po râ ne as está no es for ço

de in te grar de ma ne i ra or ga ni ca men te ar ti cu la da

so ci e da de e na tu re za numa mes ma es tru tu ra ana -

lí ti ca: é o que faz a atu al eco nô mi ca eco ló gi ca e é o 

que mu i tos eco no mis tas de es quer da, vol ta dos

ape nas à ide ia de que é ne ces sá rio in ter vir para

ga ran tir o cres ci men to e a me lhor dis tri bu i ção de

ren da, so le ne men te ig no ram.

IHU On-Line – Alguns es pe ci a lis tas di vi -

dem a es quer da em duas: a que está no po -

der, re pre sen ta da pe los go ver nos, e a que

acre di ta no eco so ci a lis mo, re pre sen ta da na 

gran de ma i o ria pe los mo vi men tos so ci a is.

Como essa es quer da que se pre o cu pa com o 

de ba te eco ló gi co pode se uti li zar des sa

ban de i ra e che gar ao po der, pro je tan do as -

sim um novo mo de lo de go ver no? O se nhor

vis lum bra avan ços nes se sen ti do?

Ri car do Abra mo vay – Tal vez a di vi são real não

seja en tre es tar no po der e es tar jun to aos mo vi -

men tos so ci a is. Car los Minc92 não aban do nou sua 

pos tu ra “eco li ber tá ria” ao as su mir o Mi nis té rio do

Meio Ambi en te. O avan ço da de mo cra cia con -

tem po râ nea vem per mi tin do a ex pres são iné di ta

de mo vi men tos so ci a is no po der de vá ri os pa í ses. 

A tra je tó ria de Ba rak Oba ma, nes te sen ti do, é no -

tá vel: ele foi um mi li tan te li ga do a al guns dos mais

im por tan tes mo vi men tos so ci a is nor te-ame ri ca -

nos. Evo Mo ra les e Ra fa el Cor rea93 tam bém ex -

pri mem im por tan tes mo vi men tos so ci a is, da

mes ma for ma que Lula. As no vas cons ti tu i ções

da Bo lí via e do Equa dor in cor po ram de man das

fun da men ta is des tes movi men tos.

Exer cí cio do po der

Há, en tre tan to, dois pro ble mas cuja so lu ção

ain da não está cla ra, nes te sen ti do. O pri me i ro é

que, com fre quên cia im pres si o nan te, o ca rá ter

uni ver sal, ge ne ro so, eman ci pa dor de mu i tas as pi -

ra ções dos mo vi men tos so ci a is con ver te-se em

moda li da des mes qui nhas, cor po ra ti vis tas e an ti de -

mocrá ti cas de sa tis fa ção de ne ces si da des de cer tos 

gru pos. O re cen te aten ta do a di re i tos de opi nião

no Equa dor (de nun ci a do por des ta ca dos mem -

bros da es quer da da que le país) e a ex tra po la ção

dos di re i tos in dí ge nas em ex pres sões con trá ri as

aos bran cos na Bo lí via são, nes te sen ti do, mu i to

pre o cu pan tes. São si tu a ções em que a or ga ni za -

ção re pu bli ca na e a pró pria de mo cra cia, lon ge de

se afir ma rem como di re i tos uni ver sa is, pas sam a

ser vis tas, de for ma in qui e tan te, como ex pres sões

da cha ma da cul tu ra do mi nan te que se ria afas ta da 

pelo po der e pela cul tu ra su pos ta men te po pu la -

res. Per mi ta-me ci tar tre cho de um im por tan te li -

vro re cen te de Ala in Tou ra i ne,94 Um novo pa ra -

dig ma – Para com pre en der o mun do de hoje:
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90 Ni cho las Ge or ges cu-Ro e gen (1906-1994): ma te má ti co e eco no mis ta ro me no. Seus tra ba lhos re sul ta ram no con ce i to de
de cres ci men to eco no mi co, e é co nhe ci do tam bém por ser o fun da dor da eco no mia eco ló gi ca. Gra du a do em Esta tís ti ca, pela
Uni ver si da de de Pa ris, exer ceu im por tan tes car gos pú bli cos em seu país. Ter mi nou seus es tu dos de econ mia em 1946, quan -
do emi grou para os EUA. Sua obra prin ci pal é The en tropy law and the eco no mic pro cess, pul bi ca da em 1971. (Nota da IHU

On-Line)
91 Her man Daly: eco no mis ta e pro fes sor es ta du ni den se. Le ci o na na Esco la de Po lí ti ca Pú bli ca de Col le ge Park, nos Esta dos

Uni dos. Foi eco no mis ta che fe do de par ta men to am bi en tal do Ban co Mun di al, onde au xi li ou no de sen vol vi men to de prin cí pi -
os po lí ti cos bá si cos re la ci o na dos ao de sen vol vi men to sus ten tá vel. (Nota da IHU On-Line)

92 Car los Minc Ba um feld (1951): po lí ti co e geó gra fo bra si le i ro. Atu al men te, é mi nis tro do Meio Ambi en te do go ver no Lula.
(Nota da IHU On-Line)

93 Ra fa le Vi cen te Cor rea Del ga do (1963): eco no mis ta, po lí ti co e atu al pre si den te do Equa dor. (Nota da IHU On-Line)
94 Ala in Tou ra i ne: so ció lo go fran cês, co nhe ci do por ter sido o pai da ex pres são “so ci e da de pós-in dus tri al”. Ele já con ce deu al -

gu mas en tre vis tas à IHU On-Line. Elas es tão dis po ní ve is na nos sa pá gi na ele trô ni ca (www.uni si nos.br/ihu). De suas obras, ci -
ta mos Um novo pa ra dig ma – Para com pre en der o mun do de hoje (Por to Ale gre: Vo zes, 2006). (Nota da IHU On-Line)



“Não é raro que os mo vi men tos so ci a is se de gra -

dem até se trans for ma rem na qui lo que é o con trá -

rio de les mes mos: afir ma ção co mu ni tá ria, re je i ção 

do es tran ge i ro ou do di fe ren te, vi o lên ci as con tra

as mi no ri as ou con tra o que é cha ma do de he re sia 

ou cis ma. Isso se pro duz quan do a ação co le ti va se 

de fi ne pelo ser ou pelo ter que ela de fen de, e não

por sua re fe rên cia a um va lor uni ver sal. Para que

este re fe rên cia se for me, a con di ção pri me i ra é

que o ator ou o com ba ten te re co nhe ça em um ou -

tro esta as cen são em di re ção ao uni ver sal que ele

sen te em si mes mo. Qu an do o mo vi men to de li be -

ra ção na ci o nal tor na-se na ci o na lis mo, quan do a

luta de clas se se re duz a um cor po ra ti vismo, quan -

do o fe mi nis mo se li mi ta à su pres são das de si gual -

da des en tre ho mens e mu lhe res, eles de i xam de

ser mo vi men tos so ci a is e ce dem à ob ses são da

iden ti da de”.

O se gun do pro ble ma com o re cen te avan ço

dos mo vi men tos so ci a is em vá ri as par tes do mun -

do está na de bi li da de e na in con sis tên cia do pró -

prio pro je to em tor no do qual se or ga ni za o exer cí -

cio do po der. Na raiz des te pro je to, en con tra-se a

ilu são de que cres ci men to eco nô mi co e po lí ti cas

mas si vas de trans fe rên cia de ren da são as cha ves

para en fren tar os pro ble mas do mun do con tem -

po râ neo. Nos so ma i or de sa fio está na cons tru ção

de um con jun to de pro pos tas ca pa zes de fa zer da

va lo ri za ção e do uso sus ten tá vel da bi o di ver si da -

de a base para um novo modo de pro du zir e dis tri -

bu ir ri que za. E isso pre ci sa ser fe i to no qua dro do

for ta le ci men to da de mo cra cia, da va lo ri za ção das

insti tu i ções re pu bli ca nas e não como ma ni fes ta ção

es pe ci al de cer tas cul tu ras na ci o na is e de certas

etnias.

Estes dois pro ble mas es tão ela bo ra dos de

ma ne i ra pre cá ria pe los mo vi men tos so ci a is, es te -

jam eles ou não no exer cí cio do poder.

IHU On-Line – O que fal ta para a es quer da

avan çar no âm bi to eco nô mi co, eco ló gi co e

so ci al? É pos sí vel, nes se mo men to de cri se,

pen sar num novo pro je to de es quer da, re vo -

lu ci o ná rio? Che gou a hora de pen sar em

uma pro fun da re no va ção prá ti ca e teó ri ca?

Ri car do Abra mo vay – Sem dú vi da: esta re no -

va ção está em cur so, o que não sig ni fi ca que ela

será ne ces sa ri a men te vi to ri o sa. A ex pres são “novo

pro je to de es quer da, re vo lu ci o ná rio”, a meu ver, é 

con tra pro du cen te e es ti mu la jus ta men te o que os

mo vi men tos so ci a is têm de pior: a ide ia de que

eles pre ci sam ca rac te ri zar-se pela per ma nen te e

ra di cal di fe ren ci a ção com re la ção a for ças que

não fa zem par te de seu uni ver so ime di a to. O re -

sul ta do dis so são os tão fre quen tes dis cur sos em

que as sen ta dos, qui lom bo las, ri be i ri nhos, po vos

da flo res ta, agri cul to res fa mi li a res vão unir-se para 

pro mo ver mu dan ças ra di ca is. Que es tes se jam

ato res de ci si vos, não há dú vi da; no en tan to, um

pro je to de mu dan ça na ma ne i ra de or ga ni zar a re -

la ção en tre na tu re za e so ci e da de pas sa por trans -

for ma ções de ci si vas na or ga ni za ção em pre sa ri al.

E, como bem mos tra o tra ba lho de André Gorz,

não é mais pos sí vel ima gi nar que es tas trans for -

ma ções de cor re rão da ex pro pri a ção das em pre -

sas pelo po der po pu lar e do pla ne ja men to cen tral. 

Um dos mais im por tan tes de sa fi os para um pro je -

to de mu dan ça so ci al hoje está na ma ne i ra de

com pre en der e de in ter vir no pró prio mer ca do. O

mer ca do não é a fic ção ci en tí fi ca ex pos ta nos ma -

nu a is de eco no mia. Mer ca dos são es tru tu ras so ci a is

e, por tan to, fun ci o nam com base em pres sões so -

ci a is. Um dos ma i o res de sa fi os às for ças po pu la res 

(que mu i tos mo vi men tos so ci a is já com pre en de -

ram e do qual ti ram con se quên ci as in te res san tís si -

mas) con sis te em par ti ci par ati va men te des te pro -

ces so de re or ga ni za ção em pre sa ri al e não ape nas

em con cen trar suas de man das so bre o po der pú -

bli co. Nos so de sa fio não está ape nas em cir cuns -

cre ver, de li mi tar e im pe dir a ex tra po la ção do mer -

ca do em di re ção a do mí ni os da vida so ci al que

não de vem fi car sob seu do mí nio. Está tam bém, e

de for ma cada vez mais de ci si va, no fato de que os 

movi men tos so ci a is se jam pro ta go nis tas da ma -

ne i ra como os pró pri os mer ca dos se es tru tu ram.

IHU On-Line – Gorz foi um dos pri me i ros a

pro fe ti zar a cri se do em pre go e cha mar a

aten ção para a im por tan te dis tin ção en tre

tra ba lho e em pre go. O se nhor ava lia que a

cri se é uma opor tu ni da de para for ta le cer as

pro pos tas de Gorz na pers pec ti va de va lo ri -

za ção do tra ba lho?
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Ri car do Abra mo vay – Cer ta men te. Os pro gra -

mas bra si le i ros de trans fe rên cia de ren da têm um

pa pel mu i to po si ti vo nes ta di re ção. Há for te in dí -

cio de que uma de suas prin ci pa is con se quên ci as

está na eli mi na ção de ati vi da des que só exis ti am

por se apo i a rem em for mas avil tan tes de uti li za ção 

e re mu ne ra ção do tra ba lho. Hoje, no Nor des te do 

Bra sil, as pes so as não são mais obri ga das a tra ba -

lhar por um pra to de co mi da e isso é mu i to po si ti -

vo. As trans fe rên ci as pú bli cas de ren da são mo da -

li da des em bri o ná ri as do que Gorz, de for ma pi o -

ne i ra, e de po is Rif kin95 e Van Pa rijs96 irão cha mar

de ren da de ci da da nia. O de sa fio é fa zer com que

es tas trans fe rên ci as per mi tam for ta le cer as so ci e -

da des lo ca is, as for mas de in te ra ção so ci al que

não se apo i am es tri ta men te no tra ba lho as sa la ri a -

do e no mer ca do. Mas tam bém as trans fe rên ci as

de ren da po dem e de vem dar lu gar à for ma ção de

mer ca dos di nâ mi cos li ga dos à vida so ci al lo cal.

Há um fe nô me no novo e mu i to im por tan te: a jun -

ção en tre o fato de as pes so as vi ve rem (de ma ne i -

ra sa u dá vel) cada vez mais e tra ba lha rem du ran te

um pe río do cada vez me nor de suas vi das. Qu an -

do se apo sen tam, mu i tos não que rem per ma ne cer 

ali onde es ti ve ram du ran te sua vida ati va e de ci -

dem vol tar a suas re giões de ori gem ou ir para

áre as sem os pro ble mas das con cen tra ções me tro -

po li ta nas. Par te da mi gra ção de re tor no em di re -

ção ao Nor des te bra si le i ro dos anos 1990 e 2000

tem aí sua raiz. Estas pes so as com ren da es tão na

ori gem de um di na mis mo eco nô mi co, cuja mar ca

não é a com pe ti ti vi da de glo ba li za da e a ofer ta de

bens in dus tri a is al ta men te so fis ti ca dos, mas sim a

satisfa ção de ne ces si da des lo ca is, li ga das po ten -

ci al mente à va lo ri za ção da cul tu ra, da bi o di ver si -

da de, à res ta u ra ção, aos es por tes de aven tu ra, ao

tu ris mo, à pro du ção agro pe cuá ria de qua li da de, à 

as sis tên cia aos ido sos: são ati vi da des eco nô mi cas

mer can tis, não glo ba li za das e cujo exer cí cio só

pode ser fe i to num am bi en te mar ca do pela va lo ri -

za ção do que a so ci e da de tem de me lhor: seus

atri bu tos na tu ra is, a qua li fi ca ção pro fis si o nal de

seus ha bi tan tes e a cons tru ção de re la ções so ci a is

de pro xi mi da de que se dis tin gam do que ocor re

nas gran des me tró po les.

IHU On-Line – Alguns di zem que esse é o

mo men to pro pí cio para por fim ao ca pi ta lis -

mo. Ou tros de fen dem a sua re for mu la ção.

Para o se nhor, qual é a sa í da ade qua da?

Ri car do Abra mo vay – Se co lo car fim ao ca pi ta -

lis mo é ex pro pri ar as gran des em pre sas e subs ti -

tu ir o mer ca do pelo pla ne ja men to cen tral, en tão

eu gos ta ria de sa ber qua is são hoje as for ças po lí ti -

cas que ex põem com cla re za este pro je to para a

so ci e da de. E, se não é dis so que se tra ta, en tão es -

ta mos mais pró xi mos do que você cha mou de “re -

for mu la ção”. Mes mo que se con te com um seg -

men to cres cen te de em pre sas, cujo con tro le é

exer ci do di re ta men te pe los tra ba lha do res em re gi -

me de au to ges tão, o fato de o mer ca do ope rar

como me ca nis mo de alo ca ção dos re cur sos so ci a is

e de que a so bre vi vên cia das em pre sas de pen de

de sua efi ciên cia em mer ca dos com pe ti ti vos faz

com que a or ga ni za ção em pre sa ri al te nha ca rá ter

ca pi ta lis ta. Mas é fun da men tal que esta cons ta ta -

ção não dê lu gar à po si ção con for mis ta se gun do a

qual o mer ca do é uma ca i xa-pre ta, opa ca, in vi sí -

vel e ina ces sí vel à pres são so ci al. Ao con trá rio, a

ma ne i ra como as em pre sas e o mer ca do se or ga -

ni zam de pen de, an tes de tudo, da qui lo que, com

re la ção a eles, fa zem as for ças or ga ni za das da so -

ci e da de. Nes te sen ti do, a re for mu la ção não é uma 

ta re fa me nor à qual te mos que nos con for mar di -
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95 Je remy Rif kin: au tor das obras O fim dos em pre gos (São Pa u lo: Mak ron Bo oks, 2004), desde 1994, Rif kin tem atu a do como 
mem bro do Whar ton Scholl’s Exe cu ti ve Edu ca ti on Pro gram, onde mi nis tra so bre as no vas ten dên ci as na ciên cia e na tec no lo -
gia e de suas in fluên ci as na eco no mia e na so ci e da de. Pre si den te da Fon da ti on on eco no mic trends, em Was hing ton, ele é crí -
ti co fe re nho da ener gia nu cle ar e de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. Tam bém é au tor do li vro A eco no mia do hi dro -
gê nio (São Pa u lo: Mak ron Bo oks, 2003) e A era do aces so (São Pa u lo: Mak ron Bo oks, 2005).(Nota da IHU On-Line)

96 Phi lip pe Van Pa rijs (1951): fi ló so fo e eco no mis ta po lí ti co bel ga, co nhe ci do como pro po nen te e prin ci pal de fen sor do con -
ce i to de ren da mí ni ma. Ele es tu dou na Uni ver si da de de Sa int Lou is, em Bru xe las, e nas uni ver si da des de Lou va in, Oxford,
Biele feld e Ca li fór nia. Le ci o na na Fa cul da de de Ciên ci as Eco nô mi cas, Po lí ti cas e So ci a is da Uni ver si da de Ca tó li ca da Lou va in,
onde di ri ge a Cá te dra Ho o ver des de a sua cri a ção, em 1991. É tam bém pro fes sor vi si tan te da Uni ver si da de de Har vard des de
2004. (Nota da IHU On-Line)



an te da im pos si bi li da de de por fim ao ca pi ta lis mo. 

A re la ção en tre eco no mia, so ci e da de e na tu re za

se faz de ma ne i ra evo lu ti va, co lo can do de sa fi os

iné di tos e im pre vi sí ve is que vão mu i to além da

ide ia de que o con tro le so ci al e pla ne ja do dos

gran des me i os de pro du ção e tro ca re su me o que

de mais im por tan te exis te num pro je to eman ci pa -

dor. Isso di fi cul ta, mas tor na cer ta men te mu i to in -

te res san tes os de sa fi os po lí ti cos e ci vi li za tó ri os que 

te mos pela fren te.
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‘’A es quer da não pode ser um mero sal va-vi das do ca pi ta lis mo’’

Entre vis ta com Ja mes Pe tras

Ja mes Pe tras é pro fes sor emé ri to de So ci o lo -

gia na Uni ver si da de Bing ham ton, em Nova York,

e de sen vol ve um tra ba lho es pe ci al com o mo vi -

men to dos Sem Ter ras. Cur sou a gra du a ção na

Uni ver si da de de Bos ton e o dou to ra do na Uni ver -

si da de da Ca li fór nia, em Ber ke ley. É au tor de mais 

de 62 li vros pu bli ca dos em 29 lín guas, en tre os

qua is ci ta mos A mu dan ça so ci al na Amé ri ca

La ti na (2000), Glo ba li za ção: O im pe ri a lis mo

do sé cu lo XXI (2001), Sis te ma em cri se

(2003) e Mul ti na ci o na is Tri al (2006). Entre

1973 e 1976, foi mem bro do Tri bu nal Ber trand

Rus sel so bre a re pres são na Amé ri ca La ti na. Atu -

al men te, es cre ve uma co lu na se ma nal do jor nal

me xi ca no La Jor na da. A ín te gra da en tre vis ta com 

Ja mes Pe tras pode ser con fe ri da no site do Insti tu to

Hu ma ni tas Uni si nos – IHU (www.uni si nos.br/ihu),

nas No tí ci as do Dia de 29-03-2009.

Mu dan ças de po si ci o na men to são cru ci a is

nes se mo men to, mas como pro por algo di fe ren te

se a ma i o ria das or ga ni za ções de es quer da se tor -

na ram só ci as do ca pi ta lis mo? E quan do, ao mes -

mo tem po, mo vi men tos so ci a is não apre sen tam o

ca rá ter re vo lu ci o ná rio de dé ca das pas sa das? Ao

se ques ti o nar so bre es ses di le mas, o so ció lo go es -

ta du ni den se Ja mes Pe tras afir ma que es ta mos di an -

te de um gran de pa ra do xo. Na en tre vis ta que con -

ce deu a Már cia Jun ges e Patricia Fachin, jor na lis -

tas da equi pe de comu ni ca ção da IHU On-Line,

pu bli ca da na edi ção 287, de 30 de mar ço de

2009, e tra du zi da por Luis Mar cos San der e Wal -

ter Schlupp, o so ció lo go Pe tras ad mi te “o ques ti o -

na men to dos fra cas sos do ca pi ta lis mo e dos des -

tru i do res do meio am bi en te, ao mes mo tem po em

que não há o sur gi men to de uma es quer da al ter -

na ti va cla ra men te ar ti cu la da”.

Ao co men tar a re lu tân cia da es quer da fren te

aos pro ble mas am bi en ta is do Pla ne ta, Pe tras é in -

ci si vo e diz que a fal ta de in te gra ção da es quer da

não se dá ape nas com a ques tão am bi en tal. E

exem pli fi ca: “Não exis te um mo vi men to po lí ti co

para os co lo nos sem ter ra, nem exis te um mo vi -

men to para os de sem pre ga dos e para o nú me ro

cres cen te de tra ba lha do res de pa u pe ra dos”. Para

ele, es sas ques tões re pre sen tam “um fra cas so em

con se guir li vrar-se das par ce ri as en tre ca pi tal e tra -

ba lho, vin cu la ções en tre ci en tis tas e se mi ná ri os”.

A es quer da pre ci sa ado tar uma po si ção es tra té gia,

acon se lha. “Ela não de ve ria en ca rar-se a si pró -

pria como mero sal va-vi das do ca pi ta lis mo, onde

o go ver no não é ape nas um par ce i ro de em pre sas

ca pi ta lis tas fa li das, numa es pé cie de key ne si a nis -

mo bas tar do”. Pre ci sa mos, con ti nua o so ció lo go,

“pen sar so bre a re or ga ni za ção da in dús tria com

base jus ta men te nas for ças pro du ti vas, que são

tra ba lha do ras, en ge nhe i ros, ci en tis tas, que pro je -

tam pro du tos para con su mo do més ti co e, caso ne -

ces sá rio, para co mér cio re gi o nal, se é que isto é

pos sí vel”.

Relem bran do as te o ri as de Marx e Key nes,

ele pro põe uma nova dis cus são. O de ba te hoje

não é mais so bre o Esta do e o mer ca do, as se gu ra, 

“mas so bre o pa pel que o Esta do de ve ria de sem -

pe nhar ao subs ti tu ir ou res ta u rar o mer ca do, con -

tra aque les que en ca ram o Esta do como um ins -

tru men to para o po der so ci al dos tra ba lha do res e

para re or ga ni zar a eco no mia”. E dis pa ra: “Pen so

que vol ta mos à se guin te po si ção: não é uma

ques tão de in ter ven ção do Esta do em si, mas de

in ter ven ção do Esta do em fa vor de qual pro je to

eco nô mi co?”.
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IHU On-Line – Con si de ran do a cri se fi nan -

ce i ra in ter na ci o nal, como o se nhor en ca ra

as ações dos di fe ren tes gru pos de es quer da

na Amé ri ca La ti na? Qu a is são as pers pec ti -

vas da Amé ri ca La ti na em vis ta des sa cri se?

Ja mes Pe tras – Cla ra men te, o tre men do de clí -

nio no mer ca do de ex por ta ções afe ta rá a Amé ri ca

La ti na, não como um todo. As li mi ta ções de cré di -

tos, fi nan ci a men tos e a des ca pi ta li za ção das sub si -

diá ri as no con ti nen te tra rão efe i tos. Mas é ne ces -

sá rio con si de rar que a re ces são mun di al, que está

vi ran do de pres são, irá ge rar im pac tos di fe ren tes

nos pa í ses la ti no-ame ri ca nos. É im por tan te ob ser -

var as con di ções ins ti tu ci o na is, eco nô mi cas e as li -

de ran ças po lí ti cas dos pa í ses, para no tar como a

cri se irá afe tar cada um de les. Obvi a men te, pa í ses

me nos di ver si fi ca dos, de pen den tes da ex por ta -

ção, so fre rão mais que pa í ses com mer ca do do -

més ti co pro fun do, com eco no mia di ver si fi ca da e

re ser vas acu mu la das. Ao me nos na pri me i ra fase

da cri se, os pa í ses com gran des re ser vas po dem

co me çar com seus pa co tes de es tí mu lo, como está 

acon te cen do no Bra sil, Argen ti na e Chi le. Po rém,

es sas são van ta gens pas sa ge i ras, ou seja, me di das 

que po dem de sa ce le rar o iní cio da cri se eco nô mi -

ca, mas que não mu dam os as pec tos fun da men ta is.

Por as pec tos fun da men ta is, en ten do o fato de que 

o sis te ma de pro du ção no Bra sil, par ti cu lar men te

de au to mó ve is, além dos bens pri má ri os e se tor de 

trans por tes, será pro fun da men te afe ta do.

A cri se do acú mu lo

Uma co i sa que de ve ría mos sa ber é que, como

as ma tri zes nos pa í ses de ori gem es tão em pro fun -

da cri se, co me ça ram a des ca pi ta li zar as suas sub si -

diá ri as nos ou tros pa í ses. A GM é um exem plo dis -

so. A GM, a Ford, prin ci pal men te a Chrysler, es tão 

indo à fa lên cia. Elas não têm ca pa ci da de para su -

pe rar suas per das de 100 bi lhões de dó la res. Estão 

bus can do mais aju da do go ver no, e já re ce be ram

14 bi lhões. O co lap so des sas mul ti na ci o na is le van -

tou a ques tão, em mu i tos pa í ses, se as eco no mi as

na ci o na is e os go ver nos es tão dis pos tos a com prar 

es sas fá bri cas e trans for má-las em al gum tipo de

uni da des de pro du ção au tô no mas, ou se ex pe ri -

men ta rão os efe i tos pos te ri o res do co lap so da in -

dús tria ame ri ca na de trans por tes.

A eco no mia ame ri ca na de sen ca de ou esta

cri se fi nan ce i ra, mas a cri se mun di al é uma cri se

de acú mu lo ex ces si vo de lu cros me di an te a ex plo -

ra ção ex ces si va, das fi nan ças, do cré di to etc. Isto

teve efe i tos tre men dos so bre o se tor fi nan ce i ro, na 

bus ca de lu cros para man ter as ta xas ori gi na is do

pro ces so de acu mu la ção. A cri se fi nan ce i ra es tou -

rou pri me i ro nos EUA por que o co lap so fi nan ce i ro

da Amé ri ca La ti na. Antes dis so, ti nha im pos to cer -

tos con tro les so bre o sis te ma fi nan ce i ro, o que li -

mi tou sua ca pa ci da de de se li gar aos ati vos tó xi -

cos, sub pri me, hi po te cas e ou tros me i os es pe cu la -

ti vos. Mes mo as sim, na me di da em que a cri se se

des lo ca das fi nan ças para a pro du ção e para o co -

mér cio, é ine vi tá vel a fu tu ra con tra ção das eco no -

mi as na Amé ri ca La ti na, mais tar de que nos EUA.

Mas, em úl ti ma aná li se, a de pres são co me ça rá no

fi nal de 2009, se não an tes, de for ma igual men te

pro fun da.

IHU On-Line – A es quer da tam bém está pas -

san do por uma cri se? E, no seu en ten der,

qual se ria a ra zão para essa fal ta de di re ção

ou mu dan ça na es quer da mun di al?

Ja mes Pe tras – Te mos um fe nô me no que emer -

giu na Amé ri ca La ti na no iní cio des ta dé ca da: mo -

vi men tos de mas sa que ini ci a ram nos anos 90 e

cul mi na ram em nu me ro sas in sur re i ções e der ro tas 

dos ne o li be ra is, de sa cre di tan do o ne o li be ra lis mo

di an te de mo vi men tos de mas sa, seja na for ma de

in sur re i ções como na Argen ti na, Bo lí via, Equa -

dor, seja na for ma de der ro tas ele i to ra is, ou como

na Ve ne zu e la, que, além de ele i to ral, tam bém foi

con tra gol pe. Mas o re sul ta do fi nal não foi uma

trans for ma ção bá si ca, por que es ses mo vi men tos

foram in ca pa zes de cri ar suas pró pri as al ter na ti -

vas. Então, o que emer ge é um hí bri do, que ado -

tou al gu mas ca rac te rís ti cas de mas sa dos mo vi -

men tos so ci a is ra di ca is, mas que se adap tou às

es tru tu ras eco nô mi cas exis ten tes, in clu si ve pro vo -

can do tre men do cres ci men to e ên fa se so bre o

cres ci men to do se tor pri má rio. Ti ve mos enor mes

inves ti men tos em pro du tos agro mi ne ra is na Argen -

tina, no Bra sil, no Uru guai, na Bo lí via. To dos es -

ses as sim cha ma dos go ver nos de cen tro-es quer da
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to ca ram es ses bo oms de com mo di ti es, sem mu dar 

a ren da, mu dar a pro pri e da de, ou di na mi zar as

eco no mi as in ter nas. Essen ci al men te, to ma ram

uma par te da ri que za acres cen ta da e cri a ram pro -

gra mas con tra a po bre za, pro gra mas de com pen -

sa ção. Mas as es tru tu ras bá si cas do pas sa do não

mu da ram. Lula, em par ti cu lar, tor nou-se um dos

ma i o res de fen so res do li vre co mér cio na Amé ri ca

do Nor te, in clu si ve cri ti can do Bush por não ser tão 

aber to, abrin do os mer ca dos com co mér cio to tal -

men te li vre. Per ce bo que es ses as sim cha ma dos

go ver nos de cen tro-es quer da ago ra es tão en fren -

tan do as con se quên ci as, na me di da em que ga -

nha ram ter re no com os bo oms de com mo di ti es e

com o cres ci men to ir res tri to do ca pi ta lis mo. Ago -

ra, o ou tro lado da me da lha, é que eles irão sen tir o 

im pac to em che io do de clí nio dos mer ca dos mun -

di a is e dos pre ços, bem como do co mér cio; não de -

mons tra ram qua is quer ino va ções es tru tu ra is.

IHU On-Line – Qu a is são as pro pos tas da es -

quer da em vis ta des te ce ná rio de ca tás tro fe

eco nô mi ca, so ci al e eco ló gi ca? Qu a is pa râ -

me tros de ve ri am ori en tar as ações de uma

nova es quer da?

Ja mes Pe tras – Uma das pro pos tas é fre ar o de -

sem pre go. A es quer da não pode per mi tir que em -

pre sa al gu ma de mi ta tra ba lha do res, trans for me

pro gra mas de es tí mu lo de gas tos de ren da em in -

ves ti men tos so ci a is de gran de por te, gran des in -

ves ti men tos pro du ti vos, gran des pro je tos de em -

pre go, gran des obras pú bli cas pa gan do sa lá ri os

ao ní vel de sin di ca li za dos. A meu ver, a fi na li da de

prin ci pal não é co lo car re cur sos nas mãos de ca pi -

ta lis tas na es pe ran ça de que eles vão in ves tir o di -

nhe i ro e ge rar em pre gos. É o in ver so: co lo car di -

nhe i ro na ren da e no em pre go dos tra ba lha do res,

in de pen den te men te dos fra cas sos do ca pi ta lis mo.

De ve mos con cen trar os pro gra mas no sen ti do de

que go ver no seja pro pri e tá rio, em gran de es ca la e

a lon go pra zo, do sis te ma pro du ti vo e fi nan ce i ro.

Eles fra cas sa ram, des tru in do a pro du ção e as fi -

nan ças. Não po de mos sus ten tar per de do res, fra -

cas sos. Pre ci sa mos co me çar da fren te. Não po de -

mos cons tru ir em cima de sis te mas que bra dos. A

no ção de bo tar um re men do aqui, es ti mu lar ali,

está er ra da. Os tra ba lha do res não po dem per mi tir

de sem pre go ma ci ço que irá der ru bar os sa lá ri os

ain da mais, e le var à con cen tra ção de al gu mas

pou cas em pre sas que con se guem re sis tir à tem -

pes ta de.

Esquer da bra si le i ra

Te mos um lu gar para gran des gas tos do go -

ver no, mas não sub si di an do as per das do ca pi ta -

lis mo; tra ta-se de le van tar o pa drão de vida e a de -

man da den tro do país. Num lu gar como o Bra sil,

isto sig ni fi ca in ves ti men tos em gran de es ca la no

desen vol vi men to da agri cul tu ra fa mi li ar no in te -

ri or, para cri ar de man da do més ti ca por su pri men -

tos. Sig ni fi ca, ao mes mo tem po, as su mir as in dús -

tri as fa li das no se tor in dus tri al e não sim ples men te

pro por ci o nar-lhes bi lhões de dó la res de sub sí di os

e sub si di ar em prés ti mos. O go ver no de cla ra que a

fi na li da de é cri ar em pre gos e abrir o cré di to; isto

ca na li za para em pre sas que não irão in ves tir, se

não en xer ga rem um mer ca do, por que a de man da 

está ba i xa. Para ge rar de man da, é pre ci so fo ca li -

zar a ren da di re ta men te nas mãos dos con su mi do -

res. Se você qui ser ge rar pro du ção, você não irá

sub si di ar em pre sas ca pi ta lis tas im pro du ti vas e in -

viá ve is.

Esta é uma po si ção es tra té gi ca que a es quer -

da ne ces si ta ado tar. Ela não de ve ria en ca rar-se a

si pró pria como mero sal va-vi das do ca pi ta lis mo,

onde o go ver no não é ape nas um par ce i ro de em -

pre sas ca pi ta lis tas fa li das, numa es pé cie de key ne -

si a nis mo bas tar do. O que pre ci sa mos fa zer ago ra

é pen sar so bre a re or ga ni za ção da in dús tria com

base jus ta men te nas for ças pro du ti vas, que são

tra ba lha do res, en ge nhe i ros, ci en tis tas, que pro je -

tam pro du tos para con su mo do més ti co e, caso

ne ces sá rio, para co mér cio re gi o nal, se é que isto é

pos sí vel.

IHU On-Line – Que mu dan ça o se nhor vi -

su a li za no ca pi ta lis mo?

Ja mes Pe tras – O que está acon te cen do são gi -

gan tes cos gas tos do go ver no para dí vi das, os qua is

se rão sus ten ta dos me di an te au men to de im pos tos 

e cor tes de pro gra mas so ci a is nos or ça men tos

para sub si di ar a re cu pe ra ção ca pi ta lis ta. Vejo um

150

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



enor me re tro ces so nas re ce i tas e nos gas tos do go -

ver no, ou, co lo can do em ou tros ter mos, en tre os

ga nhos cor po ra ti vos e os sa lá ri os cor po ra ti vos.

Ve re mos imen so cres ci men to do abis mo à me di -

da que avan ça a cri se. Não te nho ab so lu ta men te

dú vi da al gu ma em re la ção ao fato de que um go -

ver no que as su me dí vi das enor mes, nas qua is o

pa ga men to dos ju ros soma um quin to ou um sex -

to do or ça men to fe de ral, não terá es pa ço al gum

para en ca rar des pe sas so ci a is, para au men tar ou

mes mo man ter pro gra mas so ci a is. Pen so que a re -

cu pe ra ção ca pi ta lis ta sig ni fi ca que os tra ba lha do -

res pa gam pelo pre ju í zo, a não ser que você te nha

um go ver no di fe ren te, com com pro mis sos so ci a is

di fe ren tes e com pro mis sos de clas se di fe ren tes,

que pro cu re fi nan ci ar a re cu pe ra ção dos pa drões

de vida dos tra ba lha do res, que ga ran ta o em pre go 

dos tra ba lha do res e que in ter ve nha nas fá bri cas

que vão con tra essa po lí ti ca – in ter vir no sen ti do

de as su mir, as su mir o ge ren ci a men to, a di re ção, o 

in ves ti men to e a po lí ti ca sa la ri al. Não há dú vi da

al gu ma de que irão fa lar so bre “sa cri fí cio igual”

dos capi ta lis tas e dos tra ba lha do res. Mas os ca pi ta -

lis tas irão con ti nu ar do nos das fá bri cas, sem qua is -

quer per das, e os tra ba lha do res per de rão seu sa lá -

rio. Então, qual é o sa cri fí cio igual, quan do um

man tém os ins tru men tos bá si cos de pro du ção e

dis tri bu i ção, e o ou tro so fre as con se quên ci as de

re du ção de sa lá rio e dos be ne fí ci os so ci a is?

IHU On-Line – Em que sen ti do as trans for -

ma ções com a cri se fi nan ce i ra, eco nô mi ca

e eco ló gi ca im pli cam ino va ção po lí ti ca?

Ja mes Pe tras – Exis te uma tre men da la cu na

nes sas ques tões. Exis tem dois fa to res que pre ci sa -

mos re co nhe cer: as con di ções ob je ti vas para mu -

dan ça es tão em seu mo men to mais fa vo rá vel. Ou

seja, nun ca an tes na his tó ria tan ta gen te re co nhe -

ceu a ques tão do aque ci men to glo bal, da mu dan -

ça cli má ti ca. De modo se me lhan te ocor re o mes -

mo com o ca pi ta lis mo: nun ca an tes vi mos um co -

lap so tão pro fun do dos sis te mas fi nan ce i ro e

pro du ti vo ao mes mo tem po no pal co mun di al,

indo da Rús sia à Pa ta gô nia, da Pa ta gô nia ao de -

clí nio do co mér cio na Ásia, ao des mo ro na men to

das prin ci pa is in dús tri as nos EUA. Fa lan do ob je ti -

va men te, o ques ti o na men to em re la ção ao ca pi ta -

lis mo e ao meio am bi en te está mais for te do que

nun ca. Os ca pi ta lis tas nun ca es ti ve ram tão na de -

fen si va e os de fen so res da po lu i ção e do aque ci -

men to glo bal nun ca es ti ve ram tão fra cos. Mes mo

as sim, não es ta mos en xer gan do mu dan ça al gu -

ma, por que ob je ti va men te tam bém es ta mos num

dos pon tos mais fra cos: os so ci al-de mo cra tas se

tor na ram só ci os do ca pi ta lis mo na Eu ro pa; nos

EUA, não há mo vi men to al gum, pois o mo vi men -

to con tra a guer ra vir tu al men te de sa pa re ceu, as -

sim como os mo vi men tos pe los di re i tos ci vis e dos

imi gran tes de sa pa re ce ram. Tam bém não exis te

sin di ca to or ga ni za do nem par ti do al gum que re -

pre sen te al ter na ti vas va li o sas. Na Eu ro pa, tal vez

na Fran ça e na Itá lia ain da exis tam mo vi men tos

de sin di ca tos, mas eles não es tão numa po si ção

de exer cer po der go ver na men tal. Há pro tes tos

ma ci ços por toda a Chi na, os qua is po dem se

apro fun dar. Por sua vez, na Amé ri ca La ti na, há

um his tó ri co de lu tas, um re a vi va men to em po ten -

ci al, mas a Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res (CUT)

é mu i to res trin gi da e os ou tros sin di ca tos têm sido

mu i to sub mis sos, em vá ri os ca sos in cor po ra dos

no sis te ma, ao me nos no re gi me de Lula. Com ex -

ce ção da Ve ne zu e la e em grau mais re du zi do

Equa dor e Bo lí via, não há se quer go ver nos na ci o -

na lis tas; só há na ci o na lis mo se to ri al na Bo lí via e

no Equa dor, onde mu i tas mul ti na ci o na is ain da

ocu pam po si ções es tra té gi cas. Assim sen do, afir -

mo que, na Amé ri ca La ti na, não es ta mos na mes -

ma po si ção que ocu pá va mos no fi nal dos anos

90, com os mo vi men tos so ci a is em as cen são e go -

ver nos ne o li be ra is em de clí nio. Não vejo a cen -

tro-es quer da vi ran do para a es quer da. Tam bém

não per ce bo a di re i ta de sa pa re cer. Ela, na ver da -

de, está re tor nan do na Argen ti na, e na Bo lí via es -

tão fa zen do es for ço para in flu en ci ar um ter ço do

país.

Um gran de pa ra do xo

Di ga mos o se guin te: te mos um gran de pa ra -

do xo – apro fun da-se o ques ti o na men to dos fra -

cas sos do ca pi ta lis mo e dos des tru i do res do meio

am bi en te, ao mes mo tem po em que não há o sur -

gi men to de uma es quer da al ter na ti va cla ra men te
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ar ti cu la da. Isto pode mu dar. Não se pode es pe ci fi -

car o pon to em que algo novo po de ria apa re cer,

al gum mo vi men to so ci al re vi ta li za do e di nâ mi co:

quan do o de sem pre go for de 15% no Bra sil, ou

18% ou 20% na Argen ti na, ou quan do a po bre za

au men tar ain da mais no Mé xi co. Não es tou ex -

clu in do isto, nem sou um pes si mis ta es tra té gi co,

mas ten to ser re a lis ta a este res pe i to: te mos essa

re a li da de du pla de gran des opor tu ni da des e gran -

des fra que zas subjetivas.

IHU On-Line – Alguns crí ti cos di zem que a

es quer da está ul tra pas sa da, su pe ra da, por -

que não per ce beu a im por tân cia de cons tru ir

um novo mo de lo ener gé ti co e eco ló gi co. O

que o se nhor pen sa so bre essa crí ti ca?

Ja mes Pe tras – Tal vez a es quer da es te ja des co -

nec ta da de um mo vi men to bem ama du re ci do.

Mas essa fal ta de in te gra ção acon te ce tam bém

com ou tros seg men tos da so ci e da de. Por exem -

plo, não exis te um mo vi men to po lí ti co para os co -

lo nos sem-ter ra, nem um mo vi men to para os de -

sem pre ga dos e para o nú me ro cres cen te de tra ba -

lha do res de pa u pe ra dos. Por tan to, não se tra ta

ex clu si va men te de não se con se guir cons tru ir al -

gum mo de lo em tor no da ques tão ener gé ti ca. Tra -

ta-se do fra cas so em con se guir li vrar-se das par ce -

ri as en tre ca pi tal e tra ba lho, vin cu la ções en tre ci en -

tistas e se mi ná ri os – ci en tis tas e teó ri cos do cli ma

vão para fó runs so ci a is no Pará, apla u dem-se mu -

tu a men te, vão para casa e ce le bram o fato de que

ga nha ram a aten ção das pes so as. É uma fal ta de

co e rên cia to tal: ne nhu ma des sas con fe rên ci as

eco ló gi cas re sul tou em al gu ma co a li zão ao re dor

das ques tões eco nô mi cas, eco ló gi cas e afins. Per -

ce bo que o gran de fra cas so está com os mo vi men -

tos eco ló gi cos. Na Ale ma nha, eles se tor na ram

ane xos dos par ti dos mais im por tan tes. Na Fran ça, 

de i xa ram de fa zer co ne xões com os prin ci pa is mo -

vi men tos de gre ve, e na Itá lia eles têm sido uma

for ça mu i to li mi ta da e mar gi nal, com ex ce ção de

oca si o na is de mons tra ções. Nos Esta dos Uni dos,

há 110 gru pos eco ló gi cos di fe ren tes, cada qual

ten tan do pres si o nar o go ver no exis ten te, em vez

de mon tar uma for ça po lí ti ca in de pen den te; con -

si de ram-se mais como lob bi es a fa zer pres sões, e

gru pos lo ca is com iden ti da des mu i to es pe cí fi cas:

centra dos em ár vo res, em ener gia, ven to etc.

Alguns co me çam como mo vi men to so ci al e de po is

aca bam como ca pi ta lis tas de ris co.

IHU On-Line – O pen sa men to mar xis ta ain -

da é per ti nen te na Amé ri ca La ti na?

Ja mes Pe tras – Esta per gun ta foi res pon di da pe -

los pró pri os ca pi ta lis tas. Ve mos, na im pren sa, que

o in te res se pelo mar xis mo le vou a com pras ma ci -

ças dos li vros de Karl Marx. Os jor na is fi nan ce i ros

de ma i or cir cu la ção es tão usan do a mes ma lin -

gua gem, fa lan do de “co lap so do ca pi ta lis mo”,

“fra cas sos do ca pi ta lis mo”, da in ca pa ci da de ope -

ra ci o nal do sis te ma fi nan ce i ro, em ou tras pa la -

vras: mes mo as pu bli ca ções fi nan ce i ras hoje re co -

nhe cem seu di ag nós ti co fra cas sa do, seus er ros de

re ce i ta até ago ra, de modo que abri ram es pa ço

para um de ba te. O de ba te hoje não é mais so bre o 

Esta do e o mer ca do, mas so bre o pa pel que o

Esta do de ve ria de sem pe nhar ao subs ti tu ir ou res -

ta u rar o mer ca do, con tra aque les que en ca ram o

Esta do como um ins tru men to para o po der so ci al

dos tra ba lha do res e para re or ga ni zar a eco no mia.

Acre di to que o li be ra lis mo está mor to. Todo es cri -

tor ca pi ta lis ta afir ma isso. Ago ra a ques tão é: qua is 

são as al ter na ti vas para o li be ra lis mo? E aqui dois

teó ri cos de pro je ção es tão em con fron to, Key nes e 

Marx. Vol ta mos à se guin te po si ção: não é uma

ques tão de in ter ven ção do Esta do em si, mas de

in ter ven ção do Esta do em fa vor de qual pro je to

eco nô mi co?
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A po lí ti ca ex ter na ame ri ca na para o Ori en te Mé dio:

pe tró leo, po der e ide o lo gia

Por Sil via Fe ra bol li

Sil via Fe ra bol li é gra du a da em Jor na lis mo,

pela Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos (Uni si -

nos), e es pe ci a lis ta em as sun tos po lí ti cos do Ori en te 

Mé dio. Além dis so, pre pa ra-se para cur sar dou to -

ra do nes sa área na Uni ver si da de de Cam brid ge,

Ingla ter ra.

No ar ti go es cri to pela jor na lis ta Sil via para a

IHU On-Line e pu bli ca do na edi ção 210, de 5 de

mar ço de 2007, Síl via apre sen ta as con clu sões

que fa zem par te da pes qui sa de sen vol vi da em sua

dis ser ta ção em Re la ções Inter na ci o na is, de fen di da 

na Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul

(UFRGS) em 2005, sob o tí tu lo A (des)cons tru ção

da Gran de Na ção Ára be: con di ci o nan tes sis tê mi -

cos, re gi o na is e es ta ta is para a au sên cia de in te -

gra ção po lí ti ca no Mun do Ára be.

Esse bre ve en sa io bus ca res pon der três ques -

ti o na men tos cen tra is que in tri gam aque les que

acom pa nham o de sen ro lar dos con fli tos no Ori en -

te Mé dio. São eles: 1) qual é o real in te res se dos

Esta dos Uni dos no Ori en te Mé dio? 2) por que a

ali an ça com os dois Esta dos-cha ve do Mun do

Ára be – o Egi to e a Ará bia Sa u di ta – não é vis ta

como su fi ci en te para as se gu rar os in te res ses nor -

te-ame ri ca nos na re gião? 3) por que Isra el é per -

ce bi do como o ali a do cen tral e ne ces sá rio dos

Esta dos Uni dos no Ori en te Mé dio? Esse de ba te,

que en vol ve, ne ces sa ri a men te, o en ten di men to

do peso do pe tró leo, do po der e da ide o lo gia nas

ações de po lí ti ca ex ter na ame ri ca na para o Ori en -

te Mé dio, terá por base o pen sa men to de Emma -

nu el Todd97 e Edward Said98 so bre o as sun to em

ques tão.

No que con cer ne à fi xa ção dos Esta dos Uni -

dos no Ori en te Mé dio, Todd (2003) acre di ta que

essa não seja fru to do te mor de uma in su fi ciên cia

do abas te ci men to de pe tró leo. Já me ta de das im -

por ta ções pe tro lí fe ras ame ri ca nas pro vém do cha -

ma do Novo Mun do, que está mi li tar men te se gu ro

para os Esta dos Uni dos. Ain da, se fo rem so ma das

as quan ti da des pro ve ni en tes des ses pa í ses à pró -

pria pro du ção ame ri ca na, che ga-se a um to tal de

70% do con su mo dos Esta dos Uni dos.

Os pa í ses do Gol fo Pér si co for ne cem ape nas

18% do con su mo ame ri ca no. Des sa for ma, a ener -

gia que se tra ta de con tro lar não é a dos Esta dos

Uni dos, mas a do mun do e, mais es pe ci fi ca men te, 

a da Eu ro pa e do Ja pão, os dois pó los que, eco no -

mi ca men te, de sa fi am a su pre ma cia nor te-ame ri -

ca na. “A ver da de é que, pelo con tro le dos re cur -

sos ener gé ti cos ne ces sá ri os à Eu ro pa e ao Ja pão,

os Esta dos Uni dos es pe ram man ter a pos si bi li da -

de de exer cer pres sões sig ni fi ca ti vas so bre eles”.

(TODD, 2003, p. 167).

Essa afir ma ção, fe i ta pelo de mó gra fo fran cês,

em 2003, vai ao en con tro da fala do se cre tá rio de

Esta do nor te-ame ri ca no, John Fos ter Dul les,99 ain -

da em 1958, que, na es sên cia, ad ver tia que o for -

ne ci men to vi tal de pe tró leo para a Eu ro pa Oci -
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den tal pelo Ori en te Mé dio se tor na ria crí ti ca se os

Esta dos ára bes uni for mi zas sem suas po lí ti cas pe -

tro lí fe ras. Assim, im por um sis te ma que im pe ça

qual quer pos si bi li da de re mo ta de uni fi ca ção das

po lí ti cas ára bes em re la ção ao pe tró leo, de ma ne i -

ra que sir va aos seus in te res ses, e não do mer ca do

in ter na ci o nal da com mo dity, re ve la-se de vi tal im -

por tân cia para a ma nu ten ção da pre ten sa he ge -

mo nia ame ri ca na no pós-Gu er ra Fria.

Por cer to que as po lí ti cas pe tro lí fe ras dos

Esta dos ára bes já es tão uni fi ca das via OPEP. Con -

tu do, es sas po lí ti cas ser vem aos in te res ses dos

mem bros des sa or ga ni za ção, es pe ci al men te das

pe tro mo nar qui as, não de todo o Mun do Ára be.

Assim, im pe dir o de sen vol vi men to de qual quer

for ma de in te gra ção ára be que pos sa vir a al te rar a 

cor re la ção de for ças na re gião em fa vor da que les

que que rem mu dan ças po lí ti cas e eco nô mi cas que 

di mi nu am o po der dos che fes de Esta do so bre os

re cur sos na ci o na is e so bre suas po pu la ções é par -

te cons ti tu in te do es que ma de ações de po lí ti ca

ex ter na nor te-ame ri ca na para o Ori en te Mé dio.

Nas pa la vras de Said,

[ . . . ] as sim como as cam pa nhas fran ce sas, bri tâ ni cas,
is ra e len ses e ame ri ca nas con tra Nas ser fo ram de se nha -
das para der ru bar uma for ça que aber ta men te de mons -
tra va sua am bi ção de uni fi ca ção dos Esta dos ára bes em 
uma for ça po lí ti ca in de pen den te, o ob je ti vo ame ri ca no
hoje é re fa zer o mapa do Mun do Ára be para ser vir aos
seus in te res ses, não os dos ára bes. A po lí ti ca es ta du ni -
den se gera frag men ta ção, au sên cia de ação co le ti va e
fra que za po lí ti ca e eco nô mi ca ára be (2003a, p. 1).

A in va são nor te-ame ri ca na do Ira que, em 20

de mar ço de 2003, es te ve di re ta men te re la ci o na -

da com es sas ques tões, pois vi sa va a per mi tir a

ins ta u ra ção de fi ni ti va no país de um re gi me sub -

ser vi en te. A Ará bia Sa u di ta, des de o 11 de se tem -

bro, é uma ali a da pro ble má ti ca para os Esta dos

Uni dos, já que a ma i o ria dos ter ro ris tas en vol vi dos 

nos ata ques de 2001 era sa u di ta, e a pos si bi li da de

de tê-la sob con tro le mi li tar di re to, via novo Ira -

que, cer ta men te deve ser con si de ra do um dos

mo ti va do res da in ter ven ção es ta du ni den se.

Po rém, o per ce bi do de clí nio da he ge mo nia

nor te-ame ri ca na tam bém deve ser con si de ra do

uma for ça sig ni fi ca ti va por trás das ações que le -

va ram à in va são do Ira que. Ain da con for me Todd 

(2003), o des gas te da he ge mo nia es ta du ni den se

obri ga o país a ata car Esta dos fra cos, como o Ira -

que e o Afe ga nis tão, para mos trar ao mun do que

os Esta dos Uni dos ain da são in dis pen sá ve is para

a defe sa do pla ne ta e que a co mu ni da de in ter na -

ci o nal pre ci sa de sua pro te ção con tra o ter ro ris mo

glo bal – o ini mi go con tem po râ neo que veio subs -

ti tu ir o co mu nis mo como le gi ti ma dor das ações

im pe ri a lis tas nor te-ame ri ca nas.

Qu an to à se gun da ques tão, pode-se afir mar

com se gu ran ça que a im pos si bi li da de de cons tru -

ção de uma or dem es ta du ni den se no Ori en te Mé -

dio que ti ves se como cen tro a Ará bia Sa u di ta e o

Egi to re si de no fato de que os re gi mes ára bes, em

sua to ta li da de, são a an tí te se do mo de lo ame ri ca -

no de de mo cra cia e li vre mer ca do. Assim, con -

ven cer as eli tes ame ri ca nas da de se ja bi li da de de

cri a ção de um sis te ma cen tra li za do em uma mo -

nar quia ab so lu tis ta e numa di ta du ra mi li tar se ria

ne gar a su pre ma cia dos va lo res ame ri ca nos. Além 

dis so, a im por tân cia dos as pec tos cul tu ra is não

deve ser su bes ti ma da: de um lado, a Amé ri ca,

país das mu lhe res cas tra do ras, cujo an te ri or pre -

si den te foi obri ga da a de por numa co mis são de

in qué ri to para pro var que não dor miu com uma

es ta giá ria; de ou tro, Bin La den, um ter ro ris ta po -

lí ga mo com seus inú me ros me i os-ir mãos e

me i as-ir mãs (TODD, 2003, p. 162).

Isra el, por sua vez, é um país oci den tal por

na tu re za, que é vis to pela po pu la ção ame ri ca na

como uma de mo cra cia vir tu o sa, mo der na e ra ci o -

nal, ou seja, o Esta do is ra e len se é a an tí te se dos

re gi mes ára bes-is lâ mi cos – pelo me nos na per cep -

ção de boa par te dos nor te-ame ri ca nos.

Além des se com par ti lha men to de va lo res de -

mo crá ti cos e li be ra is ca pi ta lis tas, as po lí ti cas de

Isra el e dos Esta dos Uni dos são apro xi ma das por

meio do Co mi tê de Re la ções Pú bli cas Isra e len -

se-Ame ri ca no – AIPAC –, um po de ro so lobby de

Was hing ton que há dé ca das vem in flu en ci an do a

po lí ti ca es ta du ni den se para o Ori en te Mé dio, e

cuja for ça ad vém de uma po pu la ção ju da i ca

bem-or ga ni za da, bem-co nec ta da, al ta men te vi sí -

vel, bem-su ce di da e abas ta da e que, por isso mes -

mo, en fren ta pou quís si ma re sis tên cia. “Há um sa u -

dável te mor e res pe i to pelo AIPAC em todo o país,

mas es pe ci al men te em Was hing ton, onde, em

ques tão de ho ras, o Se na do qua se in te i ro pode ser 
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con du zi do a as si nar uma car ta ao pre si den te em

fa vor de Isra el” (SAID, 2003b, p. 98). Já os ára bes

“são mu i to fra cos, di vi di dos, de sor ga ni za dos e

ig no ran tes” (SAID, 2003b, p. 96) para fa zer fren te 

ao po der po lí ti co da co mu ni da de si o nis ta nor -

te-ame ri ca na. No que tan ge à ter ce i ra ques tão,

pode-se en tão in fe rir que a cen tra li da de israelen -

se no es que ma es ta du ni den se para o Ori ente

Mé dio é as se gu ra da pela afi ni da de de vi sões de

mun do en tre Isra el e Esta dos Uni dos e pelo for te

lobby si o nis ta que tra ba lha efe ti va men te para a

ma nu ten ção da po si ção de Isra el como o mais im -

por tan te ali a do nor te-ame ri ca no na re gião.

Essas con clu sões pa re cem cor ro bo rar a tese

de Said (2003a) de que nos mais de cin quen ta

anos des de que os Esta dos Uni dos im pu se ram a

sua pax no mun do e, es pe ci al men te, no pós-Gu er -

ra Fria, o país tem con du zi do a sua po lí ti ca ex ter na 

para o Ori en te Mé dio apo i a da em dois prin cí pi os

úni cos e es sen ci a is: a de fe sa de Isra el e o li vre flu -

xo do pe tró leo ára be, am bos en vol ven do opo si -

ção di re ta às am bi ções de in de pen dên cia dos po -

vos ára bes ante a do mi na ção oci den tal, que ini -

ci ou há mais de 200 anos, com a in va são

na po leô ni ca do Egi to, e que pa re ce não ter pre vi -

são para aca bar.

Re fe rên ci as bi bli o grá fi cas
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Te mas dos Ca der nos IHU em for ma ção

Nº 01 – Po pu lis mo e Tra ba lhis mo: Ge tú lio Var gas e Le o nel Bri zo la

Nº 02 – Emma nu el Kant: Ra zão, li ber da de, ló gi ca e éti ca

Nº 03 – Max We ber: A éti ca pro tes tan te e o “es pí ri to” do ca pi ta lis mo

Nº 04 – Di ta du ra – 1964: A Me mó ria do Re gi me Mi li tar

Nº 05 – A cri se da so ci e da de do tra ba lho

Nº 06 – Fí si ca: Evo lu ção, au to-organização, sis te mas e caos

Nº 07 – So ci e da de Sus ten tá vel

Nº 08 – Te o lo gia Pú bli ca

Nº 09 – Po lí ti ca eco nô mi ca. É pos sí vel mu dá-la?

Nº 10 – Soft wa re li vre, blogs e TV di gi tal: E o que tudo isso tem a ver com sua vida

Nº 11 – Ida de Mé dia e Ci ne ma

Nº 12 – Mar tin He i deg ger: A des cons tru ção da me ta fí si ca

Nº 13 – Mi chel Fou ca ult: Sua Con tri bu i ção para a Edu ca ção, a Po lí ti ca e a Éti ca

Nº 14 – Je su í tas: Sua Iden ti da de e sua Con tri bu i ção para o Mun do Mo der no

Nº 15 – O Pen sa men to de Fri e drich Ni etzsche

Nº 16 – Quer Enten der a Mo der ni da de? Fre ud ex pli ca

Nº 17 – Han nah Arendt & Si mo ne Weil – Duas mu lhe res que mar ca ram a Fi lo so fia e a Po lí ti ca do sé cu lo XX

Nº 18 – Mo vi men to fe mi nis ta: De sa fi os e im pac tos

Nº 19 – Bi o tec no lo gia: Será o ser hu ma no a me di da do mun do e de si mes mo?

Nº 20 – Indús tria Cal ça dis ta: Quem fa bri cou esta cri se?

Nº 21 – Ru mos da Igre ja hoje na Amé ri ca La ti na: Tudo so bre a V Con fe rên cia dos bis pos em Apa re ci da

Nº 22 – Eco no mia So li dá ria: Uma pro pos ta de or ga ni za ção eco nô mi ca al ter na ti va para o País

Nº 23 – A éti ca alimentar: Como cu i dar da sa ú de e do Pla ne ta

Nº 24 – Os de sa fi os de vi ver a fé em uma so ci e da de plu ra lis ta e pós-cris tã

Nº 25 – Abor to: Inter fa ces his tó ri cas, so ci o ló gi cas, ju rí di cas, éti cas e as con se qüên ci as fí si cas e psi co ló gi -

cas para a mu lher

Nº 26 – Na no tec no lo gi as: Pos si bi li da des e li mi tes

Nº 27 – A mo no cul tu ra do eu ca lip to: De ser to dis far ça do de ver de?

Nº 28 – A trans po si ção do Rio São Fran cis co em de ba te



Nº 29 – A so ci e da de pós-hu ma na: A su pe ra ção do hu ma no ou a bus ca de um novo hu ma no?

Nº 30 – O tra ba lho no ca pi ta lis mo con tem po râ neo

Nº 31 – Mís ti ca: For ça mo to ra para a gra tu i da de, com pa i xão, cor te sia e hos pi ta li da de

Nº 32 – Pa u lo de Tar so de sa fia a Igre ja de hoje a um novo sen ti do de re a li da de

Nº 33 – A fa mí lia mu dou. Uma re fle xão so bre as no vas for mas de or ga ni za ção fa mi li ar




