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Uma crítica às Teses para o 12º Congresso do PCdoB

“Tem razão, sem dúvida, considerando todas as formas históricas de trabalho – como o escravo, o servil, o assalariado –
que se apresentam sempre como repulsivos, sempre como trabalho forçado, imposto do exterior, diante do qual o não-trabalho
aparece como ‘liberdade e gozo’. Isto é duplamente verdadeiro:
é-lo em relação ao trabalho antitético e, conectado a ele, ao
trabalho que ainda não criou as condições, subjetivas e objetivas [...] para que seja atrativo, autorrealização do indivíduo, o
que de modo algum significa que seja mera diversão, mero amusement, como o concebia Fourier, com a candura de uma
costureirinha. Precisamente, os trabalhos realmente livres, como por exemplo a composição musical, são ao mesmo tempo
condenadamente sérios, exigem o mais intenso dos esforços. O
trabalho de produção material só pode adquirir esse caráter 1)
se está posto o seu caráter social; 2) se é de índole científica,
enquanto trabalho geral, não esforço do homem enquanto força
natural adestrada de determinada maneira, mas sim como sujeito que se apresenta no processo de produção, não sob uma forma meramente natural, espontânea, sim como atividade que regula todas as forças da natureza.” (Karl Marx)
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Este texto foi escrito por instigação e a pedido do amigo e companheiro Waldomiro Borges, dirigente do Partido Comunista do Brasil. Ele insistiu com este autor que produzisse uma
aprofundada crítica das Teses para o 12º Congresso do PCdoB, desafio este aceito. Eventualmente, faltará a este comentarista legitimidade política para imiscuir-se no debate interno de uma
organização à qual não está filiado mas, por outro lado, considerando um conjunto de identidades
ideológicas vindas literalmente de berço, além da formação intelectual que jamais abandonou o
referencial teórico e metodológico marxista, espera poder contribuir para suscitar o debate, não
apenas dos comunistas de carteirinha, mas da esquerda militante em geral, espalhada por diversos partidos, sobre um amplo conjunto de questões teóricas e políticas que estão a reclamar nossa
atenção e a demandar, urgentemente, um novo projeto de transformação.
A elaboração deste texto acabou se transformando num bom exercício intelectual, permitindo fundir certas elaborações que o autor tem desenvolvido em seu trabalho acadêmico, com
sugestões para a prática política em torno da qual gira a vida de qualquer partido. É evidente que,
hoje, a prática política está muito distante da elaboração teórica, como não o era nos tempos de,
por exemplo, Lênin ou Rosa Luxemburgo. A grande maioria dos acadêmicos restringem suas
“obrigações” à publicação de seus livros e textos, ou apresentação de palestras para militantes;
enquanto os quadros dirigentes e militantes dão a impressão de muito pouco absorver e transformar em vida política real, as formulações teoricamente propostas pelos “acadêmicos”. As Teses,
como se buscará demonstrar a seguir, são um bom exemplo dessa assertiva.
O capitalismo passou por grandes transformações nas últimas décadas. Essas mudanças
está a exigir de todos nós, voltarmos a estudar. Não podemos permanecer presos a velhas leituras, à repetição de fórmulas feitas, à exortação um tanto bíblica de nossas crenças num futuro
socialista. O grande desafio é o de repensar o capital. Aprender com a história. Reexaminar a
teoria. Questionar os novos arranjos sociais. Um congresso do PCdoB, neste momento, poderia
ser um espaço excelente para mobilizar quadros e militantes num debate sobre novas idéias a
respeito de um mundo muito reconfigurado. As Teses não nos permitem ser otimistas quanto a
esse resultado.
O texto que será lido a seguir, foi organizado acompanhando o próprio documento original. Ele avança conforme as teses se sucedem, número após número. Evidentemente, não discute
cada um de seus parágrafos, mas, sim, certos blocos bem definidos. Como dito, escreve-lo deu ao
autor motivação intelectual para pensar politicamente algumas questões, pela qual agradece a
Miro Borges e ao PCdoB. Espera, por outro lado, que este esforço crítico seja reconhecido como
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uma contribuição, independentemente de concordâncias ou discordâncias, e sobretudo que seja
relevada a ousadia e possível impertinência.

1. “Capitalismo, um sistema esgotado historicamente”
Embora seja até um lugar comum no pensamento marxista, cabe pôr em discussão se o
capitalismo terá perdido o seu papel progressista e civilizatório, ainda mais se desde o início do
século XX (Tese 3). O desenvolvimento recente das tecnologias digitais, das nanotecnologias,
das biotecnologias, o permanente esforço para ampliar as fronteiras da humanidade no espaço,
esforço aos quais se somaram, mais recentemente, a China, a Índia e o Japão, as constantes mudanças para condições civilizatórias mais avançadas dos padrões de vida e cultura de amplas parcelas da população em todo o mundo, são alguns dos muitos aspectos que demonstram a vitalidade econômica e cultural do capitalismo ainda neste início do século XXI, para não falar da
derrocada da União Soviética e de tudo o que isso implicou.
Marx reconhecia claramente o papel civilizatório do capitalismo. O que não o impedia de
denunciar a exploração sócio-econômica, a violência, as patologias sociais que o próprio progresso capitalista provocava. Essa contradição não alterou-se ao longo dos tempos recentes. Se
houve, em algum momento, uma crença no esgotamento do papel progressista do capital, tal não
mais se sustenta e insistir nisso é desarmar-se teórica e politicamente para o enfrentamento dos
desafios atuais. Na verdade, durante o regime dito “fordista” (ver 3.1, a seguir), o capitalismo
cumpriu um enorme papel civilizatório, incorporando milhões de pessoas em todo mundo, a condições mais avançadas de produção e consumo, sobretudo operários fabris, principalmente nos
Estados Unidos. Ao mesmo tempo, obrigou outras milhões a sobreviverem nas piores condições
possíveis de trabalho, produção e consumo, principalmente nas colônias e países dependentes.
Esta dicotomia entre um sistema que, ao mesmo tempo, fomenta progresso social e gera
miséria social prossegue nos tempos atuais, sendo que, grande parte daqueles que vivem nas piores condições possíveis sob o capitalismo, almejam também, hoje em dia, ascender socialmente e
encontrar lugar junto às camadas mais bem aquinhoadas desta mesma sociedade. Os caminhos
para isso são os esportes, o entretenimento popular (ou popularesco), quando não o tráfico de
drogas e outras patologias sociais. O recente filme “Quem quer ser um milionário” (Slumdog
millionaire), de Danny Boyle, sintetiza e retrata bem essa realidade. As dimensões da crise, inclusive ética e estética, em que vivemos, crise também teórica e política do projeto libertador,
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coloca-nos ante enormes desafios que não devem ser ocultados por frases altissonantes. Antes,
devem ser enfrentados.

2. “As duas primeiras grandes crises”
As referências, nas Teses 4 e seguintes, às crises de 1873-1896 e 1929-1933, e às fases
expansivas de 1895-1914 e posterior à Segunda Guerra pedem uma reflexão teórica. O economista marxista Nicolai Kondratieff, estudando longas séries econômicas, identificou, na evolução
do capitalismo, ciclos longos de expansão e retração, englobando os mais conhecidos ciclos curtos. As datas citadas nas Teses referem-se a períodos desses ciclos longos, às suas fases expansiva e recessiva que, no todo, para cada ciclo, cobrem um tempo de, mais ou menos, 40 a 50 anos1.
O primeiro ciclo iniciou-se por volta de 1770, chegou ao seu auge na virada do século
XVIII para o XIX e foi dado por encerrado em 1815. O segundo tem início em 1815, se expande
até mais ou menos 1840, declina e morre por volta de 1850. O terceiro vai daí até 1895/96, com
sua fase expansiva entre 1850 a 1870/73. O quarto tem início na década final do século XIX e
prossegue até às vésperas da Segunda Guerra, com o período expansivo encerrando-se na grande
crise de 1929. O quinto ciclo inicia-se com a Segunda Guerra e termina no final dos anos 1980,
tendo o seu período expansivo sido interrompido nas crises do dólar (1971) e petróleo (1974). O
sexto ciclo, iniciado na virada da década 1980 para 1990, ainda está em evolução: é possível que
o seu período expansivo tenha sido interrompido na recente crise financeira, mas ainda é cedo
para afirmarmos isso, com toda a segurança, sem alta dose de desejo...
Entender a natureza desses ciclos é essencial, teórica e politicamente, para entendermos a
própria dinâmica do capitalismo e, também, podermos melhor definir as estratégias e táticas adequadas a cada momento. Eles correspondem a amplos arranjos econômicos, culturais e políticos
que permitem às sociedades capitalistas funcionarem com relativa estabilidade durante algumas
décadas, proporcionando, nesse período, melhoria no padrão de vida e cultura para o conjunto
dos trabalhadores. Como, nas décadas de expansão, amplia-se a base social incorporada à sociedade capitalista, isso vai-se revelar de grande importância para a ultrapassagem, sob intensa pressão social, mas sem rupturas revolucionárias, das décadas de crise que vêm a seguir .
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Ver CSE (Conference of Socialist Economists) – Microelectronics Group, Microelectronics: capitalist
technology and working class (Londres: CSE Books, 1980).
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A base material de cada ciclo é um conjunto de indústrias e tecnologias que dinamizam a
produção e a economia: a indústria de fiação movida a roda hidráulica, no primeiro ciclo; a indústria têxtil movida a vapor no segundo; a indústria pesada elétrica, química e metal-mecânica
movida a eletricidade ou motor a explosão, no ciclo iniciado em fins do século XIX; as indústrias
de consumo de massa, depois da Segunda Guerra; as indústrias digitais e culturais, desde o fim
do século XX. Cada base material molda um sistema de relações de trabalho que incluem os modos e meios pelos quais se dá a incorporação do conhecimento, fornecido pelo trabalho, à produção2.
No século XIX, o trabalho era basicamente semi-artesanal, sendo organizado diretamente
pelos próprios trabalhadores mais velhos e experientes, responsáveis pela subcontratação de ajudantes, quase sempre mulheres e crianças. Esta era a realidade conhecida e estudada por Marx. A
partir da revolução científico-técnica do final do século XIX, boa parte do conhecimento para a
produção é transferida para trabalhadores de formação científico-técnica, reunidos e organizados
em laboratórios de pesquisa e escritórios de projeto e engenharia. No chão-de-fábrica permanece
uma grande e uniformizada massa de operários semi-qualificados, boa parte empregada em atividades de mera montagem de peças e componentes. Esta foi a realidade, diferente daquela de
Marx, conhecida pelos revolucionários social-democratas da primeira metade do século XX. Porém eles quase nada a estudaram e teorizaram.
No final do século XX, ocorreram novas grandes mudanças nas condições de trabalho e a
massa operária fabril perdeu muito do seu tamanho e, daí, força política, nos países industrialmente desenvolvidos. Novas categorias de trabalhadores, nem sempre assalariados no sentido
estrito do termo, se expandem nas novas indústrias culturais e “criativas”. Uma parte significativa do conhecimento para a produção, aquela já reduzida ou passível de vir a sê-lo, a rotinas e
roteiros repetitivos, pode ser, na forma de dados, diretamente embutida em máquinas automáticas de processamento da informação, graças à evolução das tecnologias digitais de informação e
comunicação (TICs).
Cada ciclo kondratieffiano corresponde também a específicos arranjos políticoinstitucionais, a crenças e desejos culturais, relacionados às condições de vida e ao grau de avanço ou disseminação social dos conhecimentos científicos, dos intercâmbios culturais via meios de
comunicações disponíveis, e da educação em geral. Estes aspectos vão afetar a organização da
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Ver Marcos Dantas, “Informação e trabalho no capitalismo contemporâneo”, Lua Nova, nº 60 (São Paulo:
CEDEC, 2003), disponível em http://www.scielo.br/pdf/ln/n60/a02n60.pdf
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esfera pública e as condições de mobilização e intervenção dos diferentes segmentos sociais nas
lutas políticas e nas disputas por hegemonia. A imprensa escrita ideologizada fôra o grande meio
de comunicação ao longo do século XIX. No século XX, o telefone, o rádio, a televisão, o cinema e a música gravada tornaram-se meios poderosos de difusão de informação, entretenimento e
construção de mentalidades e desejos, logo de amplos agenciamentos sociais. Desde o fim do
século XX, as TICs digitais, em especial a internet, passam a ocupar um novo e determinante
papel na organização da cultura e nos agenciamentos sociais.
Entender a natureza dos ciclos longos, será fundamental para entender a natureza de suas
próprias crises. Estas não são crises de subconsumo ou de “encilhamento” financeiro, ainda que
esses processos possam estar eventualmente também envolvidos. São crises sistêmicas, motivadas pela desaceleração do impulso desenvolvimentista interno ao próprio ciclo. Isto é, cessam as
condições materiais e culturais que, antes, impulsionavam o seu crescimento: recursos naturais
específicos (antes abundantes, escasseiam); bases científico-tecnológicas apropriadas (antes dinâmicas, deixam de responder às novas demandas); mercados para indústrias-chaves (antes em
expansão para certos produtos e condições de vida, chegam aos seus limites sociais ou físicos
possíveis); recursos humanos (cujos custos, condições educacionais etc., mudam ao longo do
ciclo); etc.
Durante a crise sistêmica, longos períodos recessivos se seguem a duas ou três décadas de
expansão (aqueles dos anos 1873-1896, ou 1929-1940, ou 1970-1985), durante os quais dá-se
uma ampla reorganização econômico-institucional do capital e emergem os segmentos industrialtecnológicos que lhe virão a abrir novas fronteiras de acumulação. Nestas novas fronteiras, entre
outros aspectos, também evoluem novas relações de trabalho e produção, com amplos reflexos
em toda a sociedade, inclusive nos seus valores políticos e culturais.
O ciclo longo que corresponde à época em que Marx viveu, pode ser denominado livrecambista, comandado pelo Império britânico. O ciclo que o sucede, corresponde ao processo
sócio-econômico identificado por Bernal3 e por Noble4 à primeira revolução científico-técnica,
na qual os Estados Unidos começam a assumir a liderança do mundo capitalista. É também o
ciclo do imperialismo, conforme discutido por Hilferding e Lênin. O ciclo que se inicia na Segunda Guerra, no qual os Estados Unidos consolidam a sua hegemonia, corresponde à superação
do imperialismo pelo neo-colonialismo e costuma a ser identificado ao fordismo. O ciclo iniciado
3

Ver John Desmond Bernal, Science in history (Cambridge, EUA: The MIT Press, 1971)

4

Ver David Noble, America by design (Oxford, EUA: Oxford University Press, 1979).
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no final do século XX, após a grande crise do fordismo, pode ser denominado informacional, e
será determinado pela segunda revolução científico-técnica.
Resumindo, o capitalismo não vive uma crise permanente. Como a Fênix da mitologia,
ele é capaz de renascer das próprias cinzas. O capital, já dizia Marx, é “a contradição em processo”, logo é um sistema em permanente evolução, num movimento que, ao mesmo tempo, contraditoriamente produz progresso e atraso, riqueza e miséria, paz e violência, democracia e ditadura,
justiça e opressão. Se os ciclos do capitalismo forem melhor entendidos, talvez se consiga programar melhor as práticas políticas para nele intervir nos ciclos dados e influenciar seus rumos.
Só assim, o marxismo se poderá pretender uma ciência social, dotando os militantes revolucionários de um verdadeiro guia para a ação.

3. “Globalização financeira e terceira grande crise”
A partir de François Chesnais5, popularizou-se uma visão unilateral do capitalismo atual,
segundo o qual ele seria dinamizado pelo capital financeiro que se valoriza a si mesmo (Teses 5 e
seguintes). Esse enfoque tem uma dimensão possivelmente correta e outra provavelmente incorreta. Em geral, os períodos recessivos dos ciclos kondratieffianos são caracterizados pela migração do capital para aplicações financeiras, dado o quase desaparecimento de boas oportunidades
produtivas6. No entanto, como o capital não se valoriza sem trabalho, fonte de mais-valia, esses
períodos são também marcados por investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) que
venham a originar novas indústrias ou serviços.
Ao longo dos anos 1980-1990, correspondentes à crise do ciclo fordista anterior, os principais países capitalistas, sob coordenação de seus estados nacionais, realizaram um enorme esforço financeiro, científico e tecnológico para desenvolver as TICs digitais. Políticas de estado
articuladas aos seus principais conglomerados industrial-financeiros fizeram da indústria eletroeletrônica e dos demais ramos de negócios (artísticos, culturais, “criativos”) que se organizam
com base nela, as novas fronteiras de investimento e acumulação de capital, logo também de
geração de empregos e renda7. É ilusão imaginar que a chamada “Nova Economia” tenha naufra-

5

Ver François Chesnais, A mundialização do capital (São Paulo: Xamã, 1996).
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Ver Giovanni Arrighi, O longo século XX (Rio de Janeiro: Contraponto, 1996).
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Ver Marcos Dantas, “Nas pegadas da TV digital”, Liinc em revista, v. 3, n. 2, 2007, disponível em
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/view/226.
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gado devido a uma crise especulativa, similar a tantas outras, nos anos 2000 e 2001 (Tese 9 do
“Projeto de Resolução Política sobre a crise do capitalismo”). Os setores relacionados a essa
“Nova Economia” – audiovisual, informática, software, videojogos, busca, telecomunicações,
indústria eletro-eletrônica etc.– cresceram 4,8% em 2009 (grande ano da crise financeira) sobre
2008; cresceram a taxas médias superiores a 5% nos anos imediatamente anteriores; e já respondem por 6,5% do PIB mundial. A internet abocanha cerca de 10% das verbas publicitárias do
mundo e as comunicações móveis (“celulares”) já estão capturando 1% do bolo publicitário global8. Este é um setor em franca expansão, expansão esta que “puxa” a economia capitalista como
um todo, nesta sua nova etapa kondratieffiana.
Contra esse pano de fundo geral, a crise de 2008 não passou de uma crise de “encilhamento”, devido à forma completamente desregrada e cada vez mais fictícia, no sentido literal do termo, em que vinham operando os bancos e outros agentes financeiros. A quebra de bancos poderosos e o súbito encurtamento do crédito, inclusive ao consumidor, abateu fortemente uma parcela da indústria estadunidense radicada na velha economia fordista, a exemplo da GM e da Chrysler, mas não parece ter atingido, pelo menos não com a mesma intensidade, a indústria eletroeletrônica asiática ou européia de bens de consumo de massa. Lembremos que essa indústria já
quase desapareceu nos Estados Unidos, exceto aquela estreitamente ligada às encomendas militares.
Com certeza, os ajustes necessários para a recuperação do dinamismo econômico, nisto
incluindo-se a chamada “confiança do investidor”, poderão levar algum tempo e, como em 1929,
deverão exigir um retorno do Estado ao papel de investidor no futuro, isto é, responsável por
investimentos civis ou militares de retorno a longo prazo, por isso mesmo, desinteressantes para
as unidades microeconômicas, mas essenciais para a criação de mercados (compras públicas),
daí para a geração de renda e empregos e retomada do crescimento.
Sugerimos que a atual grande crise financeira pode ter sido kondratieffiana na medida em
que está exigindo a substituição do modelo político-institucional que permitiu a aceleração precedente, em geral dito “neo-liberal”, por outro que recupera certas “verdades” keynesianas da
lógica do capital. Noutras palavras, para fomentar o desenvolvimento das forças produtivas, num
determinado período, o capital precisou apelar para as políticas “neo-liberais”. Agora, para assegurar que as forças produtivas assim liberadas possam seguir evoluindo num cenário mais está8

Ver IDATE. DigiWorld Yearbook 2008 (Montpellier, FR: IDATE, 2008, disponível em http://www. ida-
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vel, deverá restabelecer certos níveis de controle sobre as práticas do mercado. O processo, caso
se confirme, será similar ao que ocorreu no período 1929-1940, quando uma crise de grandes
proporções, em seguida a algumas décadas de expansão e crescimento, foi enfrentada com políticas como o New Deal nos Estados Unidos ou o nazismo militarista na Alemanha, ambas keynesianas, cada uma a seu modo.
3.1. Economia do tempo
Desta crise atual, dificilmente ressurgirão políticas protecionistas, ao contrário do que diz
a Tese 6, exceto em situações pontuais. As cadeias produtivas, envolvendo indústria e serviços,
estão mundializadas e não podem mais retornar às antigas situações próprias do modelo fordista.
A teoria de Marx nos permite entender muito bem essa dinâmica. N’O Capital, Livro II,
Seção 1, Marx sustenta que o capital, para acumular e crescer, precisa reduzir ao mínimo possível os seus tempos de rotação total, isto é, tanto os tempos de circulação de mercadorias e dinheiro, quanto o próprio tempo de produção9. As tecnologias de transporte e comunicação, bem como
as demais empregadas na transformação material, visam atingir essa meta. Ao longo do século
XX, o taylorismo e o fordismo, assim como os meios de comunicação, proporcionaram ao capital
enormes economias de tempo. A centralização espacial da produção em gigantescas unidades
industriais, nelas reunindo enormes massas de operários e outros trabalhadores, típica do fordismo, era um componente essencial do processo.
As possibilidades de economias de tempo que o modelo fordista e suas tecnologias proporcionavam chegaram a um limite nos anos 1970, ao mesmo tempo em que acumulavam problemas trabalhistas, sociais e, até, ambientais. Daí a crise sistêmica, kondratieffiana, do fordismo.
O capital investiu, então, nas novas tecnologias digitais de comunicação porque elas lhe permitem retomar o processo de crescimento e acumulação, com enormes poupanças de tempo e trabalho no tratamento e comunicação da informação. Essas tecnologias proporcionam também a relocalização das unidades produtivas que já não precisam mais estar espacialmente centralizadas,
mas podem se distribuir em função de acesso a mercados, condições de infra-estrutura e, inclusive, custos baixos de mão de obra na realização de trabalhos repetitivos e de menor valor.

9

Ver Karl Marx, O Capital: crítica da Economia Política, Livro II, Seção 1 (São Paulo: Abril S. A. Cultu-
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Hoje em dia, o processo produtivo se inicia em laboratórios e escritórios de engenharia,
projeto e marketing situados nos países centrais; passa por unidades de transformação material
situadas em diversos países de “médio” desenvolvimento; e conclui-se em unidades de montagem (quando esta fase de montagem ou confecção é necessária), localizadas nas periferias mais
pobres do mundo capitalista, de onde os produtos são distribuídos para todo o mundo. Um modelo desse não pode prescindir de fronteiras razoavelmente abertas ao chamado comércio internacional (não raro, comércio intra-corporativo) e de um sistema monetário e cambial mundial mais
ou menos internacionalmente equilibrado (por isto, a inflação, subitamente, acabou em todo o
mundo...). As disputas que vemos ser travadas nos foros internacionais, sobretudo na OMC, sobre abertura comercial tratam, a rigor, de questões de detalhe ou periféricas, quando alguns países buscam, com razão, obter pequenas vantagens relativas, aqui e ali, nessas trocas internacionais de dinheiro e trabalho.
3.2. Um novo padrão de acumulação
O fordismo deu lugar a um novo padrão de acumulação que introduziu importantes mudanças na divisão internacional do trabalho, sendo de admirar a total ausência de referência ao
tema nas Teses, apesar da copiosa e variada literatura marxista ou marxiana a esta altura já disponível10. O trabalho mais criativo e mais rico, empregando trabalhadores de alta formação educacional e cultural, fica concentrado nos países capitalistas centrais. O trabalho menos criativo,
não raro embrutecedor, vazio de qualidade, mal remunerado, empregando trabalhadores de baixa
formação educacional, se espalha pelos países capitalistas periféricos, dentre estes o Brasil.
Uma das mais importantes diferenças entre o anterior padrão fordista de acumulação e o
atual, dito informacional11, reside no esgotamento das condições de incorporação em larga escala
de crescentes massas de mão de obra, ao processo produtivo. O fordismo necessitava, para as
tarefas repetitivas, de trabalhadores de baixa qualificação e parca educação que podia recrutar,
aos milhões, nas populações agrárias das regiões ainda atrasadas da Europa ou na Ásia (20 milhões de europeus e asiáticos migraram para os Estados Unidos nas duas primeiras décadas do
século XX). Para adestrar essa população ao ritmo acelerado do trabalho fabril, nasce, com Frederick Taylor, a “gestão científica do trabalho”. Graças a ela e aos aperfeiçoamentos introduzidos

10
11

Ver David Harvey, Condição pós-moderna (São Paulo: Loyola, 1996, 6ª ed.).

Ver Marcos Dantas, ““Informação e trabalho no capitalismo contemporâneo”, cit. Ver Jean Lojkine, A revolução informacional (São Paulo: Cortez, 1995).
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por Ford e por outros, esse sistema acabou fornecendo a base para as políticas de pleno emprego,
fazendo crescer a renda e o consumo do conjunto da população – além de fortalecer os sindicatos
operários.
Após cinco ou seis décadas, o operariado fabril não exibiria mais aquelas condições subeducadas e desenraizadas dos primeiros tempos do fordismo. Por isto, o modelo não poderia se
perpetuar. Além do mais, desde fins do século XX, boa parte do trabalho de montagem no chãode-fábrica pôde ser substituído por máquinas automáticas informatizadas. E onde, nos processos
de trabalho, ainda não pode avançar a automação, devido a barreiras técnicas ou a custos não
compensatórios, o capital, graças aos seus acelerados meios de transporte e de comunicação,
transfere as unidades de montagem ou confecção para regiões do mundo onde vivem populações
muito pobres, mal saídas dos meios rurais, sem tradição de lutas, que, de qualquer modo, sentem
suas vidas melhorarem ao conseguirem algum emprego estável, mesmo super-explorado, numa
oficina de trabalho repetitivo (no Brasil, por exemplo, na Zona Franca de Manaus ou no pólo
têxtil de Horizonte, Ceará etc.). O capital não precisa mais trazer essa mão de obra para o seu
centro. Pode explora-las lá longe, inclusive longe das boas consciências das classes médias consumidoras, lá longe, onde esses trabalhadores já vivem mesmo suas miseráveis e invisíveis vidas...
3.3. A contradição principal
Por que não precisa mais expandir estruturalmente os empregos nos núcleos dinâmicos da
economia “global”, o capital está expandindo pelo mundo afora, uma enorme massa de excluídos
sociais. A contradição principal entre gerentes e operários que caracterizava, na prática política
concreta, o fordismo, deu lugar a uma contradição, trágica, entre o conjunto da sociedade de algum modo incluído, inclusive o remanescente operariado fabril, e um amplo conjunto de milhões
de excluídos que sobrevivem de biscates, atividades semi-legais, empregos temporários ou precários, quando não do puro e simples banditismo – um amplo e multifacetado lumpensinato. Esta é
uma realidade extremamente visível em qualquer grande cidade brasileira. No mundo, é fonte de
intenso movimento migratório das regiões periféricas para os países centrais. Esses novos migrantes, porém, sequer esperam encontrar emprego nas mais avançadas fábricas ou nos melhores
serviços que estes países sediam. Buscam sobreviver, como podem, em atividades subalternas,
não raro aviltantes, que as sociedade “avançadas” ainda demandam: limpar latrinas, entregar pizzas... No entanto, ao lermos as Teses, a exceção de frases vagas e um tanto óbvias, temos a im11

M.D.

pressão de que o PCdoB, ao se preocupar com o possível recente “crescimento avassalador do
desemprego”, somente enxerga os incluídos...

4. “O socialismo inicia seus passos na história”
Ao contrário do que pretende a Tese 13, a Revolução de Outubro de 1917 não confirmou
a justeza da teoria de Marx, embora possa ter confirmado a de Lênin. Ou melhor, invertendo o
dito, seus desdobramentos confirmaram Marx e, em larga medida, desmentiram Lênin. Como
disse Gramsci, foi “uma revolução contra O Capital de Karl Marx”12.
Se Marx aguardava uma radical ruptura da ordem capitalista nos países mais desenvolvidos, a Revolução Russa o desmentiu. Mas se Lênin esperava que essa ruptura levasse à construção de uma nova ordem comunista, intermediada pelo socialismo, seus desdobramentos o negaram. A história parece estar querendo nos dizer, com muita ênfase, que Marx provavelmente estaria certo: a negação do capitalismo somente poderá ocorrer no centro do capitalismo e na medida em que os indivíduos se tornem empiricamente universais13. Se for assim, ainda falta muito...
Os revolucionários russos sabiam muito bem que, ao tomarem o poder em 1917, estavam
tão somente acendendo o pavio da revolução na Europa capitalista mais avançada. Na medida em
que a revolução retrocedeu e, ainda antes da virada daquela década, estava efetivamente derrotada no Ocidente, viram-se diante do momentoso problema de decidir o que fazer com a revolução
que ainda pretendiam socialista. Não podiam voltar atrás. Precisavam estabelecer como seguir
12

Ver Antonio Gramsci, “A revolução contra O Capital”, publicado em Avanti, 24/11/1917, disponível em
http://www.marxists.org/portugues/gramsci/1917/04/24.htm, acessado em 24/07/2009.
13
Escreveram Marx e Engels: “Essa ‘alienação’ para usarmos um termo compreensível aos filósofos, só
poder ser superada, evidentemente, sob dois pressupostos práticos. Para que ela se torne um poder ‘insuportável’,
quer dizer, um poder contra o qual se faz uma revolução, é preciso que ela tenha produzido a massa da humanidade
como absolutamente ‘sem propriedade’ e, ao mesmo tempo, em contradição com um mundo de riqueza e de cultura
existente, condições que pressupõem um grande aumento da força produtiva, um alto grau de seu desenvolvimento –
e, por outro lado, esse desenvolvimento das forças produtivas (no qual já está contida, ao mesmo tempo, a existência
empírica humana, dada não no plano local, mas no plano histórico-mundial) é um pressuposto prático, absolutamente necessário, pois sem ele apenas se generaliza a escassez e, portanto, com a carestia, as lutas pelos gêneros necessários recomeçariam e toda a velha imundície acabaria por se restabelecer (grifos meus – M.D.); além disso, apenas com esse desenvolvimento universal das forças produtivas é posto um intercâmbio universal dos homens e, com
isso, é produzido simultaneamente em todos os povos o fenômeno da massa ‘sem propriedade’ (concorrência universal), tornando cada um deles dependente das revoluções do outro; e finalmente, os indivíduos empiricamente universais, histórico-mundiais, são postos no lugar dos indivíduos locais. Sem isso, 1) o comunismo poderia existir apenas
como fenômeno local; 2) as próprias forças do intercâmbio não teriam podido se desenvolver como forças universais e, portanto, como forças insuportáveis; elas teriam permanecido como ‘circunstâncias’ doméstico-supersticiosa;
e 3) toda a ampliação do intercâmbio superaria o comunismo local. O comunismo, empiricamente, é apenas possível
como ação ‘repentina’ e simultânea dos povos dominantes (grifos meus – M.D.), o que pressupõe o desenvolvimen12
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adiante. Travou-se então um debate entre o projeto de Bukharin, centrado na modernização da
agricultura, mas no respeito às condições predominantemente agrárias do país; e o de Stálin, teorizado por Preobrazhenski, a favor da industrialização acelerada. Certamente, Bukharin expressava os interesses ou expectativas do campesinato, enquanto Stálin se identificava às classes urbanas (operários e intelectuais), muito minoritárias quantitativamente, mas no controle do poder
político e militar desde a revolução de Outubro14. Conhecemos o resultado dessa luta de classes,
inclusive o grau de extrema violência que acabou assumindo. Talvez tenham havido exageros
jacobinos...
Não há dúvida – e deve-se sublinhar isso, sem medo, diante de qualquer platéia – quanto
ao êxito do modelo adotado. Em pouco mais de três décadas, a URSS tornou-se uma potência
industrial e militar, um enorme país urbanizado, com uma grande população majoritariamente
educada, saudável, dotada das condições técnicas, culturais e psicológicas necessárias para viver
e produzir num país industrial e urbano desenvolvido. A URSS, liderada pelo Partido Comunista
e por Stálin, realizou, em 30 a 40 anos, uma transformação social modernizante que a Inglaterra,
a Alemanha, os Estados Unidos e outros países capitalistas levaram 100 a 150 anos para alcançar. O processo foi traumático, inclusive intermediado por uma guerra brutal contra o nazismo,
como também foram traumáticas, em vários sentidos, as revoluções capitalistas na Inglaterra, nos
Estados Unidos, em outros países – não esquecendo os traumas que estes outros países causaram
à volta do mundo. No entanto, esse modelo de desenvolvimento dito socialista tinha o mérito, ao
contrário do fordismo ocidental, de não criar novos ricos, de favorecer uma relativamente igual
distribuição da riqueza na medida em que essa riqueza mesma ia sendo gerada.
O modelo soviético de desenvolvimento baseou-se quase exclusivamente na poupança interna. Limitado em seu comércio internacional e sem colônias para explorar, o Estado soviético,
para cumprir seus planos, necessitou extrair a máxima mais-valia possível dos seus trabalhadores. Pôde faze-lo graças à mobilização ideológica que o projeto socialista motivava, isto é, pelo
engajamento entusiasmado de amplas parcelas do povo nesse projeto. Por outro lado, nisto inibiu a expansão do consumo, impondo à sociedade padrões espartanos de vida que aos poucos
foram criando, sobretudo a partir dos anos 1950, crescente dissonância entre as expectativas individuais ou coletivas, alimentadas por elevada formação educacional e cultural, e as possibilida-

to universal da força produtiva e o intercâmbio mundial associado a esse desenvolvimento” (K. Marx, F. Engels, A
ideologia alemã, São Paulo, Boitempo, 2007, pp38-39, nr).
14
Ver Daniel Aarão Reis, As revoluções russas e o socialismo soviético (São Paulo: Unesp, 2003).
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des de oferta de bens e serviços por parte de uma economia ainda centrada na produção industrial
pesada.
Não basta dizer que a experiência “apesar de frondosa, fracassou” (Tese 14). É necessário
explica-lo. Os comunistas não podem fugir desse debate.
4.1. Uma explicação
A base sócio-técnica do socialismo soviético, não era, em nada, diferente daquela do fordismo ocidental. Daí por que, logo no início do novo regime, Lênin não titubeou em defender a
introdução dos métodos tayloristas na União Soviética15. O seu problema era o mesmo do dos
patrões de Taylor: adestrar para o trabalho fabril na indústria da primeira revolução científicotécnica, uma grande massa de operários ignorantes, recém saídos do campo, sem hábitos e costumes de disciplina industrial.
A gestão e organização taylor-fordista da produção acabou dividindo a sociedade soviética, como no Ocidente capitalista, em uma grande camada gerencial e uma ainda maior massa de
operários, aqueles e estes em tudo similares a gerentes e operários em qualquer outro lugar do
mundo, salvo, no caso soviético, nos limitados níveis de consumo privado, inclusive dos gerentes. O poder foi naturalmente assumido pelos estamentos gerenciais16, acima dos quais se punham, pelas exigências do momento histórico, a personalidade carismática de Stálin e sua pequena corte de atrabiliários dirigentes e assessores. Não será tão exagerado afirmar que a grande diferença entre Stálin e Henry Ford era que o poder absoluto deste não podia ir além dos muros da
sua, mesmo que imensa, empresa, enquanto que o daquele...
À semelhança do fordismo ocidental dos primeiros tempos, e apesar de toda a pressão psicológica sobre gerentes e operários à qual o ritmo de trabalho submetia, o sistema soviético pôde
apresentar expressivos resultados quantitativos e qualitativos porque o conjunto da sociedade,
inclusive os operários, sentiam perceptivelmente melhorar as suas condições materiais e culturais
de vida. Se havia uma enorme e determinante diferença entre os Estados Unidos e a URSS à época, esta encontrava-se nos fatores de emulação do trabalho: nos Estados Unidos, os trabalhadores acreditavam que logo comprariam um carro a prestações. Na URSS, acreditavam num futuro
(socialista) melhor...

15

Ver V. I. Lênin, “As tarefas imediatas do Poder Soviético [1918]”, em V. I. Lênin, Obras Escolhidas (São
Paulo: Alfa-Ômega, 3 vols., 1980).
16
Ver Rudolf Bharo, A alternativa (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980).
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Este futuro parecia ter chegado a partir dos anos 1950. A sociedade soviética não era mais
aquela miserável e rural dos tempos da revolução. Urbanizada, de elevada formação técnica,
consciente inclusive do comprovado poderio militar de seu país, já não precisava arcar com tantos sacrifícios e medos. Chegara a hora da liberalização e da melhoria e diversificação dos padrões de consumo. A URSS vinha se tornando um país de classe média, similar a qualquer outro
país industrialmente desenvolvido. Tal teria sido percebido por Nikita Khrushchev e seu grupo
de apoio, ao introduzir reformas que dariam início a um processo de liberalização política e econômica. Como parte do novo contexto, um grupo de cientistas que vinha desenvolvendo a informática e cibernética na URSS, liderado por Axel Berg, chegou a propor a construção de uma
“Rede de Informação Unificada” que, via computadores, conectaria todo o país e permitiria acesso generalizado e descentralizado à informação, logo maior participação do conjunto da sociedade nos processos de decisão, até então mediados ou controlados pela burocracia do Estado e do
Partido17. A internet poderia ter nascido na União Soviética, não nos Estados Unidos...
O projeto de Khrushchev não demoraria a se defrontar com forte oposição interna. Consolidara-se, desde os anos 1930, um sistema de poder econômico e político que, como qualquer
sistema de poder, em qualquer tipo de sociedade, em qualquer época histórica, só sabe trabalhar
para a sua própria reprodução e perpetuação, não aceitando renunciar, de bom modo, às regalias
materiais, institucionais e simbólicas que o exercício mesmo do poder lhe proporciona. Numa
linguagem esquemática, a “superestrutura” político-ideológica estava em contradição com a “base” econômico-material18. Khrushchev acabou derrotado e, disso, seguiram-se mais 20 anos durante os quais a sociedade soviética, não podendo avançar, foi progressivamente decaindo econômica e moralmente até desmanchar-se do modo como todos sabemos19.
4.2. Socialismo (real) em discussão
Aquilo que se chamou socialismo, na União Soviética, acabou se tornando um programa
de desenvolvimento sócio-econômico acelerado, apoiado nas mais avançadas forças produtivas
17

Ver Richard Barbrooke, Futuros imaginários: das máquinas pensantes à aldeia global, págs. 210-216 passim (São Paulo: Ed. Petrópolis, 2009).
18
Ver Moshe Lewin, O fenômeno Gorbachev (Rio de Janeiro: Paz&Terra, 1988). Ver também Daniel A.
Reis, op. cit.
19
Esses parágrafos, escritos por quem, na juventude, assim como muitos outros companheiros e companheiras de luta, opôs-se vigorosamente ao programa krushchevista, acusado de “reformista”, “conciliador” etc., não deixa
de expressar uma honesta autocrítica. Hoje, precisamos examinar dialeticamente os fatos, extrair deles suas conseqüências práticas, políticas, teóricas, reconhecer seus resultados reais, aprender com a história, não mais permanecer
15
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de seu tempo. Um grupo resoluto de intelectuais militantes, sabendo mobilizar as energias políticas e psicológicas de importantes parcelas da sociedade num país que se encontrava em profunda
crise econômica e moral, impôs-se a tarefa de coloca-lo num grau de desenvolvimento similar
aos dos países capitalistas mais avançados da época, no menor tempo possível. Conseguiu. Para
isso, dada a base sócio-técnica na qual se apoiava o processo, seria necessário assumir o controle
político e gerencial completo dos sistemas de planejamento, distribuição e implementação dos
investimentos produtivos, da poupança e também do consumo, do que resultaria a total estatização dos meios de produção e distribuição.
O modelo, por um lado, demonstrou-se eficaz para promover o desenvolvimento acelerado das indústrias da primeira revolução científico-técnica, bem como da sociedade que se organizava à sua volta. Isto não apenas na União Soviética como, embora sem a mesma radicalidade,
em muitos outros países capitalistas a exemplo da maioria dos europeus, do Japão e, inclusive,
do Brasil20. O Estado podia mobilizar os recursos financeiros e as energias sociais necessários
para investir no futuro (ver 3, acima). Em cada situação nacional, essa presença do Estado deu-se
conforme um conjunto de arranjos político-institucionais derivados de cada realidade histórica,
em maior ou menor aliança com investimentos e interesses privados – ou, excepcionalmente,
quase nenhuma, como foi o caso soviético. Daí resultaram as diferentes soluções sociais e políticas que viriam a conformar, após décadas de evolução, o mundo em que vivemos hoje. E, nele, o
nosso Brasil.
O modelo soviético não podia se reproduzir em outros países, dadas não apenas importantes diferenças políticas e culturais entre cada sociedade nacional, mas, não raro, também profundas diferenças na estrutura de classe e na própria base social que sustentava, em cada país, o processo revolucionário. A revolução socialista russa foi política e culturalmente urbana, levando
atrás de si uma parcela do campesinato contra o qual, dada a natureza essencialmente reacionária
da psicologia camponesa, precisou se voltar, violentamente, mais tarde21. No restante mundo da

amarrado a crenças ou visões que a experiência vivida, muitas informações, estudos e conhecimentos adquiridos ao
longo dos anos, ao lado de maior aprofundamento teórico, nos obriga a rever.
20
Ver Robert Kurz, O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial (São Paulo: Paz&Terra, 1992).
21
Para conseguir construir a aliança operário-camponesa, Lênin convenceu o Partido Bolshevique a recuar
de um programa que defendia a total “nacionalização” das terras, aderindo à palavra de ordem “toda terra ao camponês”. A mentalidade pequeno-burguesa do campesinato, mesmo sem terra, rejeitava o programa de socialização das
terras, logo favorecia a pregação dos partidos reacionários e da igreja, nas zonas rurais, contrária aos revolucionários
urbanos. Lênin, com esse recuo tático, ganhou o apoio camponês para o operariado e... a história seguiu seu curso
(ver Lucien Goldman, “Informação e consciência possível”, em Marcial Guéroult (org.), El concepto de información
en la ciencia contemporanea - Coloquios de Royaumont, México: Siglo Veinteuno Editora, 1970).
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periferia capitalista, não havia uma mínima base social urbana – e operária – para fazer avançar o
projeto socialista: não por acaso, na China e no Vietnã, o que veio a ser entendido como “revolução socialista” foi, de fato, uma grande e vitoriosa revolta camponesa, muito bem organizada e
conduzida por partidos denominados comunistas que souberam revestir utopias comunitárias
camponesas com discursos retirados e simplificados da teoria de Marx. Como escreveria Mao
Tse-Tung, o “erro básico [de Stálin] é não confiar nos camponeses” 22. Seria também, pela mesma ótica, o “erro” de Lênin.
É correto dizer que esses processos se deram e, em muitos casos, ainda se dão sob “a bandeira do socialismo” (Tese 15). Mas a bandeira, como todo signo, pode ter, lembrando Bakhtin,
tantos significados possíveis quanto as suas muitas e diversas circunstâncias de enunciação23. Se
quisermos entender historicamente esses processos e daí retirar as lições cabíveis, precisamos
menos louvar as referências retóricas, mais entender os processos sociais reais, suas articulações políticas, sua base material e tecnológica, suas condições culturais muitas vezes, também,
estruturantes e, sobretudo, os seus resultados concretos depois de tantas décadas. Na Rússia e
demais países que um dia integraram a URSS, tudo resultou, formal e oficialmente, na “restauração” do capitalismo. Na China, apesar dos sofismas e eufemismos, e sob firme condução do próprio Partido Comunista, está resultando, também, na reintrodução da economia privada de mercado e do mais típico capitalismo. Inclusive, boa parte da extraordinária competitividade da economia chinesa no comércio internacional se deve – todos sabemos – à superexploração dos seus
próprios trabalhadores. O Vietnã, depois de toda a sua heróica luta de libertação nacional, também abriu suas fronteiras às oficinas de montagem de conglomerados globais que para lá acorrem atrás de mão de obra superbarata e submissa. E Cuba? Não estará apenas aguardando a morte de Fidel Castro para dar início também à sua “reforma e abertura”? Muitos outros países, na
África e Ásia, sem falar da parte da Europa ocupada (e por que ocupada) pelo Exército Vermelho, se “proclamaram socialistas”. E daí? Como evoluíram de fato essas sociedades?
É necessário enfrentar esse debate. Ignorando os muitos casos em que a “bandeira do socialismo” não passou de discurso para atrair a proteção da União Soviética ou da China para regimes políticos despóticos e corruptos, a história parece estar nos querendo dizer que onde o socialismo ou suas variantes democrático-populares se instalaram como resultado, de fato, de al22

Ver Slavoj Zizek, Mao: sobre a Prática e sobre a Contradição, págs. 10-11 (Rio de Janeiro: Zahar,

23

Ver Mikail Bakhtin (V. N. Volochinov), Marxismo e filosofia da linguagem (São Paulo: Hucitec, 1986).

2007).
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guma autêntica luta popular revolucionária, os processos políticos concretos e as metas econômicas realmente perseguidas resultaram essencialmente num desenvolvimento acelerado, tanto econômico quanto cultural, rumo a uma sociedade... capitalista. A “bandeira do socialismo” serviu a
alguns povos (a rigor, poucos) para tomar um atalho na direção da fronteira mais avançada possível do próprio capitalismo. Isto não seria, em princípio, de se desprezar. Se essa “bandeira”
permitiu tal conquista a esses povos, foi porque serviu poderosamente para mobiliza-los, mesmo
que às custas do próprio sangue, contra os fatores que bloqueavam seu progresso, dentre estes,
sobretudo, o poder político e econômico que, sobre esses povos, exercia alguma classe dominante atrasada, parasita, corrupta, associada quase sempre a poderosos interesses estrangeiros. O
socialismo terá sido então a bandeira do progresso quando e onde as elites (políticas, empresariais, intelectuais, militares, religiosas etc.) renunciaram ao seu papel de promover o desenvolvimento e bem-estar de seus povos. Por isto mesmo, ao longo de todo o século XX, o socialismo
foi o ideário que mais mobilizou e mais sacrificou (por uma justa causa) os povos da periferia
colonial. Mas não penetrou, exceto junto a pequenos grupos intelectuais, na mais avançada, mais
dinâmica e mais progressista de todas as potências capitalistas, os Estados Unidos. Marx já sabia
– e Gramsci iria repeti-lo – que, nos Estados Unidos, o capitalismo iria se desenvolver livremente, na sua forma mais pura, pois não enfrentaria as barreiras políticas e ideológicas que atravancavam o seu avanço na Europa24. Na América anglo-saxã, o capitalismo vinha sendo construído
pelo conjunto dos seus cidadãos. Não por acaso, é desta sociedade que nos chegam, hoje, como
discutiremos adiante (ver 5.5), os sinais mais aparentes do que poderá ser o socialismo do século
XXI.

24
Escreveram Marx e Engels: “Ao contrário, em países que, tal como a América do Norte, partem desde o
início de um período histórico já avançado, esse desenvolvimento ocorre muito rapidamente. Tais países não têm
quaisquer outros pressupostos naturais além dos indivíduos que lá se instalaram movidos pelas formas de intercâmbio dos velhos países, que já não correspondiam às suas necessidades. Eles começam, portanto, com os indivíduos
mais avançados dos velhos países e, por isso, com a forma de intercâmbio mais desenvolvida correspondente a esses
indivíduos, antes mesmo que essa forma de intercâmbio tenha podido impor-se nos velhos países” (K. Marx e F.
Engels, A ideologia alemã, pg. 69, São Paulo: Boitempo, 2007). Também escreveu Gramsci: “A América não tem
grandes ‘tradições históricas e culturais’, mas tampouco está sufocada por esta camada de chumbo: é esta uma das
principais razões – certamente mais importante do que a chamada riqueza natural – de sua formidável acumulação de
capitais, malgrado o nível de vida de suas classes populares ser superior ao europeu. A inexistência dessas sedimentações viscosamente parasitárias, legadas pelas fases históricas passadas, permitiu uma base sadia para a indústria e,
em especial, para o comércio, possibilitando a redução cada vez maior da função econômica representada pelos
transportes e pelo comércio a uma real atividade subordinada à produção, ou melhor, a tentativa de incorporar estas
atividades à própria atividade produtiva (cf. os experimentos feitos por Ford e as economias obtidas por sua fábrica
através da gestão direta do transporte e do comércio da mercadoria produzida, economias que influíram sobre os
custos de produção, ou seja, que permitiram melhores salários e menores preços de venda. (A.Gramsci, Cadernos do
cárcere, v. 4, pg. 347, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007). Gramsci, do fundo de uma masmorra fascista,
entendeu o fordismo melhor do que muita gente. Tratava-se de obter economia de tempo.
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5. “Lições relevantes para a nova luta pelo socialismo”
Decididamente, o socialismo do século XX não foi aquele imaginado por Marx. Resultou
de uma revolução contra O Capital que acabou, ironicamente, conduzindo alguns países e povos
ao capitalismo avançado. Por isso, como sustenta Meszáros, trata-se agora de elaborar uma teoria
e uma prática que nos possa conduzir para além do capital25. A Tese 17 nada ajuda nesse sentido. Reproduz frases feitas e afirmações que já circulavam no circuito das idéias há, pelo menos,
40 anos...
Quando Marx imaginou o seu projeto, a oficina industrial era controlada por um coletivo
formado pelos trabalhadores adultos e experientes. Eles conheciam, planejavam, distribuíam o
trabalho a fazer, inclusive introduzindo, no processo, inovações pontuais ou radicais que melhoravam a produtividade, embora, por que sob o comando do capital, expandiam também a produção e o lucro capitalistas. No geral, as decisões desses trabalhadores eram tomadas por meio de
um diálogo coletivo entre eles mesmos. Podemos deduzir que Marx talvez imaginasse que nada
impediria esses trabalhadores, na medida em que as forças produtivas se desenvolvessem e, cada
vez mais, os liberassem das exigências e cansaço do trabalho manual direto, nada impediria que
assumissem de vez o comando da totalidade do processo, das relações econômicas e jurídicas
entre as empresas, desde que viessem a se reapropriarem coletivamente das máquinas e demais
forças produtivas, nisto também se libertando do controle do “patrão”.
A questão política a ser resolvida, então, tratava da apropriação e redistribuição produtiva
do excedente gerado, ou “fundo do trabalho”. Este excedente deveria ser empregado para expandir a produção, para repor o consumo de máquinas e materiais, para a gestão das unidades produtivas e da própria sociedade, e para a melhoria das condições de vida de todos e de cada indivíduo26. Para essa gestão, podemos ainda deduzir, Marx poderia imaginar que os trabalhadores, já
habituados à gestão coletiva das oficinas e na medida em que o desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção lhes ampliaria o tempo livre e melhoraria os padrões de educação
e cultura, para essa gestão, os trabalhadores se reuniriam, ou se associariam, num sistema democrático de governo que tomaria as deliberações necessárias. Nas condições da época, Marx podia

25
26

Ver Iztván Meszáros, Para além do capital (São Paulo: Boitempo, 2002).

Ver Karl Marx, “A crítica ao programa de Gotha”, em Karl Marx e Friedrich Engels - Obras escolhidas,
v. 2 (São Paulo: Alfa-Omega, 1984).
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visualizar esse sistema como algo similar à esfera pública burguesa, embora conquistada, revolucionada, logo destituída de sua limitada condição burguesa e aberta a todo o povo, pela revolução proletária27. A Comuna de Paris teria sido o protótipo político-militar dessa nova forma de
democracia popular direta28.
5.1. General intellect
A esta nova formação social, na qual o grosso da população produtiva, liberada do trabalho manual direto, estaria basicamente envolvida em atividades típicas do pensamento, tais como a pesquisa científica, as artes, o planejamento e gestão social, o controle da produção e da
circulação materiais etc., Marx denominou general intellect – conhecimento social geral29.
Considerando-se a dimensão que atingiu, nos últimos anos, o debate teórico-acadêmico a respeito
do significado dessa expressão, já que Marx mesmo não nos o fornece com mais detalhes, não se
entende como as Teses possam ignora-la.
Na medida em que o conhecimento produtivo era embutido e objetivado no sistema de
maquinaria, o trabalho, como Marx o conceituava, isto é como unidade entre pensamento e ação,
o trabalho reduzia-se a atividades de natureza intelectual, por meio das quais seguiria impulsionando o progresso científico-técnico e a riqueza social geral. Seriam essa redução ao mínimo do
trabalho direto e, concomitantemente, a expansão, sem limites, das atividades físicas e mentais
relacionadas ao desenvolvimento científico-técnico, logo da massa da população nestas atividades diretamente envolvida, que corroeriam as bases de produção e extração de mais-valia, daí
ocasionando a derrocada do capital e do capitalismo.
Marx não se preocupou, e nem podia, em descrever detalhadamente esse processo. Se fizesse isso, deixaria de ser cientista, para se tornar um filósofo utópico, a exemplo de Platão,
Thomas Morus, Capanella, tantos outros. Mas o que faz de Marx um pensador extraordinariamente atual, ao contrário de muitos dos seus mais citados epígonos, é o estonteante acerto geral
daquela descrição. Por isso, a nossa tarefa intelectual e política hoje, deveria ser justamente tentar entender, com base na história acumulada, como essa evolução acabou concretamente acontecendo.
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Ver Jurgen Habermas, Mudanças estruturais na esfera pública (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984).
As deduções aqui sugeridas foram discutidas, confrontando os textos de Marx e as condições históricas de
seu tempo, numa detalhada investigação encetada para a tese de doutoramento do autor: Os significados do trabalho: para uma análise semiótica do processo de produção (Rio de Janeiro: COPPE-UFRJ, setembro de 2001).
29
Ver K. Marx, Elementos fundamentales para la critica de la economia política (Borrador) 1857-1858
(“Grundrisse”), v. 2, pp. 218-230 passim (Buenos Aires: Siglo Veinteuno Argentina, 1973, 4ª ed.).
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Para Marx, um tal processo somente poderia levar a uma efetiva democracia de “indivíduos livremente associados”, se fosse acompanhada pela abolição da propriedade privada sobre
os meios de produção e pelas concomitantes abolição do próprio trabalho e do Estado30. Não se
tratava apenas de substituir os proprietários individuais ou coletivos das fábricas, escritórios ou
lojas pela propriedade “social” onipresente do Estado. Mas de avançar a substituição da propriedade, qualquer que fosse, ao par com a negação da própria lógica acumulativa e mercantil do
capital.
Marx podia entender claramente como os objetos materiais podem ser trocados comercialmente e porque, culturalmente, para isso, ganham um valor de uso fetichizado na mercadoria.
Mas não lhe passava pela cabeça, nas condições da época em que viveu, que conhecimento também pudesse ser “apropriado” e “trocado” para fins de acumulação privada de riqueza. Nas redes
sociais do general intellect – ou, para usar suas expressões, numa sociedade sob o poder dos “indivíduos associados” –, a troca mercantil ser-lhe-ia inimaginável. E, considerando o excedente
gerado pela base científico-técnica da produção, o problema da sociedade passaria a ser o de assegurar, de cada um, a contribuição produtiva permitida pelas suas condições físicas e psicológicas individuais, garantindo a cada um, o necessário para muito bem viver a sua vida material e
cultural. E mais não disse.
Nós é que temos a tarefa de dize-lo.
5.2 Capital-informação
Nos tempos de Marx, o valor de uso de uma mercadoria dependia essencialmente dos conhecimentos, habilidades, talento e força do coletivo trabalhador, nas oficinas, conhecimentos e
habilidades essas que eram objetivados no produto, ao longo da jornada de trabalho. Na medida
em que o processo produtivo passou a depender, cada vez mais, do conhecimento social geral, o
capital logrou organizá-lo em um novo espaço de trabalho genericamente conhecido como “escritório”. Nele realizam-se atividades, sejam de pesquisa e engenharia, sejam de contabilidade,
sejam de datilografia etc., voltadas para a captura, organização, registro e comunicação de infor-
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Escreveram K. Marx e F. Engels: “Enquanto servos fugitivos visavam apenas desenvolver livremente e afirmar suas condições de existência já dadas e, por isso, não ultrapassavam em última instância os limites do trabalho
livre, os proletários, para afirmar a si mesmos como pessoas, têm de suprassumir [negar, conservando e ao mesmo
tempo superando] sua própria condição de existência anterior, que é ao mesmo tempo, a condição de toda a sociedade anterior, isto é, o trabalho. Eles se encontram, por isso, em oposição ao Estado, a forma pela qual os indivíduos se
deram, até então, uma expressão coletiva, e têm de derrubar o Estado para impor a sua personalidade” (ver K. Marx
e F. Engels, A ideologia alemã, cit., p. 66).
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mação. O acesso cada vez mais imediato à informação assim organizada, vai se tornar, também,
um vetor essencial à redução dos tempos de produção e circulação.
Como em outros tantos aspectos fundamentais do fordismo ocidental, capitalista, a expansão do escritório, após ter-se demonstrado eficiente e produtiva nas décadas anteriores à Segunda
Guerra, começaria a mostrar-se ineficiente e improdutiva a partir dos anos 196031. A solução
para esse impasse estava à vista: desde os anos 1940, com forte apoio do Estado militarista estadunidense, laboratórios universitários e empresariais vinham desenvolvendo uma nova tecnologia para tratar e comunicar informação através de uma linguagem numérica formada por dois
algarismos, 0 (zero) e 1 (um). Estavam nascendo os meios técnicos que permitiriam enumerar o
conhecimento e, daí, reduzi-lo a um processo objetivo de tratamento e comunicação de dados
registrados num suporte físico eletro-eletrônico – o computador.
O avanço da enumeração, ou “digitalização”, permitiria reduzir a trabalho morto aquela
enorme quantidade de trabalho vivo que envolve decisões de baixo nível, quase binárias, até então empregada tanto nos escritório, quanto também na montagem fabril. Ou seja, a grande massa
de trabalho humano que o taylor-fordismo precisou mobilizar na primeira metade do século XX,
podia, agora, ser reificada em sistemas informatizados, com enormes ganhos de tempo e precisão. Embora, de concomitante exclusão social...
Os últimos 30 anos do século XX, caracterizados pela grande crise kondratieffiana do fordismo, testemunhará também a evolução econômica e cultural dessas novas tecnologias que serão instrumento de radical reestruturação da sociedade capitalista, exatamente porque viabilizam
a definitiva a redução de grande parte dos tempos de rotação ao limite de zero. Se o valor da mercadoria é medido pelo tempo de trabalho nela “coagulado”, esse tempo quase desaparece, logo o
seu valor de troca quase se evapora, como sabe qualquer camelô de calçada do Rio de Janeiro...
O valor esfumaçou-se, conforme Marx, nos Grundrisse, avisou que aconteceria. Mas isso
não foi suficiente para levar à derrocada do capital. Na medida em que os produtos já quase nada
se diferenciam quantitativamente, considerando o tempo de trabalho social médio neles congelados, eles passam a ser diferenciados pelos seus conteúdos, isto é, pela satisfação “simbólica”,
além da instrumental quando é o caso, que possa dar ao seu usuário – o próprio valor de uso. Ao
invés da desfetichização, a fetichização foi levada aos seus limites extremos32. E para criar os
elos simbólicos ou culturais necessários entre a marca e os seus consumidores, o capital investe
31

Ver CSE Microelectronics, op. cit.
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Ver Isloneide Fontenelle, O nome da marca (São Paulo: Boitempo, 2007)
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no espetáculo, meio de agenciamento social, de produção de comportamentos, de criação de identidades, que conduz o indivíduo que vive em sociedade a se comportar como consumidor33.
Já não se trata mais de produzir mercadorias como mediação entre a produção e o consumo, mas
de produzir diretamente o consumo. Deste trabalho de produzir consumo se encarregarão os meios de comunicação (média ou “mídia”).
Nesta sua nova fase, a dinâmica capitalista se apóia principalmente na produção de espetáculos, assim como, nos tempos de Marx, se apoiava na produção de tecidos. Por isso, os meios
de comunicação – suas tecnologias e organizações empresariais correspondentes – tornaram-se o
grande eixo motor do ciclo atual de acumulação e expansão do capital. Como marcas e espetáculos são bens intangíveis, sua apropriação somente pode-se dar através dos “direitos à propriedade
intelectual”. Posto que bens intangíveis, diferentemente da mercadoria, não são intercambiáveis
enquanto equivalentes, a acumulação apoiada na propriedade intelectual resulta e só pode resultar
da extração de alguma renda monopolista34. Esta é a base última do capitalismo rentista característico dos nossos tempo, embora ainda assim produtiva pois não se efetua sem a mobilização do
trabalho vivo e remunerado de cientistas, artistas, esportistas, numerosas equipes de apoio etc.
Por outro lado, se não mais demanda em larga escala e, menos ainda precisa concentrar, num
mesmo espaço, enormes contingentes de mão de obra desqualificada, esse capitalismo origina
também a divisão da humanidade em incluídos (aqueles que possuem as “competências” necessárias para a produção de informação-valor) e excluídos (aqueles desprovidos ou despojados dessas “competências”).
Denominamos capital-informação35 a esta forma do capital que insiste em tratar como
mercadoria o conhecimento social geral, muito embora o conhecimento social geral seja irredutível à troca mercantil. Esta é a contradição central de nossos tempos. Por isto mesmo, a luta principal deve ter por objetivo negar teórica, política, jurídica e ideologicamente os conceitos e
normas dos “direitos à propriedade intelectual”, enquanto direitos que o capital se arroga de apropriação dos resultados do trabalho informacional-cognitivo de cientistas, artistas e pessoal de
apoio, inclusive operários.
5.3 Economia da dádiva
33

Ver Guy Débord, A sociedade do espetáculo (Rio de Janeiro: Cotraponto, 1998).
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Ver Marcos Dantas, “A renda informacional”, COMPÓS, XVII Encontro Anual, São Paulo, 2008, disponível em http://www.compos.org.br/data/biblioteca_415.pdf.
23

M.D.

Em oposição ao capital-informação, está nascendo um tanto espontaneamente no seio da
própria prática social, um outro sistema de intercâmbio que pode ser denominado “economia da
dádiva”: ao invés da troca mercantil, o livre intercâmbio de bens e serviços na forma de “doação”
ou “presente”, intercâmbio este motivado pela satisfação de todos e de cada um por poder contribuir para atender às necessidades sociais e, assim, serem também atendidos pela sociedade mesma36. Em larga medida, essa economia já é praticada na internet37 e em muitas outras atividades
suportadas nas TICs digitais. Em termos práticos, ela consiste em oferecer produtos e serviços
aparentemente de graça, ou a preços muito baixos (“marginais”, como se diria em teoria econômica), assim derrocando, sobretudo, as estruturas de intermediação responsáveis pela apropriação
capitalista da riqueza.
Como o valor real de um bem informacional é psicológico, emocional ou “simbólico” –
artístico –, ele não pode ser retido no seu suporte material, isto é no arranjo de matéria que, na
forma desse arranjo, contém os elementos que proverão a satisfação psicológica ao usuário, independentemente de também saciar-lhe alguma necessidade instrumental. Daí o sucesso das marcas: não se compra um par de calçados, mas um “Nike”; não se bebe um refrigerante, mas uma
“Coca-Cola”; não se usa uma caneta, mas uma “Mont Blanc”; não se leva, nos ombros, uma bolsa, mas uma “Louis Vuitton”, assim por diante. Exatamente porque aquilo que tem valor é a
marca, é fácil a qualquer pequeno ou mesmo grande fabricante, reproduzir uma dada forma material de modo exatamente igual a um assim dito “original”, aplicar-lhe o logotipo da marca identificada a esse “original”, e vendê-la como mercadoria... “pirata”. Para o consumidor, a ostentação
será similar. E o preço muito mais em conta...
A assim dita “pirataria” é a forma mais eficaz de se quebrar o monopólio do conhecimento exercido via “direitos intelectuais”. E é a expressão mais típica do capitalismo... radicalmente
competitivo.
Em muitos segmentos, no entanto, os produtores já descobriram que não vale a pena insistir no exercício de um suposto direito facilmente anulável. Na música, por exemplo. Muitos
conjuntos musicais não se preocupam com, ou até estimulam a, livre cópia de suas músicas. Isto
ajuda a divulgá-las e conquistar-lhes fãs. Esses conjuntos ganham seu dinheiro – e, mesmo, muito dinheiro – em shows ao vivo. Ou seja, eles rompem com a estrutura tradicional da indústria
35

Ver Marcos Dantas, A lógica do capital-informação (Rio de Janeiro: Contraponto, 2002, 2ª ed.)
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fonográfica capitalista, logo deixam de contribuir para os lucros que essa indústria poderia auferir se apropriando dos resultados de suas criações, passando a obter suas rendas diretamente do
trabalho que realizam. Seus fãs, nos shows, remuneram justamente esse trabalho vivo38.
A economia da dádiva pode ser viabilizada na medida em que seja possível, em cada atividade, encontrar-se um meio de se remunerar diretamente o trabalho realizado pelos produtores
de conhecimento, eliminando-se o controle que o capital industrial-financeiro ainda exerce sobre
as estruturas de produção industrial e de distribuição, das quais, via “direitos intelectuais”, retira
a parte do leão das rendas informacionais assim geradas. É por aí que se está dando a real valorização do trabalho, libertando-o do assalariamento; colocando em relação direta o produtor e o
usuário; suprimindo as condições pelas quais ele sirva, principalmente, à valorização e acumulação de capital. Como imaginava Marx nos sempre surpreendentes Grundrisse, o trabalho realmente livre é aquele dos artistas ou, se não, aquele, similar, posto sob a forma científico-técnica e
socialmente executado e compartilhado. Ao reduzir os tempos de rotação ao limite de zero, o
capital, esta “contradição em processo” criou também as condições definitivas de sua superação.
5.4. A apropriação do conhecimento
O maior fracasso das experiências ditas socialistas do século XX foi, como sublinha Meszáros, o de não ter abolido nem o sistema mercantil de trocas, apesar de ter circunstancialmente
eliminado o capitalista individual ou coletivo, nem, principalmente, ter eliminado a mentalidade
mercantil tão introvertida em todos nós. Deve-se suspeitar, porém, como Marx aliás não duvidava, que esse nível de consciência desfetichizada somente poderia ser atingido se o próprio desenvolvimento econômico e cultural tivesse levado as sociedades capitalistas a um grau de evolução
que construísse as bases necessárias à economia da dádiva. De fato, as forças produtivas engendradas pela revolução científico-técnica da virada do século XIX para o século XX, das quais se
apropriariam os revolucionários bolsheviques e seus seguidores mundo a fora, não permitiam,
ainda, o avanço das relações de produção para além da manutenção, mesmo que sob novas formas, das relações de mercado e de trabalho. Nesta teia se enroscaram fatalmente todos os revolucionários do século XX.
A primeira revolução científico-técnica pegou uma peça nos sonhos de Marx. O avanço
do conhecimento social geral não levou a uma organização social coletiva superior mas, sim, à

38
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organização capitalista da própria ciência: atividade até então mais ou menos livre e efetuada,
em termos práticos, mais ou menos individualmente, a ciência e seu corolário tecnológico serão
organizados, desde fins do século XIX, em grandes laboratórios vinculados, direta ou indiretamente, aos conglomerados industrial-financeiros, nos quais cientistas, engenheiros, outros trabalhadores de elevada formação técnica, vieram a ser assalariados para pesquisar e desenvolver
novos produtos e processos de produção. A ciência perdeu o seu caráter exclusivamente social e
tornou-se um componente incorporado ao processo de trabalho e valorização do capital. Para
isto, seria necessário, além dos investimentos nas instalações apropriadas e na compra de força
de trabalho “intelectual”, estabelecerem-se novas regras legais que reconheciam o direito das
empresas capitalistas à propriedade monopolista do conhecimento obtido graças aos seus investimentos39. As leis de patente ou copyright, nas primeiras décadas do século XX, deixam de proteger o indivíduo talentoso e passam a proteger o capitalista empreendedor, mesmo que uma invenção em nada tivesse se originado da cabeça deste: importante passa a ser que o salário pago
ao inventor tenha saído do bolso do seu empregador...
Esta mudança absolutamente fundamental na concepção que a própria sociedade em seu
conjunto passou a ter da apropriação do conhecimento, jamais foi devidamente polemizada pelos
marxistas. Embora na União Soviética, por óbvio, os direitos sobre o conhecimento fossem considerados propriedade do Estado em nome da sociedade, nos países capitalistas não se registram
decididas intervenções políticas, nos foros apropriados, a favor da democratização e socialização
do conhecimento. Este é um debate do qual os Partidos Comunistas passaram ao largo... E apesar
da evidente dimensão política e social que atingiu em nossos dias devido aos fenômenos rotulados pejorativamente como “pirataria”, as Teses prosseguem o ignorando.
Ao mesmo tempo em que já vinha ocorrendo o processo de privatização do conhecimento, a própria base técnica fordista e a organização sócio-cultural que lhe correspondia precisavam
manter uma parte substancial do conhecimento social à disposição do conjunto da sociedade, em
organizações de natureza pública: bibliotecas, publicações universitárias, instituições estatísticas
e de pesquisa do Estado etc. Uma outra importante parcela do conhecimento também era mantida
sob aparente condição pública, mas, aqui, sob uma decisiva limitação: era aquela captada, organizada e liberada pela imprensa escrita capitalista, pela radiodifusão, pelo cinema, pela indústria
fonográfica e por outros meios de produção e comunicação social de informação, entretenimento
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e cultura. Esta grande e cada vez mais decisiva parcela do conhecimento necessário a tantas atividades e agenciamentos sociais, podia ser acessada por qualquer indivíduo, a custo zero ou muito baixo, mas era organizada sob as condições econômicas e os filtros políticos-culturais da indústria cultural oligopolizada. Se dava à grande maioria da sociedade a sensação de estar tendo
democrático acesso à informação e ao conhecimento, esses meios, no entanto, detinham o exclusivo e excludente poder de selecionar exatamente o que a sociedade poderia ver, ouvir, ler, logo
saber. Nas condições do fordismo ocidental, os média organizavam-se também em grandes estruturas empresariais burocráticas e centralizadas, não raro abertamente monopolistas, aparentando
estar prestando um serviço de natureza pública, enquanto ocultavam estarem mesmo a serviço do
capital40.
Quando nasceu a tecnologia de radiodifusão, na década de 1910, um equipamento de rádio podia permitir tanto a transmissão quanto a recepção de mensagens de voz. Em alguns anos,
milhões de pessoas, nos Estados Unidos e na Europa, estavam se dedicando livremente à prática
do radioamadorismo. O dramaturgo marxista alemão Bertold Brecht propôs, num texto de 1927,
que esse processo até então espontâneo, fosse organizado como um serviço público que daria aos
indivíduos, em suas residências ou locais de trabalho, o poder de se manterem em permanente e
multidirecional relação interativa. Uma assembléia operária, por exemplo, não precisaria mais
reunir os operários num específico salão: bastaria, para realizar-se, a comunicação ida-e-volta de
todos com todos, por rádio, cujas freqüências, como sabemos, podem atravessar o oceano.
O rádio poderia ter sido a tecnologia que permitiria a concretização da esfera pública democrática, conforme esta parece ter sido idealizada pelos revolucionários do século XIX. Por isto
mesmo, naquela mesma década de 1920, nos diversos países capitalistas, e também na União
Soviética, as autoridades estatais começaram a baixar leis ou normas coibindo o livre acesso ao
espectro de freqüências. Declaradas “recursos públicos”, as freqüências foram postas sob controle monopolista do Estado. Na maioria dos países, ato contínuo, os governos criaram rádios monopolistas estatais, a exemplo da BBC britânica, da Deutschlandsender nazista, da NHK japonesa
ou da Rádio de Moscou. Nos Estados Unidos, as freqüências foram entregues a um oligopólio
comercial privado. Se não ocorreram, à época, maiores reações políticas ao processo, devemos
entender que, de algum modo, ele atendeu às expectativas e aos hábitos sociais que também se
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Ver Marcos Dantas, A lógica do capital-informação, cit.
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iam sócio-culturalmente consolidando no então nascente fordismo. Adorno e Hockheimer explicaram-no num estudo definitivo41.
Num sistema produtivo em que a grande maioria dos trabalhadores, no Leste ou no Oeste,
estava condenada a efetuar atividades comandadas e repetitivas, sobre as quais muito pouco, ou
nada, podiam exercer a própria criatividade e subjetividade, nada mais “natural” que a informação e o entretenimento viessem a ser também centralizados, comandados, repetitivos, massificados, padronizados. Os média serviram para colocar a população trabalhadora em consonância
psicológica ou subjetiva com as suas condições de trabalho, durante os seus crescentes momentos de lazer. E, sobretudo nos Estados Unidos, por isto mesmo, contribuíram decisivamente para
a construção da sociedade do consumo, sem a qual não teria sido possível a acumulação capitalista ao longo do século XX.
5.5. Para um socialismo renovado
Na medida em que a redução ao limite de zero de boa parte dos tempos de rotação, está
permitindo a expansão espontânea de uma economia da dádiva praticada por milhões de usuários
das redes de computadores (internet), o capital, movido por suas próprias contradições, criou,
agora sim, as bases materiais de superação da propriedade privada e de edificação de uma ordem
social superior baseada naquela “associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a
condição para o livre desenvolvimento de todos”42. É mais ou menos isto que propõem, ainda
que sem referências a Marx, movimentos como “software livre”, “creative commons” e similares, todos oriundos, não por acaso, dos Estados Unidos, isto é, da (ainda) mais avançada e poderosa sociedade capitalista dos nossos tempos. Deve-se observar, porém, que tais movimentos, em
boa parte, nasceram do encontro da esquerda radical estadunidense dos anos 1960-1970, com as
potencialidades libertárias por ela percebida nas TICs digitais43.
Tais potencialidades não se vão efetivar espontaneamente. Assim como aconteceu com a
radiodifusão nos anos 1920, está em curso um movimento do capital, cada vez mais consciente e
bem orquestrado, para impor rígidos controles aos usos democráticos das TICs digitais, moldando-as tecnológica e empresarialmente, além de subordina-las jurídica e ideologicamente, para as
exclusivas necessidades da acumulação rentista. Adotam-se em diferentes países, leis que refor41

Theodor Adorno e Max Horckheimer, Dialética do esclarecimento (Rio de Janeiro: Zahar, 1985).
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Ver K. Marx e F. Engels, Manifesto do Partido Comunista, p. 87 (Petrópolis: Vozes, 1987, 2ª ed.).
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Ver R. Barbrooke, op. cit.
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çam os “direitos intelectuais” ou as punições à chamada “pirataria”. Pessoas simples são presas
em suas casas e submetidas a multas impagáveis por estarem simplesmente intercambiando presentes digitais nas redes de computadores. Sem falar que novos “modelos de negócios” são inventados e implementados para solucionar o difícil problema de “como fazer dinheiro na rede”, a
exemplo do toca-música “iPod” ou do buscador “Google”.
Este é o debate que, neste momento, se trava na fronteira do capitalismo, já envolvendo
milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil44. Sobre este debate não se lê uma única linha ao longo de todas as Teses. Como afirma Herbert Schiller, grande intelectual marxista
estadunidense, “nos muitos conflitos daqui para a frente, informação e comunicação serão esferas
decisivas de contestação”45. Mas o PCdoB parece ter quase nada a dizer sobre isso. A única vez
que a palavra “internet” aparece nas 32 páginas em tamanho tablóide do documento de Teses, é
no artigo 42 da “Normas Congressuais”, apenas para informar o endereço do sítio onde será publicada a “Tribuna de Debates”.
Se o PCdoB ainda quer formular um projeto socialista para o século XXI terá que entender e intervir nessa discussão, daí agenciando os seus novos atores sociais. Não seria (mas é)
necessário acrescentar: o PCdoB precisará, ao mesmo tempo, abandonar o que já não passa, hoje
em dia, de discurso perfunctório, legado de uma época em que o principal problema dos revolucionários era o de assumir o controle e a condução de usinas químicas ou siderúrgicas. O nosso
problema, hoje em dia e daqui para a frente, é o de assumir a liderança na condução dos rumos da
internet e de outros meios de processamento e comunicação da informação. Só assim, lograremos
de fato vir a ter “presença rejuvenescida na contemporaneidade”.

6. “Desafios históricos da construção da nação”
Se não entendermos a nossa história, não poderemos projetar, com um mínimo grau de
acerto, os seus possíveis desdobramentos, logo as condições para intervirmos nos seus rumos.
Esse, aliás, tem sido um problema recorrente dos comunistas e marxistas em geral, no Brasil, por
sucessivas gerações. Até algumas décadas atrás, o desconhecimento da nossa história era genera-
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Ver Gustavo Gindre et alii, Comunicação digital e construção dos commons (São Paulo: Perseu Abramo,
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Ver Herbert Schiller, Information and the Crisis Economy, p. 125 (Oxford, EUA: Oxford University
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lizado. O pouco que se sabia era quase uma coleção de fatos, datas e nomes, articulados por interpretações idiossincráticas ou ideológicas. Mas depois dos caminhos desbravados por Caio Prado Jr., Sergio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré e alguns outros dos
grandes maîtres à penser brasileiros, nos anos 1940 a 1960, aos quais se seguiu um grande e rigoroso trabalho de pesquisa, ainda em curso, efetuado por estudiosos de diferentes visões teóricas e políticas, todos eles levantando novos dados e sugerindo, agora sim, interpretações dignas
desse nome, não podemos mais insistir em reduzir fatos e feitos a discursos meramente laudatórios e apologéticos, como os que lemos nas Teses 23 e seguintes. Nosso amor ao País e a seu
povo precisa ser posto de lado na hora de fazermos uma análise que se queira a mais objetiva
possível da nossa história. Se precisamos acreditar ser “grandioso” o resultado da nossa história
para termos ânimo de seguir em frente, isto não nos basta para escolhermos o melhor caminho. O
caminho errado conduz à derrota. A derrota, ao cansaço. O cansaço, ao desânimo.
Façamos algumas perguntas desafiadoras. Por que, depois de meio século de “desenvolvimento”, o Brasil não exibe nacional e internacionalmente, marcas mundialmente poderosas em
indústrias como a automobilística ou a eletro-eletrônica, a exemplo da Coréia do Sul ou do Japão, países que, nos anos 1950, não tinham presença maior do que a brasileira na economia industrial mundial? Por que, depois de meio século de “desenvolvimento”, nosso país não exibe,
quantitativa e qualitativamente, os mesmos indicadores educacionais, sanitários e outros socialmente relevantes, que os exibidos por países como Coréia ou Japão, apesar de, nestes, além de
em outros, tais indicadores fossem, por volta dos anos 1950-1960 do século passado, tão indigentes quanto ainda são os nossos?
Por que tantos e tão diferentes países como os nórdicos, a Alemanha, a França, a Itália, a
Espanha, o Canadá, a Austrália, tantos outros, para não falar dos Estados Unidos, asseguram,
hoje em dia, padrões de vida material e cultural minimamente decentes, quando não ostensivamente ricos, para a maioria ou até totalidade de suas populações, enquanto o Brasil somente garante padrões similares (ainda assim com boa vontade) para parcelas minoritárias de sua população? Que fique claro: entendemos por “rico” não, necessariamente, o tamanho do patrimônio
material e financeiro das pessoas, mas as condições educacionais e de saúde gerais, as condições
de trabalho, as condições de vida urbana, as condições de cidadania e, claro, as possibilidades de
consumo e lazer do conjunto majoritário da população. Sabemos todos muito bem como é confortável a vida cotidiana de qualquer trabalhador, dentro e fora de casa, num país efetivamente
desenvolvido. Existem problemas, decerto. Mas naqueles países não existem favelas, crianças
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pedintes nas esquinas, 45 milhões de pessoas (quase 25% da população) dependendo de um “bolsa família”, mais da metade da população com menos de quatro anos de escolaridade.
Por que, depois de 50 ou 60 anos de “desenvolvimento”, o Brasil não se tornou um país
desenvolvido?
Não dá para “culpar” o capitalismo em geral, pois todos aqueles países acima citados são
capitalistas.
Não dá para “culpar” o imperialismo, em particular, pois países como Suécia, Noruega ou
Coréia não podem ser considerados imperialistas, e mesmo o Japão não deve o seu desenvolvimento recente a políticas externamente agressivas, como as que poderiam ser atribuídas ao Reino
Unido, à França ou aos Estados Unidos ao longo dos últimos 200 anos.
Sabemos que, em muitos casos, o desenvolvimento de alguns daqueles países foi obtido
pela absorção de recursos materiais ou financeiros excedentes, extraídos do exterior. Ninguém
pode negar a importante contribuição da pilhagem colonial-imperialista para o desenvolvimento
do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos. Em direção oposta, vultosos recursos estadunidenses contribuíram para a recuperação da Europa Ocidental no Pós-Guerra, também para a recuperação econômica do Japão ou para o grande salto coreano. Mas igualmente o Brasil, durante
o seu longo ciclo desenvolvimentista, recebeu enorme montante de investimentos estrangeiros,
sobretudo estadunidenses. Os resultados não foram os mesmos. E, como já foi observado antes, a
União Soviética, por sua vez, não precisou de largos investimentos estrangeiros para ombrear-se
no curto prazo de 15 a 20 anos, com as principais potências econômicas do mundo capitalista.
Nem a China continental. A pilhagem imperialista ou outras formas de captação de recursos no
exterior podem ajudar mas não são condições sine qua non de um real desenvolvimento.
Se formos examinar, atenta e detalhadamente, a história de todos os países hoje desenvolvidos – inclusive, não esqueçamos, a China e a Rússia –, perceberemos, em primeiro lugar, um
traço comum a todos eles: suas elites sempre se descreveram a si próprias e, por extensão, ao seu
país como agentes autônomos no cenário internacional e, de preferência, vocacionados à liderança em todas as atividades sociais humanas que lhes fossem possíveis liderar. Por “elite”, aqui,
estamos entendendo não uma específica classe dominante, mas todo o conjunto de atores sociais
organizados, inclusive operários e demais trabalhadores, que interferem conscientemente nos
campos econômicos, políticos ou culturais determinantes para a definição dos rumos de um país.
Faz parte da elite de uma nação, tanto os donos, executivos e altos gerentes de seus bancos, como
também os dirigentes e outros militantes sindicais bancários, ainda que seus interesses imediatos
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possam ser completamente opostos. Um país precisa ter uma elite empresarial, política, intelectual, cultural, militar, trabalhadora etc., comprometida com um projeto de Nação para que possa
vir a ser efetivamente uma nação. Em alguns momentos, como aconteceu na Rússia de 1917, ou
nos Estados Unidos da Guerra da Secessão, uma parcela dessa elite precisará até mesmo se impor
pela violência a uma outra, caso não queira ver a sua nação vir a ser completamente destroçada.
E precisa ter condições para isso, condições que só podem emergir se estão aferradas a uma longa construção histórico-cultural.
A idéia de nação e, por extensão, pátria, é uma das mais poderosas idéias motivadoras do
progresso de um povo. O que permitiu à Coréia ou ao Japão aproveitarem-se de condições políticas e econômicas internacionalmente favoráveis para virem a se tornar sociedades plenamente
desenvolvidas no curto período de 30 a 40 anos, foi, antes de mais nada, uma firme vontade nacional de fazer dos seus respectivos países os primeiros do mundo capitalista, vontade essa impregnada no subconsciente do mais rico dos banqueiros ou do mais pobre dos porteiros. Para
sermos didáticos: assim como nenhum brasileiro aceita que a sua seleção brasileira de futebol
conquiste outro título que não o de “campeã”, os coreanos ou japoneses não aceitam que seus
automóveis, eletro-domésticos, escolas, centros de pesquisa, serviços públicos, bancos, o que
mais realmente importe para a vida nacional, não sejam os melhores do mundo – já o futebol,
este até pode não se mostrar tão relevante assim... E trabalham duro para isso. Já os brasileiros,
ao contrário, exceto quando se trata do seu futebol, não acreditam que a sua indústria, a sua cultura, a sua sociedade possam ocupar também posições de liderança no mundo. Qualquer veleidade nesse sentido é logo ridicularizada pelos nossos formadores colonizados de opinião46. Nelson
Rodrigues deu a esse comportamento subconsciente nacional, o nome de “complexo de viralata”. Esta não será uma formulação acadêmica, ou uma categoria antropológica, mas, não raro,
escritores e artistas são melhores intérpretes da verdadeira alma de um povo do que seus economistas, sociólogos e políticos, aqui incluídos os de esquerda.
Abordar esse tema, embora difícil, complexo e facilmente aberto a toda sorte de incompreensões e desentendimentos, é essencial. Celso Furtado dizia que, entre os fatores necessários
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insucesso, ignorando os sucessos) etc., por influentes intelectuais, conhecidos ex-embaixadores e, claro, jornalistas
que se dizem “especializados”.
32

M.D.

para o pleno desenvolvimento, é necessário mobilizar a vontade nacional47. É claro que a vontade nacional não se mobiliza por decreto. Ela é fruto de um amplo conjunto de condições históricas que a afirma e a reafirma a cada nova geração. Para que a vontade nacional seja mobilizada, é
necessário, em primeiro lugar, que ela seja mobilizável. Por outro lado, será, também, resultado
de um projeto consciente, se não de toda, ao menos de uma parte significativa da elite nacional.
Talvez, para tanto, seja necessário uma vanguarda... Esse projeto necessita ter objetivos bem
definidos e precisa ter clareza sobre os meios necessários para consuma-lo. Dos quais, não se
descartaria a violência.
A longa seqüência das Teses que resumem a História do Brasil, embora elogiável em seu
compromisso inequívoco com a Nação, peca ao reduzir nossa história a uma sucessão de eventos
um tanto quanto míticos, alguns mistificadores, que de modo algum respondem àquela pergunta
acima: por que, depois de mais de meio século de desenvolvimento, o Brasil ainda não é um país
realmente desenvolvido?
6.1. Divisão internacional do trabalho
A resposta à pergunta acima, talvez nos tenha sido dada por José Luis Fiori: as elites brasileiras, desde a fundação da nação (ao contrário, por exemplo, das estadunidenses) sempre estiveram umbilicalmente amarradas, em posições subalternas e dependentes, ao sistema internacional. Assim, se um segmento dessas elites – do qual fazemos parte (este que escreve e seus possíveis leitores) – chegou a alimentar sinceras expectativas autonomistas ao longo do ciclo desenvolvimentista, a sua frustração desde o início da década 1990 não seria apenas a “interrupção da
construção” nacional, como diz Fiori em diálogo com Celso Furtado, mas o “fechamento de um
parêntese e o retorno aos trilhos de um caminho que começou a ser construído muito antes e que
vem sendo percorrido pelo menos” desde quando o advento da era industrial colocou o Brasil na
condição de fornecedor de produtos primários, dentro da divisão internacional do trabalho48. Foram, no passado, as eras do açúcar, do ouro, do café. Será, a partir de agora, a do etanol, da soja,
do frango, da carne...
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Ver José Luis Fiori, “A propósito de uma construção interrompida”, em Maria da Conceição Tavares
(org.), Celso Furtado e o Brasil (São Paulo, Ed. Perseu Abramo, 2000).
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A palavra-chave é: divisão internacional do trabalho. Em raros momentos da nossa história, as elites, ou parte delas, puseram em questão a divisão internacional do trabalho. E quando
essa relação esteve algo ameaçada de vir a ser de fato rompida devido a processos endógenos um
tanto quanto imprevistos, os próprios agentes internos da nossa sociedade – a maior parte do seu
empresariado, a maior parte de sua classe média, também boa parte das camadas mais pobres e,
sempre, a sua imprensa e outros meios de comunicação – tratavam de conjurar o “perigo”, como
fizeram ao estimular e sustentar o golpe de 1964, ou estimular e sustentar a “transição” da ditadura militar para a assim chamada democracia, a partir de 1985.
Até 1964, estava em curso um projeto conscientemente nacionalista defendido por parcelas do empresariado, por alguns grupos profissionais e intelectuais, por setores militares, por boa
parte do operariado e segmentos organizados do campesinato, que poderia levar ao desenvolvimento de uma economia, com a sua cultura, enraizada em nossas próprias forças endógenas de
acumulação. Com apoio político e alguma contribuição financeira estadunidense, o golpe militar
foi dado por uma burguesia industrial-financeira secularmente associada a capitais e interesses
estrangeiros, aliada e apoiada por uma grande classe média urbana secularmente consumidora de
produtos, marcas e símbolos estrangeiros de status. A vontade nacional para o golpe foi produzida pela indústria especializada nesse tipo de produção: os meios de comunicação49.
Em 1985, o movimento que levaria à eleição indireta da dupla Tancredo-Sarney e, em seguida, à eleição direta do aventureiro Fernando Collor, interrompeu um processo de crescente
consolidação, dentro do Brasil, de indústrias e serviços articulados à segunda revolução científico-técnica, dotados de real controle sobre suas tecnologias de projeto e de produção. O Brasil
estava àquela época mais avançado do que a Coréia, Índia ou China em segmentos como informática, telecomunicações, eletro-eletrônica em geral, petroquímica, fármacos, engenharia pesada,
aviação, automação bancária, automação de governo, outros tantos campos industriais ou de serviços50. Este avanço se devia, em larga medida, a uma aliança entre segmentos da tecnoburocracia estatal incrustados em empresas como Petrobrás, Vale do Rio Doce, Telebrás e outras, com
setores da burguesia industrial brasileira, da burguesia financeira e, inclusive, segmentos do capi-
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tal estrangeiro51. Lamentavelmente, a ditadura, limitada ideologicamente pelo seu estúpido anticomunismo e sustentada socialmente na grande burguesia industrial-financeira internacionalizada
e na classe média consumista, não podia mobilizar o povo em apoio ao seu projeto. Antes promovia, no mesmo período, uma brutal concentração de renda a favor dos setores que iriam, adiante, se mobilizar para derrocá-la: os mesmos grupos sociais de renda alta e média que, até então,
haviam-na alegremente sustentado por duas décadas. De novo, a vontade nacional para derrubar
a ditadura e retornar ao padrão histórico de inserção subalterna será produzida pela indústria especializada nesse tipo de produção: os meios de comunicação52. A adesão às “diretas” da Folha
de S. Paulo que, outrora, fornecera meios de transporte aos torturadores da Oban, é emblemática
dessa virada53.
Para articular político-ideologicamente essa “transição” terá sido muito importante a introdução do termo “autoritarismo” no debate político, quase substituindo a expressão “ditadura”.
Apresentado por Fernando Henrique Cardoso, o termo associava a um mesmo movimento de
oposição ao regime militar, “um amplíssimo espectro de forças, que ia do sindicalismo classista
do ABC às corporações multinacionais, contra a burguesia de Estado [visando] a desconcentração do poder político em torno do executivo e a desconcentração do poder econômico do estado”
54

.

Tal associação não só permitiria “a transição política, sob a forma conservadora que ela assu-

miu”, ao dissolver as classes sociais numa “sociedade civil”, como lançaria os fundamentos do
processo que se seguiria de desmonte do Estado desenvolvimentista que, desde então, passa a ser
visto como se sob o controle de uma “burguesia estatal”, daí imbricadamente relacionado ao sistema ditatorial.
Grande parcela da população brasileira pouco se beneficiara do desenvolvimento conduzido pelos governos militares. Foi fácil neutralizar qualquer apoio social mais amplo ao movimento que se seguiria de privatização das estatais, bem como de destruição das bases industrialtecnológicas do progresso nacional. Mesmo amplo segmentos ditos de esquerda, mostraram-se
indiferentes à destruição de nossas indústria de ponta e ao retrocesso do Brasil à condição de país
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primário exportador, condição esta que está sendo definitivamente confirmada após sete (para
oito) anos de governo Lula.
É uma análise assim, identificando os grupos sociais, os blocos de classe, as condições de
hegemonia, as próprias características e contradições no seio do dito “povo”, daí os projetos mobilizadores em cada fase da nossa história, é uma análise assim que precisa ser feita. Não uma
narrativa superlativa de livro didático escolar, como a que se lê nas Teses 24 a 52. Uma análise
realista, autocrítica, não raro desagradável, precisa ser obrigatoriamente feita porque se não o for,
não nos permitirá identificar os grandes gargalos do momento atual, daí o projeto que precisa ser
construído, as alianças que precisam ser feitas, a estratégia e táticas que precisam ser elaboradas.

7. “O primeiro ciclo civilizatório”
A América portuguesa de nome Brasil, não constituía uma nação e nem tinha projeto de
nação, ao menos até os primeiros anos do século XIX, ao contrário do que dão a entender as Teses 24 e seguintes, no que não se diferenciava, até a revolução de 1775, da América inglesa setentrional que viria a formar os Estados Unidos. As lutas políticas ou conspirações contra a Coroa portuguesa ocorridas no período colonial podem servir, como vieram a servir depois da proclamação da Independência, de motivo para a construção de mitos, pois toda nação necessita de
mitos fundadores. É correto e necessário que o país comemore esses mitos, sobretudo agenciando
a infância e juventude em torno deles, como aliás quase já deixou de fazer nos últimos 25 anos.
Mas, para a análise política de um projeto de país, devem ser melhor adequados à sua justa medida.
A colônia portuguesa era constituída por um arquipélago de regiões sócio-econômicas,
cada uma delas diretamente relacionada à metrópole lusitana e, por esta, à economia-mundo na
qual crescia a dominação britânica. Sob muitos e fundamentais aspectos, as regiões brasileiras
tinham relações econômicas e políticas mais estreitas com a África, de onde traziam o braço escravo, do que com a Europa. Inclusive, Angola foi reconquistada para o império português, após
este tê-la perdido para a Holanda, a partir de uma expedição montada e saída do Rio de Janeiro,
em 1648. Às vésperas da nossa Independência, o Atlântico tendia a ser um lago brasileiro.
O Brasil não tinha povo, nem suas elites costumavam agir como “liderança autêntica”
(Tese 24). Não pode ter povo uma sociedade maciçamente apoiada no aviltante trabalho escravo.
Nem pode vir a ser liderança, uma elite que se apóia “naturalmente” nesse trabalho: vários dos
líderes dos movimentos pela Independência eram proprietários de escravos, inclusive alguns dos
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liberais mais radicais, a exemplo de Cipriano Barata55. A sociedade brasileira, às vésperas da
Independência, era constituída por latifundiários, funcionários públicos civis ou militares da Coroa, padres, comerciantes (grandes atacadistas ou pequenos retalhistas), barbeiros (que se faziam
de médicos), alfaiates, marceneiros, outros artesãos, vaqueiros e escravos. Pequena parte da população era urbana, quase nada era alfabetizada. A maior parte porém não cabia em quaisquer
dessas classificações acima: compunha uma ampla e difusa massa de desclassificados, como os
intitulou Laura de Melo e Souza56, para não adotar, seguindo Marx, a palavra lumpemproletariado. Viviam nas franjas da sociedade e da lei, sobreviviam de pequenos mascates, mineração ilegal, outras contrafações, curandeirismo, roubos, prostituição e, não raro, prestando serviços sujos para a repressão particular ou estatal. Na verdade, até hoje, quanto mais o Brasil se industrializou e urbanizou, mais também produziu lumpemproletários. Lembrando que o lumpensinato só
pode ser base social para o fascismo, populismos demagógicos e outras opções assemelhadas57,
nas novas condições excludentes de evolução do capitalismo informacional, sua expansão é um
dos mais sérios problemas políticos e ideológicos a ser enfrentado pela esquerda marxista, não
somente no Brasil mas em todo o mundo.
O lumpensinato é mobilizável sempre que exista algumas moedas para pagá-lo, ou sempre
que algumas circunstâncias afrouxem os controles dos “de cima” (quando estes brigam entre si)
ou tornem suas condições de vida tão inviáveis (grandes fomes, por exemplo), levando-o a explodir em rebeliões inconseqüentes, saques, vinganças, outros atos de barbárie. No Brasil, não
raro, o lumpensinato se prestou como bucha de canhão ou massa de manobra para os mais diversos interesses das nossas estreitas elites. Estreitas quantitativamente. Estreitas intelectualmente.
As elites brasileiras eram diminutas até, pelo menos, a segunda metade do século XX,
quando, só então, avançou a urbanização e cresceu exponencialmente a classe média e o operariado moderno. Não raro era, e permaneceu sendo, atavicamente venal, corrupta, submissa aos
mais poderosos e covardemente opressora dos mais fracos. Nas últimas décadas tem dito “sim” a
qualquer arreganho estadunidense, mas estará pronta para castigar duramente “agressões” de bolivianos e assemelhados...
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7.1. A formação das elites subalternas
A história dessa elite será a nossa história, não aquela panegírica que, surpreendentemente, lemos nas Teses. Por exemplo: o levante contra a dominação holandesa (Tese 24) se deu
quando as casas bancárias dos dominadores decidiram que era chegada a hora de cobrar empréstimos vencidos aos escravocratas da cana. Até então vinha funcionando muito bem o pacto econômico e social dos latifundiários nordestinos com os capitalistas holandeses58. Mas, como sabemos até hoje, os fazendeiros sentem-se ultrajados e são capazes de discursos arrebatadores se
lhes cobram as dívidas...
A Inconfidência Mineira não passou de uma conjuração de sonegadores de impostos, afinal traída por um deles59. Mas para que alguém pudesse ser punido, toda a culpa foi expiada pelo
mais pobre e único idealista entre eles – o alferes alcunhado “Tiradentes”. Este e outros movimentos similares reagiam aos assaltos da Coroa aos alforjes dos ricos. Nos dos pobres, não havia
mesmo o que extorquir... A rigor, a única resistência libertária digna de nota que se pode observar nos tempos coloniais, foi a dos escravos fugidos para os quilombos, com destaque para o
Palmares, e as dos índios em luta contra os bandeirantes – estes, aliás, também mestiços já genuinamente brasileiros. Na nossa Independência não se ouviram ecos nenhum de quaisquer desses passados, salvo talvez em Pernambuco. Os alinhavos ideológicos identitários foram construídos mais tarde, por Varnhagem, Capistrano de Abreu, Oliveira Lima, Rocha Pombo, Pedro Calmon e outros dos nossos grandes historiadores oficialistas.
A transferência da atrasada e reacionária Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, daria
um rumo excepcional à nossa história, distinto do restante das Américas. As elites locais puderam não somente se integrar aos cerca de 14 mil nobres, funcionários, padres e comerciantes recém-chegados da Europa, como até iriam adquirir posições hegemônicas na condução dos negócios econômicos e políticos. A elevação do Brasil à condição de Reino, em 16 de dezembro de
1815, e do Rio de Janeiro, na prática, à de capital do Império lusitano, deram por encerrado o
estatuto colonial. Aí, não em 1822, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal60. A nova condição
era muito cômoda para as elites escravocratas, beneficiadas ainda pela abertura dos nossos portos
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ao comércio internacional. Nas principais cidades, expande-se uma classe comercial, estreitamente vinculada a interesses estrangeiros, sobretudo britânicos, exportando produtos primários,
importando escravos e manufaturados. A maior parte desses comerciantes era portuguesa.
A revolução constitucionalista do Porto – primeira revolução liberal européia, depois da
queda definitiva de Napoleão – iria modificar essa idílica situação. A burguesia comercial portuguesa desejava a volta da capital imperial para Lisboa, com o retorno do Rei, e a devolução do
Brasil à condição de colônia, assim recuperando o seu monopólio sobre o comércio internacional
brasileiro. Evidentemente, a história não anda para trás. Os brasileiros – e, como brasileiros, entendia-se também os muitos nascidos em Portugal que aqui tinham criado raízes – desejavam a
manutenção do Reino Unido61. Inclusive o Rei. Os discursos só começam a falar em Independência, a partir dos últimos meses de 1821, devido à cada vez mais intratável posição de Lisboa.
Articula-se então, com apoio de D. João VI, obviamente adversário das “Cortes” (como se chamava a Assembléia Constitucional lisboeta), a solução de deixar, no Brasil, o seu filho e herdeiro
Pedro. Ao longo dos meses seguintes, a aristocracia escravocrata do Sudeste, o funcionalismo
luso-brasileiro do Rio de Janeiro, os comerciantes do Rio e de Santos, um magote de profissionais liberais e intelectuais, o lumpensinato pronto para aderir a qualquer festa, sobretudo quando fantasiada com mantos e coroas reais, conseguem construir o consenso em torno da aclamação
de D. Pedro, imperador constitucional do Brasil. Os fatos se encarregaram da coreografia do 7 de
setembro.
A conquista da autonomia política não significaria “a derrota dos setores agromercantis”,
como admite a Tese 25, porque não somente foi conduzida por eles, mas somente podia ser conduzida por eles. Não havia outro grupo social no país capaz de cumprir papel similar e lhes disputar a hegemonia do processo. Uma única era a preocupação da aristocracia latifundiária e dos
demais grupos que giravam à sua volta: evitar uma guerra pela Independência. Por dois motivos.
O primeiro, mais importante: a guerra pela Independência resultaria, obrigatoriamente, na abolição da escravatura ou, pior, a exemplo do que ocorrera no Haiti, poderia levar a um tenebroso
levante de negros. O segundo: uma guerra assim poderia acabar fragmentando a América portuguesa, a exemplo do que já acontecera na espanhola. Colocar o filho legítimo do Rei à frente do
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processo e uma coroa imperial na sua cabeça conjurariam, como de fato conjuraram, ambos os
perigos. O arquiteto dessa solução foi o grande brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva62.
É justo lembrar José Bonifácio (Tese 25). Mas é necessário contextualiza-lo. Poderia ter
sido para o Brasil, o que foi Thomas Jefferson para os Estados Unidos. Ocorre que Jefferson é
produto de uma específica sociedade e, com o seu talento e liderança, logra sintetizar, organizar e
expressar os anseios desta sua sociedade. Desde os primeiros momentos, os estadunidenses se
consideravam destinados a construir uma nação democrática (exceto para os negros e índios, of
course) e fadados a semear a civilização através do mundo (a civilização européia, branca e cristã, of course). Jefferson soube dar expressão a tais sentimentos, apresentando-os como o “destino
manifesto” dos whites, anglo-saxons and protestants (WASP) e mostrando-lhes como deveriam
se preparar e organizar para cumpri-lo63. Era o homem certo, no lugar certo, no tempo certo.
Bonifácio parece ter sido resultado de uma fortuita biografia individual. Sendo geólogo,
tinha rara formação técnica no bacharelesco e beletrista ambiente pré-moderno luso-brasileiro;
vivera alguns anos nos recém-nascidos Estados Unidos; adquirira grande experiência em gestão
de negócios públicos na burocracia portuguesa; chegou de volta ao Brasil com cerca de 50 anos,
idade em que, àquela época, já se estava às vésperas da morte, mas ainda a tempo de se envolver
nos fatos de 1821-1822 e de logo conquistar, com sua inteligência e conhecimentos muito acima
da média, a confiança do jovem príncipe regente. Bonifácio poderia ter sido o homem certo, mas
não estava nem no lugar, nem no tempo certo. Defendia, com irado vigor, a libertação dos escravos, a reforma agrária, até surpreendentes políticas ambientais e indigenistas. Sustentava, com
toda a razão, que uma Nação e um Estado não podem ser fortes, muito menos se equiparem com
Exército e Marinha, se o seu povo é constituído por escravos64. Possivelmente percebia o Império que estava ajudando a fundar, como também fadado a semear a civilização pelo mundo. Não
foi ouvido pelos seus pares, nem à “direita” conservadora, nem à “esquerda” liberal, todos igualmente escravistas. Conquistou unanimidade contrária. As elites brasileiras queriam tão somente
mimetizar a civilização européia, adotar seus ornamentos rituais e retóricos, fantasiar-se de “primeiro mundo” (àquela época, como hoje), mas não viver realmente nele, com seus direitos mas,
também, suas obrigações, nem muito menos enfrentar os riscos e desafios, internos e externos, de
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construir e semear uma autêntica civilização nestes trópicos. Para que reinventar a roda?, como
se diz hoje em dia... Sobretudo se temos escravos para carregar nossos fardos com os próprios
pés.
7.2. O vergonhoso processo abolicionista
O exame da história brasileira não pode escamotear a tragédia que foi – tragédia moral,
tragédia econômica, tragédia cultural – o não enfrentamento da questão abolicionista logo em seu
momento fundador. Estamos pagando agora um alto preço por isso.
O Império, em seus primeiros 20 anos, dedicou-se a consolidar a unidade da América
portuguesa em torno da sua nova metrópole fluminense. A legitimidade do rei Bragança, filho de
uma Bourbon, casado com uma Habsburgo, e reconhecida por seu próprio pai após conveniente
reparação financeira caucionada por Londres, enfraqueceu veleidades caudilhescas paroquiais, à
moda em outras partes da América Latina. No primeiro momento, logo após a Independência,
D. Pedro I precisou, com o concurso de mercenários estrangeiros (almirante Cochrane, general
Labatut) pagos com dinheiro dos latifundiários e comerciantes do Sudeste, expulsar forças portuguesas leais a Lisboa mas apoiadas por sentimentos separatistas locais, de algumas cidades do
Nordeste e Norte. As chamadas “guerras da independência” não passaram de guerras de reconquista, não raro cruéis. Na Bahia verificou-se a única luta realmente popular contra os comerciantes e os militares portugueses, motivo pela qual, até hoje, os baianos comemoram, com muita
festa e com toda a razão, o 2 de julho, data da vitória em Pirajá, como sua “data nacional”.
Nos anos seguintes, o Império enfrentou rebeliões que nada tinham de “democráticas” ou
“republicanas”, exceto nos discursos panfletários. Eram movimentos orquestrados por oligarquias locais desejosas de assumirem a direção direta dos seus negócios com Londres, sem a intermediação de prepostos nomeados pelo Rio de Janeiro. Essas oligarquias, mobilizando os ressentimentos do comércio retalhista, dos pequenos artesãos e do lumpensinato contra o grande
comércio português e, por extensão, contra uma Corte, no Rio, ainda muito lusófona, inclusive
pelo próprio feitio do seu Imperador, organizavam-se sob a bandeira “federalista” do Partido
Liberal65. Mas para a aristocracia fluminense, os funcionários de Estado, os comerciantes do Rio
e para o Imperador, o “federalismo” nada mais seria do que ante-sala do separatismo. E não poucos discursos ouvidos à época em Salvador, Recife ou Belém, sem falar das “repúblicas” procla-
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madas por estancieiros e contrabandistas de gado no Rio Grande do Sul, dariam razão a esta
crença. Em geral, os levantes tinham início em conflitos com os comerciantes portugueses, mas
acabavam liberando as energias reprimidas do lumpensinato e degenerando em sangrentas, nada
“avançadas”, correrias pelos sertões, a exemplo da Balaiada ou da Cabanagem66. Estimuladas
pelo interregno liberal, com suas reformas “federalistas”, que se seguiu à abdicação de D. Pedro
I, essas rebeliões seriam contidas, violentamente (e não poderia ser diferente), pelo “regressismo” conservador em seguida ao golpe da “maioridade”. A esta altura, o café, no Rio de Janeiro e
São Paulo, começava a ocupar lugar de liderança na economia brasileira. O Império pacificado
poderia, então, sustentado no trabalho escravo, gozar cerca de 25 anos de relativa calmaria, com
os “saquaremas” e os “luzias” se sucedendo no governo, sem maiores comoções, sob o reinado
pachorrento de D. Pedro II.
Entre 1840 (Golpe da Maioridade) e 1880, muito pouco se falou em Abolição da escravatura. Logo, essa história, tristemente, não exibe nenhuma “grandeza”, como pretende a Tese 26.
Envergonha-nos. Cobre-nos de opróbrio. E resulta diretamente no Brasil que somos hoje. Aquela
não era uma sociedade apenas de latifundiários escravocratas. A viúva aumentava seus rendimentos com os seus pretinhos de aluguel. Ex-escravos tinham escravos para ajudar nos pequenos
serviços e, sobretudo, exibir status. Famílias urbanas de classe média mantinham escravas nos
serviços domésticos. A SOCIEDADE era escravocrata. Os vícios morais e culturais da escravidão marcavam, como ferro em brasa em nossos braços, tanto os escravos quanto os não-escravos,
conforme percebeu um dos poucos membros lúcidos das elites da época, o diplomata Joaquim
Nabuco67.
Enquanto na Europa, Estados Unidos e, depois dos anos 1870, também no Japão, avançava a pleno vapor, literalmente, a primeira revolução industrial, cresciam a classe operária e as
classes médias, constituíam-se os partidos social-democratas, lutava-se pela educação e pelo voto
universal, aqui no Brasil nossos bisavós contentavam-se com a riqueza que a monocultura escravocrata do café lhes proporcionava, graças à qual podiam enviar seus filhos para estudar em
Coimbra ou Paris, e tudo o mais importar de Londres, Paris ou Hamburgo: trilhos, locomotivas,
também talheres, porcelanas, vestidos, tijolos, bidês.
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Proclamada a Independência, o Império se verá sob forte pressão inglesa para abolir o tráfico negreiro. Por que não, para abolir a própria escravidão? É curioso como nossos historiadores
não se fazem esta pergunta, nem lhe buscam alguma resposta. Em termos concretos, a humilhante, para nós, campanha naval inglesa, dos anos 1830 a 1850, resultou na destruição da frota mercante brasileira e na ruptura dos nossos laços comerciais e culturais com a África. O Império
apanhou calado, apesar de não lhe faltarem recursos, sobretudo madeira, além de população, para
construir uma poderosa marinha de guerra. Claro, faltava vergonha na cara desta população.
Arriscar a vida em defesa de algo absolutamente indefensável não poderia motivar nem o mais
cínico dos homens. Era preferível fingir que nada acontecia. Ou votar leis para inglês ver68...
Em 1850, inviabilizado o tráfico pela ação inglesa, duas leis concomitantes tentam dar
uma solução ao problema. A Lei Euzébio de Queirós coloca o comércio negreiro transatlântico
definitivamente na ilegalidade. E a Lei das Terras reconhece a propriedade do solo a quem já a
tinha e determina que o acesso às terras públicas, desde então, somente seria possível por meio
de compra. Enquanto nos Estados Unidos, a União e seus estados distribuíam terras gratuitamente a milhões de novos colonos, no Brasil, dava-se uma enorme marcha a ré: acesso à terra, só
com dinheiro na mão... O objetivo era claro: impedir o acesso dos trabalhadores livres à terra,
quando todos já sabiam que, mais cedo ou mais tarde, o trabalho livre substituiria a escravidão69.
O tráfico muda da África para o Nordeste70. Contra este, os ingleses, já satisfeitos após
nos tomarem o comércio atlântico, nada tinham a opor. A decadência da lavoura canavieira e a
ascensão do café levarão à venda dos escravos nordestinos para os plantadores fluminenses e
paulistas. Ao mesmo tempo, por isto mesmo, a aristocracia rural e a pequena classe média urbana
nordestina, pouco a pouco, deixam de se importar com a sorte da escravidão e podem, de bom
grado, assumir mais convenientes ares abolicionistas.
Será a guerra do Paraguai que provocará uma inesperada mudança nesse triste cenário.
Causada pela agressão de um caudilho fronteiriço, colocou as elites brasileiras, pela primeira vez
em sua história, diante das exigências de uma guerra real. O Brasil, até então, não dispunha de
um Exército digno deste nome. E, como já sabia José Bonifácio, não tinha como mobiliza-lo71.
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Para formar o Exército, o Império, isto é, o Estado precisou recrutar os escravos. E só poderia
faze-lo, prometendo-lhes a liberdade. O grande gravurista Ângelo Agostini deixou registradas
pungentes cenas de soldados negros, retornando da guerra, encontrando mães e parentes castigados nos troncos da escravidão. O Império aciona deputados e senadores (não raro, do Nordeste)
para encontrar alguma solução, o debate é aberto, a sociedade começa a se mobilizar, agora para
valer. Intelectuais, profissionais liberais, estudantes, inclusive negros cultos como André Rebouças, José do Patrocínio, Luis Gama organizam as primeiras sociedades abolicionistas, congregadas, no já avançado ano de 1880, na Sociedade Abolicionista Brasileira.
Sem dúvida, esse movimento expressa a própria evolução político-cultural da sociedade
brasileira, onde já se podia notar a presença de uma pequena classe média liberal urbana, não
mais artesã, informada e formada nas correntes intelectuais européias da segunda metade do século XIX. Por outro lado, o respaldo do Estado imperial ao processo abolicionista vai lhe retirar
o apoio do seu principal grupo de sustentação: a aristocracia cafeeira. Na verdade, a estrutura
política, ainda organizada em torno da decadente aristocracia fluminense e da burocracia situada
no Rio de Janeiro, já não respondia à real força econômica dos escravocratas paulistas. Em 1870,
estes fundam o Partido Republicano Paulista, relançando a bandeira “federalista” recolhida desde
dos anos 1840. Não abordam, entretanto, até pelo menos 1887, o problema da escravidão72.
A abolição da escravatura viria a ser um processo, parodiando o ditador Geisel, lento, gradual e seguro. As cínicas leis do Ventre-Livre (1871 – um ano depois de finda a Guerra do Paraguai) e do Sexagenário (1885) visavam promover uma, digamos, “natural” abolição, na medida
em que não nascessem novos escravos e se “aposentassem” os velhos... Em 1888, quando a população escrava caíra de 31% da população total, em 1850, para 5% em 188773, finalmente decretou-se a Abolição. Esperassem mais um pouquinho, não seria necessário...
Não, não há o que comemorar. Nada há de “renovador” (Tese 27) no processo e no seu resultado, mesmo que não possamos, de modo algum, desmerecer ou desprezar a luta, o idealismo,
as ilusões dos que nela se empenharam. Há que se tirar lições de uma história que, em seus marcos determinantes, como neste caso da Abolição ou naquele da Independência, exibe uma socie72
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dade sempre disposta a escamotear seus problemas, uma elite sempre pronta a adiar soluções, um
“povo” incapaz de tomar sua história nas próprias mãos, até porque em lugar nenhum do mundo,
a luta popular se fez, onde se fez, sem que houvesse ao menos uma parcela da elite capaz de decididamente lidera-la.

8. “O ‘segundo ciclo’ civilizatório”
“O povo assistiu bestializado à proclamação da República”, escreveria um dos líderes do
movimento republicano, Aristides Lobo74. Foi um golpe militar, não um levante irresistível das
massas que pouco entenderam o que acontecia. A República atendia aos interesses da aristocracia
do café, coligada a oligarquias provinciais pelo Brasil a fora. O Império consolidara a unidade
nacional, o “federalismo” poderia, agora, acomodar melhor os interesses locais. Os denominados
“coronéis” seguiriam controlando latifúndios economicamente semi-autárquicos, junto com os
homens que viviam neles, homens estes que serviam para lutar contra outros “coronéis” ou para
votar em alguns deles ou seus prepostos, conforme rituais até hoje renovados ou repaginados
dessa nossa democracia de fancaria.
Se houve “muita luta” nos primeiros anos após o golpe, elas não passaram de disputas
sangrentas pelo poder, entre clãs familiares, nas diferentes províncias75, além da guerra civil provocada pela reacionária reação idiossincrática da Marinha monarquista, ressentida com a ascensão do Exército ao centro da política nacional76. A República apenas confirmou a velha máxima
do Príncipe de Salina, imortal personagem de Giuseppe di Lampedusa: “tudo mudar para que
tudo fique como está”. Eventualmente, num primeiro momento, necessitam-se de idealistas e
jacobinos para inflamar as idéias. Intelectuais e jovens militares cariocas fizeram esse papel. Logo, são descartados... ou cooptados.
No entanto, um amplo conjunto de fatores econômicos e culturais iria começar a produzir
mudanças no País, pouco percebidas ou imprevistas em seus momentos iniciais. Depois da Primeira Guerra, crescem a influência econômica e cultural dos Estados Unidos e a do seu imperialismo não territorial, no mundo e no Brasil. A ascensão, na Europa, das idéias ditas “universais”,
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do socialismo e, também, do nazi-fascismo introduz novos elementos no debate político e cultural, favorecidas pelos avanços nas comunicações (telefonia, radiofonia, fotografia) que aceleram
a propagação de informações e de idéias. O comércio internacional, prejudicado pela Guerra,
afeta as nossas importações de supérfluos. Ao mesmo tempo, os excedentes financeiros da lavoura e comércio do café buscam novas aplicações lucrativas, principalmente na indústria ou na melhoria das condições de vida urbana. Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais passam por importantes transformações urbanísticas modernizadoras. O ambiente cotidiano se moderniza, até
porque o Brasil, nessa época, está recebendo, como os Estados Unidos e outros países, um grande afluxo de migrantes europeus que nos trazem novos hábitos e crenças. Empreendedores, sem
os vícios da aversão escravocrata ao trabalho, aproveitam as oportunidades, se podem, para criar
empresas, sobretudo indústrias; e se não podem, logram ao menos se empregar nas indústrias que
vão sendo criadas. Está nascendo, no Brasil, a sua classe operária, junto com a sua burguesia
industrial77.
Já durante a Guerra, o operariado brasileiro exibe sua força nascente nas greves selvagens
de 1917, sob influência do anarco-sindicalismo para cá trazido por trabalhadores espanhóis e
italianos. Será a primeira vez, na nossa história, que, de fato, um movimento social mostra real
consciência de classe e identidade programática.
Será a acumulação desse conjunto de forças econômicas e sociais que, chegando os anos
1920, afinal eclodirá em fortes manifestações reformistas, tanto no campo das artes (a Semana de
Arte Moderna), quanto no da política: o “movimento tenentista”, a fundação do PCB etc. Só então, podemos afirmar, formular-se-á, de verdade, algum “programa avançado” de transformação
do Brasil. Em parte, esse programa teve origem nas escolas militares porque, àquela época, essas
eram quase as únicas escolas que formavam técnicos em nosso País. Nas faculdades civis (não
tínhamos sequer uma universidade!) ainda predominavam o bacharelismo e o bel-letrismo. Daí
porque nasce, no seio da juventude castrense, o chamado “movimento tenentista”. Dele derivará
o que talvez tenha sido o mais importante evento militar da nossa história, depois da Guerra do
Paraguai: a heróica Coluna Prestes. Foi um feito extraordinário, política e militarmente. E o fato
de, até hoje, nenhum dos nossos cineastas ter feito um único filme sobre esse momento ímpar,
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diz bem da relação das nossas elites com a nossa história. Nos Estados Unidos, um acontecimento como este já teria dado motivo às mais diversas narrativas cinematográficas, do épico ao drama, à comédia, à simples aventura.
No final dos anos 1920, o capitão Luis Carlos Prestes era o mais importante e mais querido líder político brasileiro. Seu renome alcançava toda a América Latina. É sabido que ele, no
entanto, recusou-se a liderar a Revolução de 1930. Tivesse-o feito, a nossa história seria outra,
mesmo, claro, que não se possa garantir, se vitorioso, que permaneceria tanto tempo, quanto Vargas, no poder. Mas teria iniciado uma revolução armada de fato, como o fizeram Sandino, Farabundo Marti, tanto outros, para não falar, no outro lado do mundo, de Mao Tse-tung. A história
do Brasil parece condenada a contar com algum homem certo na hora errada, ou um homem errado na hora certa...
8.1. A Era Vargas
Será com o estancieiro Getulio Vargas, ex-ministro do derrubado presidente Washington
Luis, que a história seguirá seu curso. É verdade que, com ele, inicia-se uma “nova etapa na história do país” (Tese 28). Mas será necessário relativizar essa introdução do Brasil no século XX.
Vargas trouxe para o centro do poder, uma elite industrial e tecnocrática apoiada por segmentos
organizados da classe operária (sem se ignorar as suas contradições e conflitos). Ele ampliou o
processo de urbanização e de crescimento das classes médias urbanas, expandindo, com isso,
aquele tipo de consumo que Torsten Veblen diria “conspícuo” (ostensivo, visível, por extensão,
distintivo). Mas implementou suas políticas em clara aliança com os antigos grupos do poder:
não rompeu com eles, compôs-se com eles. Precisava do café para financiar a industrialização
reclamada pela tecnocracia civil-militar que, agora, ocupava o “núcleo duro” do centro de decisões. E precisava dos “coronéis” para manter sob controle os “sertões” – por sua vez, nomeando
os seus “interventores” nos estados, como os antigos “presidentes de província”, para manter sob
controle os próprios “coronéis”. Vargas não fez a mais importante e sempre adiada das reformas:
a agrária. Promoveu, por outro lado, uma nova migração de trabalhadores do Nordeste para São
Paulo, que poderia lembrar aquela dos escravos em meados do século XIX. Essa massa trabalhadora – os “paus de arara” – analfabeta, desenraizada, desorganizada, geralmente submissa, sem
preparo anterior para a disciplina fabril, substituiria com vantagens (para a burguesia) os politizados imigrantes europeus que aqui chegaram poucas décadas antes. Com ela, Vargas organizaria
os seus sindicatos inspirados na Carta Del Lavoro fascista.
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Sim, o Brasil foi o país capitalista que mais cresceu, entre os anos 1930 a 1980 (Tese 29).
Mas não se tornou um Japão. Ou uma Coréia. Sequer uma Suécia (que, agora, está aí a querer
nos vender jatos militares). Não aproveitou a oportunidade das rupturas kondratieffianas, como o
fizeram a Alemanha e o Japão em fins do século XIX ou a Coréia nos anos 1970-80, para situarse, também, entre as potências capitalistas (ou socialistas) mundiais. Ao contrário, permaneceu
dependente, periférico, mantendo boa parte do seu povo na miséria material e cultural. Por que?
Noves fora o “complexo de vira-lata” ciosamente cultivado pelas nossas elites através do
seu cinema, da sua literatura, da sua Academia, dos seus meios de comunicação, dos seus discursos políticos da direita à esquerda, o nosso desenvolvimento foi o que foi porque, para o seu resultado, menos importava o papel que o Estado aí representou. As Teses tentam, enviezadamente,
valorizar esse papel. Ora, o PCdoB não pode ignorar que o Estado aí cumpriu o mesmo papel
que também cumpria na Alemanha nazista, no Reino Unido ou nos Estados Unidos liberaldemocratas, na Suécia social-democrata, em qualquer outro país capitalista avançado àquela época e, mais tarde, na Coréia ou no Japão (conforme discutido em 3, acima). Tratava-se de um Estado capitalista, investindo capital no interesse do capitalismo. A burguesia brasileira e seus sócios internacionais precisavam de infra-estrutura moderna e de insumos básicos para viabilizar
os seus investimentos. Mas não iriam investir nesses setores de lento retorno, como a alemã não
investira na Alemanha, a japonesa não investira no Japão. Fazer tais investimentos, este era o
papel do Estado. Vozes empedernidamente reacionárias como Frederick Hayek, nos Estados Unidos, ou Eugênio Gudin, no Brasil, podiam não entender isso. Mas, àquela época, entre nós, até
americanófilo Roberto Campos, o fundador do BNDES, entendia-o muito bem.
Estabeleceu-se, no seio do capital, uma divisão de trabalho, conforme um pacto afinal
concertado sob o governo Juscelino Kubitschek. O Estado investiria em estradas, energia, comunicações, indústrias básicas, a exemplo de siderurgia ou petroquímica. O capital privado, com
insumos a preços subsidiados fornecidos pelos empreendimentos estatais, investiria nas indústrias de consumo final: automobilística, eletro-eletrônica, farmacêutica etc. Aqui, acertou-se um
outro acordo: o conhecimento tecnológico e, não raro, as próprias marcas industriais permaneceriam sob controle estrangeiro; o capital nacional entrava no negócio como sócio financeiro
ou, em alguns casos, como fornecedor de peças ou partes, ou materiais secundários. O capital
nacional queria realmente, reavivando uma longa tradição das nossas elites, não mais do que seguir sendo parte de algum “reino unido”... E a tecnocracia civil-militar do Estado, nisto, também
se via tão somente como um elo intermediário na construção e renovação desse pacto. Ocorriam
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arreganhos? Claro que sim! É parte da negociação, não cabendo esquecer que os processos, na
prática, são efetuados por homens e mulheres, com seus gostos, formação pessoal, idiossincrasias, caracteres de personalidade etc. O que importa é enxergar a resultante.
O processo de construção dessa “tríplice aliança”78, seria naturalmente conturbado, por
força do jogo de negociações, das ações humanas (nas quais não se descarta a corrupção ou a
mera covardia), das vontades genuínas, das condições de mobilização de pressões políticas ou
populares. Havia quem acreditasse, nos anos 1950, que a “burguesia nacional” se apoiaria no
povo para avançar um processo definitivo de ruptura e revolução. Mas também já havia quem
dissesse o contrário79: na hora H, a burguesia ouviria os apelos da sua vocação subalterna... A
história demonstrou quem tinha razão.
Se o “imperialismo estadunidense” teve aí o seu papel, muito maior o foi o das próprias
forças sócio-econômicas endógenas, destacando-se: a associação do grande capital industrialfinanceiro nacional com o internacional; e a opção consumista de grandes parcelas da classe média urbana, nas principais cidades brasileiras80. É uma velha lição de dialética vulgar: a galinha
pode chocar o ovo, daí nascendo o pinto, mas de nada adiantarão a sua paciência e esforços, se o
objeto sob ela for uma pedra, não um ovo. As mudanças e transformações são determinadas pela
estrutura interna do objeto; condições externas apenas ajudam, ou atrapalham. Toda a pressão do
“imperialismo estadunidense” e de todos os imperialismos não foram jamais capazes de dobrar a
China ou o Vietnã. Mas bastaram uns apitos da IV Frota para assustar todos por aqui...
8.2. Urge entender o papel dos média
Não é a toa que os média, cujo papel é ignorado pelas Teses, vão se comportar da maneira
como se comportaram. Como, no capitalismo avançado, deixaram de ser (se é que já foram) mero reflexo das contradições sociais, mas tornaram-se produtores das condições culturais gerais
(ditas, numa linguagem acadêmica, “simbólicas”) também necessárias à produção e reprodução
do capital (ver 5.4. e 5.5. acima), eles vão se unir para impulsionar a mobilização social e favorecer as articulações políticas sem as quais os sucessivos golpes dos anos 1950, até chegar a 1964,
seriam impossíveis. Os média não divulgam somente notícias – e o que menos divulgam são notícias. Os média produzem comportamentos, crenças, delimitam a agenda cultural, estabelecem
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as prioridades de discussão no bar, no cabeleireiro, na sala de jantar das pessoas comuns. A grande maioria das pessoas forma sua visão de mundo através de revistas no estilo Caras ou, nos
tempos de Vargas, as Revistas do Rádio ou Grande Otelo. Lembram?... Hoje, uma novela da
Globo situa muito mais as pessoas comuns no mundo concreto em que vivem do que o próprio
noticiário dessa mesma Globo. Nos tempos de Vargas ou Kubitschek, o Brasil parava para ouvir
“O direito de nascer”...
O projeto de nação que estava em jogo nos anos 1950, debatia justamente o tipo de sociedade de consumo que teríamos. Já vimos que o projeto socialista, tal como então o exibia a
URSS, excluía a possibilidade de o consumo ser, também, vetor de acumulação. Numa sociedade
como a brasileira, àquela altura, adotar um tal modelo, talvez muito mais favorável à nossa imensa população pobre, implicaria ferir os “desejos” da classe média, já então consumidora compulsiva de todo o “conforto” que o capitalismo pode produzir e, para tanto, precisando ler e só querendo ler revistas tais como O Cruzeiro, Claudia ou... Pato Donald.
Tal pode ser demonstrado pela história do jornal Ultima Hora– história que deveria servir
de exemplo para muitos, entre nós, que ainda pensam ser possível, no Brasil, uma grande imprensa de massa esquerdista.
Com dinheiro do governo e do banqueiro Walter Moreira Sales, o jornalista Samuel Wainer criou, em 1951, um jornal que, na sua forma, deveria espelhar qualquer outro jornal da chamada “grande imprensa” ou, como diríamos academicamente, da “indústria cultural”: na diagramação, no texto, nos títulos, nas seções, na cobertura de espetáculos, de fatos policiais, do futebol, dos “ricos e famosos” e ainda nas fotos de “boazudas”. Pagava ótimos salários: jornalista,
como jogador de futebol, torce desde criancinha pelo jornal que melhor lhe pague... Wainer, inflacionando o mercado de trabalho, levou para o seu jornal os melhores profissionais da época.
Em muito pouco tempo, a Última Hora tornou-se o jornal de maior circulação do Rio de Janeiro
e, em 10 anos, espalhou-se, em edições locais, para quase todas as grandes cidades brasileiras.
Politicamente, o jornal sustentava posições nacionalistas e varguistas, seja nos seus editoriais, seja (aí estava o “truque”), nas prioridades noticiosas, na escolha das manchetes, na orientação das charges etc. Mas para alguém desatento ou menos politizado, seria um jornal similar a
outro qualquer. Wainer apostava que a grande tiragem acabaria atraindo os grandes anunciantes
para o seu jornal, libertando-o do dinheiro governamental e tornando-o um bem sucedido empresário da imprensa. Nisto fracassou. A Última Hora jamais conquistou um pedaço do bolo publicitário total à altura do seu prestígio e da sua circulação. Jamais se tornou financeiramente inde50
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pendente. Isto porque não estava a serviço da sociedade do consumo. Ignorou o mais importante
dos princípios da indústria cultural, sobretudo àquela época: não servir aos conflitos sociais, não
se colocar além do senso comum, não favorecer à reflexão crítica, não ir além da superficialidade
banal. Os reais detentores das verbas publicitárias não se reconheceram no polêmico jornal de
Samuel Wainer. Com o golpe de 1964, ele entraria em rápida decadência81.
8.3. O regime militar
O golpe militar esclareceu, sem mais dúvidas, a essência do projeto iniciado em 1930.
Aliás, boa parte de seus autores e líderes diretos eram militares remanescentes do tenentismo:
Juarez Távora, Cordeiro de Farias, Eduardo Gomes, os irmãos Geisel, Castelo Branco etc. Consolidou a “modernização conservadora” que dela exclui grandes parcelas da população; a modernização comandada pelo capital industrial-financeiro internacional, ao qual se associam o estatal
e o privado nacional não diretamente internacionalizado. O regime militar expande ainda mais,
no Brasil, amplo segmento populacional incorporado ao consumismo, logo, a modos de viver e
pensar similares aos estadunidenses, seja como consumidores propriamente ditos, seja como trabalhadores e prestadores de serviços dependentes, em última instância, do capital estrangeiro:
empregados em suas grandes indústrias de bens de consumo, em shopping centers e outros estabelecimentos de comércio, em agências de publicidade, em escritórios de advocacia, de decoração e outras consultorias, nos meios de comunicação etc. Aos poucos, o nacionalismo, uma das
marcas das lutas políticas, logo, das práticas culturais dos anos 1950, vai sendo apagado do cotidiano nacional. As nossas elites, mesmo parte do nosso povo, inclusive os segmentos intelectualizados críticos, começam a se mostrar refratários a questões relacionadas a alguma idéia de Nação. O golpe também ajudou muito nisso, na medida em que “nacionalismo” começou a parecer,
cada vez mais, associado à simbologia, quando não a bravatas, militares.
No total, o processo brasileiro de desenvolvimento correspondeu ao quarto grande ciclo
de Kondratieff. Fez-se numa etapa do capitalismo mundial quando enormes volumes de capital
industrial-financeiro migraram para os países da periferia, impulsionando e moldando a industrialização destes. Com certeza, o Brasil disso muito se beneficiou. Mas não se libertou. O quarto
ciclo, já vimos, entrou em crise nos anos 1970. O sistema financeiro mundial passou a enfrentar
grandes desequilíbrios, cabendo mais uma vez, como sempre, aos países dependentes e periféri-
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cos pagar a conta, na forma de gigantescas transferências de recursos para o Centro, a título de
“pagamento das dívidas”.
Para enfrentar a crise dos anos 1970, o Governo Geisel lançou um projeto ousado e, até
certo ponto, inédito em nossa história, fato raramente comentado pelos nossos analistas, mesmo
os de esquerda82. No momento em que os “interesses”, como os denominaram Castro e Souza,
com apoio óbvio dos média, pressionavam por um “ajuste” no desenvolvimento, ou seja por atrelá-lo ainda mais ao capital industrial-financeiro internacional, Geisel resolveu aprofundá-lo numa
direção mais autonomista. Sua estratégia (correta) visava tornar o país produtor autônomo de um
conjunto de bens e serviços necessários à sua economia, mas até então ainda adquiridos no exterior. Para isso, ele lançou, no IIº PND, grandes projetos de expansão interna da produção de insumos básicos e bens de capital. Fez mais: como tecnologia é um componente essencial de todo e
qualquer processo produtivo, em toda os seus elos de produção, ele colocou, pela primeira vez
em nossa história, o desenvolvimento científico-tecnológico como componente mesmo das considerações e decisões a respeito dos projetos a serem implementados. Muitos dos novos projetos
demandavam tecnologia indisponível no Brasil ou que nos tomaria muito tempo desenvolver,
com todos os riscos que isto implica. A tecnocracia estatal que, a esta altura, já tinha acumulado
um bom conhecimento no desenvolvimento e gestão de projetos de engenharia, passou a negociar, com os fornecedores externos, acordos que permitissem efetiva transferência de tecnologia
e abrissem significativo espaço para a participação de empresas de engenharia brasileira em todas
as etapas de desenvolvimento e implantação dos novos projetos. Junto com isso, evidentemente,
boa parte das compras de equipamentos e componentes assim geradas, deveriam ser colocadas
junto a empresas nacionais. Será esta intervenção mais ativa de uma parte da tecnoburocracia
estatal nesse esforço para repactuar a divisão internacional do trabalho que irá gerar a lenda da
“burguesia estatal” 83.
Ao mesmo tempo, o governo Geisel deu início a políticas industriais que deveriam conduzir à expansão, no Brasil, de novos segmentos industriais inteiramente apoiados em tecnologias próprias. A mais conhecida e polêmica dessas políticas foi a de informática84. Também o Ja-
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pão, a Coréia, a Índia formulavam e implementavam à mesma época, programas semelhantes,
usando instrumentos similares de políticas públicas, inclusive rigorosas reservas de mercado para
aos suas empresas projetistas e fabricantes de computadores. Mas aqui no Brasil, o “complexo de
vira-lata”...
8.4. Substituição de importação (de trabalho)
Desde os anos 1930, acelerando-se nos anos 1940 a 1970, o Brasil promoveu a substituição de importação de mão de obra operária estrangeira, por nacional. Quando a Volkswagen
investiu numa fábrica em São Bernardo, não em Wolfsburg, ou a Ford optou por ampliar suas
linhas também em São Bernardo, não em Detroit, elas criaram e expandiram empregos para trabalhadores operários brasileiros, em detrimento dos alemães ou estadunidenses, mas não o fizeram, nas mesmas proporções nem muito menos na mesma qualidade, para trabalhadores engenheiros brasileiros. A cabeça pensante, o conhecimento, a capacidade de projeto de produto e de
projeto de produção, permaneceram em suas sedes, no exterior. Engenheiros brasileiros eram
contratados, no máximo, para supervisionar a correta aplicação das rotinas desenvolvidas na Alemanha ou nos Estados Unidos. Do mesmo modo, outras indústrias de transformação ou de
montagem, as siderúrgicas ou petroquímicas brasileiras, inclusive as estatais, as centrais elétricas, as redes de comunicação, em todas podia-se identificar a mesma divisão internacional do
trabalho técnico, ou, sabemos hoje, informacional. O governo Geisel implementou políticas para
romper essa divisão: buscou substituir a importação do trabalho estrangeiro de engenharia, pelo
trabalho de engenharia nacional. Neste sentido, não se pode afirmar, como muitos erroneamente
afirmam, que uma política como a da informática tivesse a mesma característica da política que
trouxe a indústria automobilística ou a siderúrgica para o Brasil. Tratava-se de uma nova proposta de substituição de importações, uma proposta que apontava para os novos desafios da “sociedade da informação” já em gestação85.
Tal pode ser facilmente demonstrado: em 1977, isto é, no início da crise do quarto ciclo
ou, dito de outra forma, após quatro décadas de “desenvolvimentismo”, 25,6% da força de trabalho brasileira era analfabeta, contra 0, nos Estados Unidos; 44,3% tinha apenas até quatro anos de
instrução (nível primário), contra 1,5%, nos Estados Unidos; 7,6% tinha de 1 a 4 anos de segundo grau, contra 56,6% nos Estados Unidos; e 4,7% tinha algum grau (completo ou incompleto)
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de curso superior, contra 33,2%, nos Estados Unidos. Na União Soviética, em 1973, 71,8% da
população economicamente ativa tinham curso médio ou superior, estando nessa situação nada
menos que 46,5% dos trabalhadores agrícolas86. Aqui, o desenvolvimento não desenvolveu significativamente a qualidade dos recursos humanos brasileiros, pois não requeria, na cidade ou no
campo, muito mais do que meros apertadores de parafuso ou puxadores de enxada.
Na indústria brasileira especificamente, 11% dos trabalhadores eram analfabetos em meados dos anos 1970; 48% não ultrapassara os quatro anos de escolaridade; apenas 9% haviam concluído o curso médio e tão somente 5%, o curso superior. No entanto, em 1986, na nossa indústria de informática, indústria criada apenas 10 anos antes, metade dos trabalhadores possuía curso
médio completo e 25%, curso superior87. Ao contrário das outras, esta indústria precisava incorporar força de trabalho qualificada para poder desenvolver endogenamente suas tecnologias de
produto e processo. Estava substituindo por brasileiros e brasileiras bem formados, esse tipo de
emprego que até então gerávamos no exterior a cada vez que importávamos alguma “caixa preta”
estrangeira. Tratava-se de um péssimo exemplo. Por isto, teria que ser destruída. Por isto, foi
destruída.
O governo Geisel enfrentou ferrenha oposição dos média, apoiados não somente pelo capital estrangeiro, mas por parcela significativa da burguesia brasileira, burguesia esta, no entanto,
altamente favorecida pelos seus programas, fossem reservas de mercado, fossem financiamentos
a juros subsidiados do BNDES, fossem insumos a preços inferiores aos do mercado fornecidos
pela Petrobrás, CSN, Eletrobrás, Embratel etc. A política de informática, em especial, foi duramente combatida pelo governo dos Estados Unidos. A classe média consumidora, preferindo o
status simbólico que podia aparentar ao exibir quinquilharias compradas em Miami, à geração de
empregos e renda em nosso próprio País, apoiava tais campanhas. Vai começar a se formar, por
parte dos que até então sustentavam a ditadura, a frente política que a derrubaria. Mas não se
trataria de derrubar a ditadura. Como vimos (6.1. acima), as elites souberam habilmente articular
uma aliança policlassista que uniu toda a “sociedade civil” contra o Estado “autoritário”. Admitamos: quase todos nós caímos nessa esparrela...
8.5. A crise do modelo
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Não, a crise do modelo não derivou da “fadiga do sistema de financiamento” (Tese 34).
Derivou da crise geral do quarto ciclo, inclusive, nisto, da própria crise do pacto Centro-Periferia
que nele se assentou. O sistema industrial-financeiro transnacional, por um lado, repatriou, como
os holandeses no passado, a juros escorchantes, o dinheiro que investira na periferia. Se for feito
um estudo detalhado da composição dos investimentos dos grandes projetos brasileiros dos anos
1970, ver-se-á que os empréstimos estrangeiros compunham, em geral, apenas 30% dos recursos
totais, quase sempre relacionados à compra de equipamentos. Os juros flutuavam entre 5 a 7 por
cento ao ano. Subitamente, o governo Reagan elevou os juros a 21%. A dívida se tornou impagável e a única reação digna de um país soberano, então, seria dizer “não pago”. Mas não se poderia exigir isso de nossos ditadores, até porque seria pretender de grande parte das nossas elites
(que os sustentava), compromissos com riscos e sacrifícios que, desde os tempos da escravatura
(e por isso mesmo), jamais esteve disposta a fazer em nome da Pátria... As Teses se esqueceram
desses fatos.
Ao mesmo tempo, o sistema industrial-financeiro transnacional vinha promovendo, como
outras de suas condições para sair da crise, um grande rearranjo nos acordos internacionais de
comércio. Já não mais lhe interessava dispor de grandes unidades fabris ou de montagem protegidas por reservas de mercado, nos países da periferia (como desfrutara, por tantas décadas, a
indústria automobilística pseudo-brasileira). Agora, iria realocar suas unidades produtivas conforme novos critérios de custos, viabilizados por novas tecnologias de comunicação muito mais
eficazes do que o velho telefone – a telemática – e pelas possibilidades de associar a movimentação de grandes volumes de peças diminutas a um meio veloz de transporte – o cargueiro aéreo.
Vai nascer a “acumulação flexível”. Mas ela exigiria substituir o Gatt, velho literalmente de
guerra, pela OMC. “Reestruturação produtiva”? “Corporações-redes”? Nenhuma linha sobre
nada disso nas Teses do PCdoB.
Contra este pano de fundo, travam-se as disputas e promovem-se as mobilizações que
impulsionarão a “abertura lenta, gradual e segura”; a “anistia” para revolucionários e torturadores; a derrota das “diretas”; a vitória da “transição” com Tancredo e Sarney. Mesmo assim, a crise abre espaço para um grande debate sobre o projeto de País. Ele é travado na Constituinte. Nela, ainda há um campo político, representado pelo PMDB “ulissista”, em geral acompanhado
pelos partidos mais à esquerda, que chega a perceber a importância de resguardar os avanços
industrial-tecnológicos herdados do regime militar, diante da onda “neo-liberal” que se avizinhava. Já o campo político que reunia exatamente a antiga Arena, agora fantasiada de PFL e seus
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aliados na direita do PMDB e de outros partidos, mostrava-se bem mais aguerrido nos esforços
para enfraquecer o Estado e a indústria nos quais tanto mamara até pouco tempo antes. A Constituição daí resultante, mais festejada pelos formalismos de sua face “cidadã”, representou de fato
um compromisso no geral nacionalista e progressista que, no entanto, como logo se veria, não
mais expressava as relações de classe reais da sociedade brasileira. A ampla frente política que a
redigiu, demonstrando total inconsciência a respeito da obra que escrevera, logo se fragmentou
para a disputa presidencial seguinte. O projeto nacional deu lugar a projetos pessoais ou sectários. O PMDB, ele mesmo, esfrangalhou-se, dando origem ao partido que, parecendo nascer de
sua ala esquerda, viria a ser arauto e espada dos novos tempos “neo-liberais” – o PSDB. A base
social da ditadura, ao contrário, rapidamente se reagrupou, foi buscar num estado atrasado um
político com ares de ator de novela para liderar uma campanha mediática, e conseguiu vencer as
primeiras eleições diretas para presidente da República, depois de 25 anos.
De lá para cá, nossa história está seguindo um curso bem conhecido. As reformas “neoliberais” de Collor e Cardoso visaram promover uma ampla repactuação do nosso eterno acordo
de inserção subalterna no sistema internacional, do qual, aliás, Cardoso tinha sido um dos principais teóricos88. Este acordo em nada está sendo arranhado pelo atual governo Lula. O Brasil
deveria voltar a ser fornecedor internacional de commodities (para isto serviria a Lei Kandir);
base territorial para indústrias montadoras internacionais (para isto serviria a “integração competitiva” promovida pelo BNDES); e mercado para prestadores internacionais de velhos e novos
serviços, da energia às comunicações (para isto serviriam as “privatizações”). O governo Lula
não promoveu nenhuma revisão estrutural nessa herança. Hoje, nas chamadas “rodadas de Doha”, ao contrário, negocia a abertura do mercado estadunidense e europeu para os nossos produtos agro-industriais (soja, carne, frango, laranja...) em troca de ainda maiores liberalidades para
importações industriais e de serviços, nestes incluídos engenharia e educação. Suprema ironia:
queremos voltar a ser grandes exportadores de cana, outrora na forma de açúcar, agora na forma
de etanol, mas com base, sempre, na exploração mais aviltante de trabalho humano. Graças apenas à resistência de pequenos fazendeiros estadunidenses ou europeus, o governo Lula ainda não
obteve completo êxito na assinatura desse novo Acordo de Methuen. Mas conseguirá. É o que
interessa ao grande capital e às suas bases de consumidores urbanos, no Brasil e no Centro do
mundo.
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Como escreveu Fiori, citado mais acima, os 50 anos de desenvolvimentismo nada mais
foram que um parêntese em 500 anos de construção da periferia...

9. “Por um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento”
Não nos tendo aprofundado a investigação e debate sobre as contradições do capitalismo
contemporâneo, nem sobre a compreensão do Brasil atual, não surpreenderá que as propostas
finais quase não avancem muito além da listagem de um amplo conjunto de bandeiras, justas
sem dúvida, suficientemente abrangentes porém para nos indicar, com algum grau de clareza, os
caminhos concretos que deverão ser trilhados para implementá-las.
O PCdoB nos propõe um “Novo Plano Nacional de Desenvolvimento” (Tese 53) que seria
o caminho para alcançarmos “a etapa de transição do capitalismo ao socialismo nas condições do
Brasil e do mundo contemporâneo” (Tese 39, grifos meus – MD). Será difícil percebermos onde
esse “novo plano” avança para além dos discursos usuais de “planos” anteriores – do PCdoB ou
de outros partidos de esquerda –, exatamente porque, coerentemente com o restante do documento, ele não parece responder realmente às condições do capitalismo e do próprio Brasil contemporâneo.
Não teremos aqui a pretensão de sugerir algum outro programa de novo tipo. Tal tarefa
está acima das condições políticas e intelectuais do autor, até porque esse programa terá que nascer, por um lado, das lutas políticas e sociais concretas; por outro, de um debate teórico-político
profundo que enfrente corajosamente os dilemas do nosso mundo atual.
No máximo, ousaremos polemizar algumas questões, longe de esgotar todas elas.
9.1. De que “poder” e de que “transição” se trata?
Resposta, segundo a Tese 42: “conquista do poder político estatal pelos trabalhadores da
cidade e do campo”. Quem são esses trabalhadores? Os operários urbanos, cujos números absoluto e relativo diminuem ano após ano, no Brasil e no mundo capitalista avançado?; cuja cultura
cada vez mais se incorpora ao consumismo capitalista?; cujos interesses não vão além da obtenção ou manutenção de algumas boas condições materiais de existência? Os operários do campo,
tratoristas, motosserristas, técnicos veterinários e que tais, também inseridos nas condições materiais e culturais de produção e reprodução do capital? Ou também serão considerados trabalhadores, os artistas em atividade na indústria cultural, os atletas e desportistas, os jornalistas e comu57
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nicadores de diferentes perfis, os cientistas, os professores, outros profissionais de formação universitária, todos também incorporados à produção e reprodução do capital? Se não são esses,
serão os precarizados, os lúmpens, essa massa de gente despojada de tudo, até da consciência de
suas condições de existência, que sobrevivem no limiar da barbárie, na fronteira do mais violentamente competitivo capitalismo, na disputa diária e não mais que diária, dos meios para sobreviver dia após dia?
Não, não estamos mais naqueles tempos de tomada de poder na fábrica e no Palácio de
Inverno por uma vanguarda que traga atrás de si a massa operária faminta e revoltada. Possivelmente – esta é uma hipótese – o poder se constituirá na esfera pública, na medida em que os indivíduos-produtores, assumindo a condição de cidadãos e intervindo no debate político-cultural
enquanto cidadãos, queiram organizar e aprendam a organizar os meios de produção e de comunicação para construir espaços de intercâmbio socialmente coletivos.
É visível que, hoje em dia, uma parcela da sociedade já se mostra capaz de se mobilizar
por interesses e causas das mais diversas, independentemente de partidos e tutelas do Estado. Por
outro lado, essas mobilizações dificilmente formam um todo, raramente apontam para alguma
direção histórica, quase sempre atendem apenas a demandas ou propostas específicas, segmentadas, particularistas, não raro exclusivistas ou mesmo excludentes. Por um lado, esse processo
pode estar na origem da construção de uma autêntica democracia socialista, ou melhor, comunista: é uma dinâmica que parece estar criando, embora espontaneamente mas por força de condições objetivas e subjetivas, um novo poder “nas mãos de indivíduos associados”, um poder público que, entretanto, por isso mesmo, perde o seu caráter político89. Exatamente porque a transição surge “das entranhas do modo capitalista de produção e das suas instituições” (Tese 45), podemos estar assistindo aí ao que seria um novo modelo de transição, gerado pela história real,
substituindo aquele antigo modelo, próprio dos primórdios dos Novecentos, que a entendia como
necessariamente voltada para a “conquista do Estado”. Este velho modelo já deu os resultados
que poderia dar. A história avançou. As condições mudaram. Há um poder público nascendo no
cerne mesmo das sociedades capitalistas. Não significa que o Estado já esteja sendo abolido ou
deva ser descartado de qualquer projeto político. Estamos ainda longe dessa época. Mas as relações da sociedade com o Estado e as suas funções estão mudando, na medida em que a socieda-
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de, gostemos em alguns casos e não gostemos em muitos outros, tem-se mostrado capaz de assumir tarefas antes dele exclusivas. O que o PCdoB tem a dizer sobre isso?
Por outro lado, será correto reconhecer que esse processo, por enquanto, tem levado, no
mundo, à fragmentação política e cultural da sociedade, à segmentação de grupos em identidades
irredutíveis, à disputa fratricida crescentemente violenta entre os diversos segmentos sociais, ao
comunitarismo em lugar do universalismo, ao paroquialismo em lugar do cosmopolitismo, a uma
re-feudalização generalizada da sociedade, das quais os mais expressivos – gritantes! – exemplos
são os bairros-condomínios de classe média, murados e fechados, nas grandes cidades, e suas
contrafaces favelizadas e periféricas, não muradas mas de igual modo ameaçadoramente fechadas
pelas narcomilícias que agem à margem e além de qualquer poder republicano.
É um processo que vem merecendo, de muitos analistas, novas teorizações que parecem
aceitá-lo e legitimá-lo90. É necessário criticá-lo, recusá-lo, enfrentá-lo, transformá-lo. Esse processo, como claramente testemunhamos acontecer nos Bálcãs, no Afeganistão, em muitos países
da África, agora no México, pouco a pouco chegando também ao Brasil, só pode nos levar à instalação de um estado de guerra inter-tribal permanente, todos contra todos – e uma poderosa indústria bélica estadunidense, russa, israelense, francesa etc., a favor de todos...
O que parece estar acontecendo é, por um lado, a dissolução das classes sociais, ainda no
interior do capitalismo mais avançado, numa ampla e culturalmente rica humanidade, integrada
por estratos diferenciados mas sem contradições internas inconciliáveis. Subsumida ao capital,
esta humanidade já pode ser considerada “empiricamente universal”, nos termos de Marx91. Diante dela, uma outra grande parte, excluída do capitalismo pelo próprio capital ou vivendo nas
suas franjas e interstícios, transformou-se numa enorme massa amorfa de comunidades sociais
diferenciadas por suas atividades específicas, suas condições culturais, seus espaços territoriais,
suas crenças, suas identidades recortadoras... e limitadoras. Este segundo conjunto não pode ser
agente de transformação alguma por lhe faltar exatamente aquela universalidade empírica, sem a
qual não se constrói qualquer “sociedade superior” (Tese 40). Por suas condições objetivas de
vida e as subjetividades assim moldadas, esta ampla “multidão” amorfa e fragmentada, ao con-
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trário do que acredita Antonio Negri92, só pode nos levar a todos nós, logo o próprio capitalismo
avançado, à barbárie.
Trata-se pois de construir o poder dos cidadãos-produtores, a partir da dinâmica que espontaneamente já avança nos conjuntos sociais mais avançados e conscientes da sociedade, sobretudo, mas não somente, naqueles formados pelas camadas populares menos favorecidas, hoje
em dia sob forte influência do fabianismo social cristão. O socialismo do século XX não podia
fazer-se esta proposta porque as forças produtivas e relações de produção ainda não o permitiam.
O socialismo do século XXI pode-se fazer esta proposta exatamente porque se apóia num grau de
desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção que liberam o indivíduo (e é do
indivíduo que nos fala Marx) para agir individualmente como membro consciente da esfera pública democrática, para fazer-se presente nas discussões e decisões que lhe digam respeito, nisto
buscando integrar-se à construção social dos necessários consensos inter-pares. Mas atenção:
como se trata de uma construção político-histórica concreta, este princípio habermasiano do consenso não pode inibir ou postergar ad infinitum, a cada momento prático real, a tomada democrática de decisões pelo voto da maioria, se e quando necessário, ao contrário do que alguns círculos
acreditam e tendem a praticar.
Se os comunistas ainda buscam uma “presença rejuvenescida na contemporaneidade”, então devem se preparar teórica, política e praticamente para interferir nesse processo, aí exercendo
um novo papel de vanguarda: o da crítica aos particularismos; o da denúncia aos individualismos, exclusivismos, paroquialismos, comunitarismos, tribalismos, etnicismos, racialismos, religiosismos; o da busca por integrar as causas imediatas de mobilização numa razão política que
demonstre a necessidade empírica de a solução imediata somente funcionar como efetiva solução se articulada a um sistema de soluções socialmente universais. No limite, à superação do
capital. Convenhamos: será um processo político mais difícil e tortuoso do que a mera disputa
pelo poder de aparelhos sindicais e assemelhados... Será um processo sobre o qual, ainda há muito o que se aprender.
9.2. De que “conteúdo nacional” falamos? De que “projeto nacional”?
A resposta poderia estar na Tese 72: “a afirmação e o florescimento da cultura e da consciência nacional devem ser uma luta permanente para enfrentar a pressão ideológica que atua
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para impor uma hegemonia cultural e ideológica estrangeira sobre o país [...] É preciso preservar
e fortalecer a identidade cultural do povo brasileiro [...]”
Nas últimas décadas, a própria idéia de Nação é (convenientemente) posta sob profundo
questionamento93. Difunde-se que uma ideologia segundo a qual “identidade nacional” não passaria de uma “construção” iluminista européia, logo datada historicamente. Poderíamos pretender
que a repulsa ao escravismo e à servidão, ou a luta pela democracia são também “construções”
iluministas européias, logo...
Reafirmemos que a idéia de Nação sobrepondo-se a provincianismos, paroquialismos, tribalismos, etnicismos é um avanço histórico, ante-sala necessária da construção do homem “empiricamente universal”. É ainda mais evidente que, quanto mais se deblatera a idéia de Nação,
mais fenômenos como a luta kossovar por sua independência e a refundação de vários outros
estados-nações europeus orientais, as resistências curda ou palestina, o renascimento catalão, o
choque entre uigures e hans no Sinkiang chinês, o bolivarianismo de Chaves ou o indianismo
aimará de Evo Morales, todos esses e outros fenômenos, sem polemizar aqui suas muitas motivações, não raro, em vários casos, reacionárias ou bandoleiras, indicam o quanto essa idéia de
pertencimento a um povo ou nação pode mobilizar as energias populares. Muito mais do que o
próprio socialismo...
Neste ponto, não há dúvida de que a sociedade brasileira leva uma grande vantagem sobre
outras sociedade, já que a nossa história, com todos os seus problemas, nos permitiu construir um
país sem conflitos culturais, religiosos ou identitários que possam levar a guerra fratricidas como
aquelas que testemunhamos acontecer em outras partes do mundo. Permitiu-nos até agora. Neste
instante, setores anti-nacionais, ONGs estrangeiras, ideólogos estadunidenses e seus seguidores
internos, com forte influência sobretudo na Academia, estão fazendo um grande esforço entre nós
para negar o caráter mestiço e sincrético do nosso povo, nos dividir em duas raças artificialmente criadas e, mais cedo ou mais tarde, nos colocar em meio a uma guerra tribal talvez similar àquelas travadas em diversos países africanos94. O PCdoB, por seus compromissos com a razão,
com a história, com a universalidade do homem estava obrigado a denunciá-lo com vigor. Omitiu-se...
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Por outro lado, no século XXI, nesta nova etapa internacionalizada do capital e do trabalho, nesta nova era de comunicações mundializadas e de instantaneidade informativa, já não podemos tratar a questão nacional e o desenvolvimento nacional como a tratávamos a até 50 anos
atrás. Até meados do século XX, a idéia de nação não estava em causa, apenas o melhor caminho
para construí-la. Agora, se a própria idéia de nação está em causa, é necessário, em primeiro lugar, defender explicitamente um conjunto de teses, conceitos, princípios e comportamentos que
reafirmem a necessidade mesmo de nos orgulharmos de nossa Nação brasileira, como expressão
de nossa comunidade de destino. Enquanto países como Estados Unidos, China, Japão, Coréia,
Rússia, dentre outros, ou este novo país em formação denominado União Européia, continuarem
se comportando enquanto estados-nacionais e defendendo interesses próprios de estadosnacionais inclusive os de suas empresas ditas “globalizadas” 95, o Brasil não poderá abrir de sua
condição de estado-nação, nem renunciar a fortalecer sua autonomia econômica e cultural num
mundo de estados-nações competitivos, concorrentes e, se podem, opressores. Temos que nos
orgulhar de sermos nacionalistas e expressar asco dos que não o são.
Hoje, a defesa da Nação passa por um projeto cultural, como pede a Tese 72. Mas há que
se ir além porque, agora, trata-se, como dito antes (5.2. a 5.5.), de disputar a cultura enquanto
campo econômico e político que se encontra no próprio centro da acumulação capitalista. A cultura capitalista internacionalizada pretende criar consumidores vivendo à moda estadunidense,
modelo padrão do consumo capitalista mundial. Para isto servem a internet (Yahoo, Facebook,
Google etc.), os canais de TV por assinatura (Fox, Warner, Disney, ESPN, CNN etc.), as marcas
“globais” (Coca-Cola, Mcdonald, Nike etc.), os desportos mundializados (Copa do Mundo, Olimpíadas etc.). Neste universo, a cultura nacional brasileira quase desaparece. E com ela, a nossa
história, os nossos feitos, as nossas lutas, o nosso destino. Nada mais exemplar do que a seleção
brasileira de futebol composta por atletas internacionalizados, criando em toda a nossa juventude
a aspiração de, um dia, também migrar para ganhar dinheiro no exterior, ao invés de lutar para
melhorar o país em que vive. Aqui ficam os piores: no futebol, em outros esportes, na ciência,
nas muitas atividades profissionais que exijam talento, criatividade, dedicação. E a própria referência dos que ficam é um mimetismo dos que se vão, expresso sobretudo num linguajar que
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deprecia a língua pátria e desconhece ou despreza outros tantos valores simbólicos da nossa cultura.
Essas são as questões que precisam ser discutidas, hoje. Os comunistas sempre mantiveram, em relação à cultura, uma prática por assim dizer, instrumental. Tratava-se de um problema
de “superestrutura” a se resolver por políticas a serem encaminhadas “depois da conquista do
poder”. Se algum dia essa visão estreita já não se justificava96, hoje em dia, quando economia é
cultura, cultura é economia, tal visão precisa ser urgentemente abandonada. A luta pela cultura
adquire, agora, o mesmo caráter da campanha pelo petróleo nos anos 1950. Um novo projeto
nacional de desenvolvimento precisará ser, sobretudo, um projeto de fortalecimento da cultura
nacional, inclusive como vetor do desenvolvimento econômico mesmo.
É fácil constatar como, nas periferias urbanas, a cultura e os esportes têm se mostrado o
caminho mais efetivo de combate à marginalização social dos jovens pobres e às patologias daí
decorrentes. Explica-se: na sociedade de hoje, um jovem pobre não aspira mais vir a ser torneiro
mecânico quando crescer... Não aspira mais um emprego intelectualmente pobre, além de mal
remunerado. Se pode, será um produtor (ou “empreendedor”, como se diz na linguagem do mercado). Será músico, artista de TV, jogador de futebol, atleta olímpico. Ora, essa busca individual
aponta para uma vida muito mais criativa, muito mais psicologicamente rica, muito mais livre,
eventualmente remuneradora. Ser operário ou bancário já não alimenta mais os sonhos de adolescência de ninguém, como alimentava até passado recente; inclusive já não é mais o projeto de
vida dos pais pobres para seus filhos.
No entanto, bem sabemos, a maioria não logra realizar esses sonhos. O projeto socialista
precisa justamente assumir o compromisso de viabilizar um futuro artístico-cultural para todos.
Hoje em dia, as possibilidades de um jovem vir a ser artista ou desportista exitoso dependem
muito das ações individualistas ou comunitárias de ONGs internacionais ou da Igreja fabiana. O
projeto socialista precisa justamente integrar essas possibilidades numa visão realmente desalienada de mundo, na qual “ganhar dinheiro” e levar uma vida faustosa e hedonista não venha a ser
o maior objetivo do indivíduo. Por fim, não raro, como o “sucesso” está relacionado à aceitação
(e remuneração) internacional, logo à exportação dos nossos melhores talentos, o projeto socialista tem que criar as condições materiais e simbólicas que tornem possível, ao jovem, prescindir
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dessa aceitação, ou, melhor, que valorizem, material e simbolicamente, a aceitação nacional,
embora, claro, integrada numa sociedade empiricamente universal.
Um novo projeto nacional de desenvolvimento deverá tornar o Brasil uma potência cultural e, por extensão, uma potência científico-técnica. Como dizia Marx, somente o trabalho artístico ou de natureza científico-técnica é realmente livre. O socialismo marxista é radicalmente distinto do socialismo fabiano cristão exatamente porque não busca levar a humanidade de volta a
uma “idade do ouro” do trabalho manual cujo suor purificaria a alma; mas eleva-la a uma nova
condição baseada em atividades intelectuais, cognitivas, artísticas, científicas socialmente praticadas e apropriadas – ao general intellect.
9.3. Qual o papel estratégico dos meios de comunicação de massa?
Tal papel é afirmado pelo terceiro parágrafo da Tese 75.
Sim – neste atual capitalismo comandado pela indústria cultural e simbólica, os meios de
comunicação tornam-se tão estratégicos quanto rodovias e ferrovias em outras épocas.
Não – neste atual capitalismo reticular capaz de desenvolver tecnologias que colocam nas
mãos de qualquer usuário, o poder de produzir cultura, a “comunicação de massa” tende a perder
espaço substituída por meios segmentados, fragmentados, interativos, nos quais o trabalho gratuito de um indivíduo anônimo que fotografa, com o seu celular, um evento espetacular, transforma-se, para um sítio de internet, para um portal de notícias, até mesmo para um jornal impresso ou para um canal de TV, em meio para atrair audiência paga, logo meio de produção de valor. Mais-valia? Boa pergunta...
Se o novo desenvolvimento nacional deve-se basear na produção cultural nacional, então
será necessária uma política estratégica para os meios de comunicação como um todo, não apenas
para os decadentes meios de comunicação de massa. Nos principais países capitalistas, já é relativamente pequeno, até mesmo nulo, o número de residências que ainda dispõem apenas de televisão aberta de massa. Em quase todos, o número de residências que pagam para assistir a centenas de canais da TV transmitidos por cabo ou satélite, é superior a 50%, não raro chegando a
90% (Estados Unidos) ou ao limite de 100% (Japão, Holanda). Nesses países, mais da metade
dos lares já está conectada à internet por banda larga e as pessoas, sobretudo os jovens, tendem a
deixar de assistir televisão através de um terminal de televisão: preferem o terminal de computador, por meio do qual, ao mesmo tempo, exercitam a interatividade e podem efetuar outras atividades sociais.
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No Brasil, nos próximos 10 a 15 anos, sobretudo com a inevitável expansão da TV por assinatura e da infra-estrutura de banda-larga, os velhos meios de comunicação de massa serão
também superados pelos novos meios “convergentes” de comunicação. Isto implicará maior,
talvez devastadora, penetração da cultura consumista estadunidense na nossa sociedade, inclusive
em detrimento da produção audiovisual genuinamente brasileira que ainda domina a nossa audiência de TV, independentemente das críticas que possam ser feitas a essa produção. Tal não ocorrerá apenas se vier a ser estabelecida uma clara política cultural em contrário.
Os meios de comunicação precisam ser colocados explicitamente a serviço do projeto nacional de desenvolvimento e da construção do socialismo. Os pontos de programa sugeridos na
Tese 75, vistos por esta ótica, são tímidos e mesmo um tanto ultrapassados. O que significa “rever critérios de concessão”, se aplicados à TV por assinatura e, sobretudo, à internet? Por que
insistir em radiodifusão comunitária na era do Wi-Fi? Que “novo marco regulatório” queremos?
Sim, é preciso “dar ênfase à defesa da produção e da cultural nacional” – mas... como?
Devemos estudar a experiência da China, país que entende perfeitamente o papel dos
meios de comunicação na construção da vontade popular e na implementação de um projeto de
Nação. E não temos porque temer as algaravias burguesas sobre “liberdade de expressão”, “livre
imprensa” e similares. À ditadura da mídia mercantil97, devemos responder com a ditadura da
mídia pública. O projeto do PCdoB tem que ser mais avançado do que o de setores liberais pequeno-burgueses. Precisa ir mais além das reivindicações inspiradas (embora ninguém diga) no
modelo estadunidense de democracia liberal, reivindicações essas não por acaso, em nosso país,
divulgadas com apoio da Fundação Ford e da Unesco.
A “conquista da democracia” – aquela proposta no Manifesto de 1848 – passa justamente
pela difusão e universalização na esfera pública, dos meios de comunicação interativos. Esses
sistemas interativos, viabilizados pelo próprio capital (esta “contradição em processo”), precisam
ser postos à disposição do público e estar a serviço da produção político-cultural pública, evidentemente sob a supervisão crítica da vanguarda socialista. O “controle público” vai-se exercer aí
de modo absolutamente “natural”, já que todos passam a ter o poder de falar. Por outro lado,
como esse novo sistema democrático será construído ao longo de um processo de transição, e
como, durante esse processo, defrontam-se forças a favor ou contra a democracia socialista, o
papel da vanguarda será o de intervir afirmativa e propositivamente no debate; e o papel do Esta-
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do, comandado pela vanguarda, como na China, será o de estabelecer os limites à crítica possível, em nome do projeto histórico maior. Em termos práticos, o processo deverá buscar, com
firmeza e conscientemente, reduzir cada vez mais o espaço de audiência e respectivas receitas
dos média comerciais, ampliando concomitantemente o espaço de audiência e as receitas dos
média públicos.
No limiar do século XXI, a “reforma dos meios de comunicação” passa, principalmente,
pela universalização da banda larga. Mas esta mera difusão da tecnologia (conhecida pelo rótulo
“inclusão digital”, acriticamente citada na Tese 75) tem levado, por enquanto, à difusão predominante de comportamentos individualistas, consumistas, hedonistas. Os mecanismos da indústria
cultural capitalista se expandem, devidamente adaptados, também aí98. Adorno e Horkheimer
ainda têm muito a nos dizer. A crítica prática nos exige uma clara política que fomente os usos
educativos, culturalmente elevados ou sadiamente recreativos da rede universalizada, inibindo as
práticas voltadas para a reprodução do mercado e do capital. Para isto, será essencial o controle
público-estatal da infra-estrutura pela democracia dos “indivíduos associados”, única condição
que permitiria estabelecer as suas normas republicanas de acesso e, principalmente, de uso.
Os marxistas em geral e os comunistas em particular nunca tiveram uma clara teoria política para os meios de comunicação. Embora não nos faltam estudos e debates acadêmicos de
grande importância e influência, raramente essa produção é incorporada à teoria e prática político-partidária99. No senso comum da esquerda marxista, prevalece uma visão liberal de imprensa,
estranhamente funcionalista, baseada na crença de que esta teria por tarefa expressar uma suposta
“opinião pública”. Muito útil também para o discurso cínico dos média mercantis, essa visão
missionária foi construída nos séculos XVIII e XIX por pensadores como John Milton, Stuart
Mill, Thomas Jefferson e outros, segundo os quais todo indivíduo tem o direito de expressar livremente o seu pensamento. Seria um princípio aceitável se pensarmos na imprensa semiartesanal daqueles tempos, cujos baixos custos permitiam efetivamente a qualquer um, desde que
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soubesse ler e escrever com proficiência, publicar panfletos e folhetins a respeito dos debates
correntes na esfera pública. Na medida em que o capitalismo evoluiu e essa imprensa liberal individualista foi substituída por grandes conglomerados mediáticos industriais, é evidente que
poucos, hoje, podem realmente expressar seus pensamentos de forma livre.
As redes de computadores, em expansão desde os fins do século XX, poderiam recuperar
essa capacidade de expressão do indivíduo na esfera pública, em termos similares àqueles pensados por Brecht, nos primórdios da radiodifusão (ver 5.4.). Mas enquanto o problema das comunicações não vier a ocupar posição central no debate político-teórico, não teremos nenhuma proposta político-socialista para orientar a sua evolução. E seguiremos assistindo passivamente os
conglomerados mediáticos assumirem o controle também da internet, assim comandando a modelagem do seu futuro. Como já aconteceu na radiodifusão. Para confirma-lo, basta dizer que,
nos Estados Unidos, 70% da verba publicitária destinada à internet se concentra em 10 grandes
portais100. Enquanto isso, vimos acima (5.5.), para o PCdoB, a internet nada mais é do que um
mero endereço.
9.4. E a educação?
Na Tese 75, encontramos propostas de política para a Educação, sugerindo que “fortaleça
o sistema nacional de educação pública e gratuita de qualidade”, a “universalização do ensino
básico” (de resto, já universalizado), a “erradicação do analfabetismo” (já reduzido a pouco mais
de 10% da população), a reforma universitária que “democratize o acesso ao ensino superior”, o
“investimento significativo e sistemático em pesquisa”. Será difícil encontrar em todo o espectro
político brasileiro, alguém que discorde desses objetivos. Mas será difícil encontrar em todo o
espectro político brasileiro, algum consenso sobre o conjunto de medidas necessárias para alcançá-los. As Teses do PCdoB não nos permitem saber que medidas, segundo o Partido, deveriam
ser adotadas para melhorar e democratizar o ensino brasileiro, sobretudo se o nosso objetivo é
construir uma nova sociedade orientada para o socialismo. Aliás, este não será o único caso, nessas Teses, em que o Partido anuncia bandeiras contra as quais poucas vozes se levantariam, mas
prefere não explicar como sustentá-las...
Se o capitalismo chegou a uma etapa que faz das artes, da cultura e da tecno-ciência, o seu
pólo dinâmico de acumulação, logo do trabalho que aí mobiliza e de cujo valor o capital se apro-
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pria, o capitalismo requer, hoje em dia, essencialmente, profissionais de elevada qualificação
educacional. Por outro lado, dada a divisão internacional do trabalho, essa qualificação se distribui muito desigualmente à volta do mundo. Daí por que um país como o Brasil, destinado por
sua elite a permanecer na periferia do sistema (conforme 6, acima), não requer elevada quantidade relativa de profissionais qualificados. Aqui o discurso da “qualidade do ensino” nunca passará
de mero discurso, como o comprova os quase oito anos de Governo Lula, durante os quais nada
foi efetivamente feito para melhorar o ensino público brasileiro. Para comprová-lo, basta olhar as
estatísticas desses quase oito anos.
Pesquisa do IBGE nos traz dados alarmantes e inequívocos: 63% dos brasileiros na faixa
de 18 a 24 anos não terminaram o ensino médio; só 24% dos jovens entre 20 a 24 anos estudam,
e 53.5% somente trabalham; só 50,6% dos jovens entre 15 a 17 anos estão no ensino médio e
mesmo assim porque, entre os 20% mais ricos desses jovens, o percentual sobe para 78,4%101.
Em termos muito concretos: dentro de 10 a 15 anos, metade ou mais da população brasileira de
35 a 45 anos, será completamente desprovida das condições intelectuais e cognitivas necessárias
para fornecer trabalho útil ao capital, tal como o capital-informação o demanda hoje em dia. É
uma situação que se repete década após década. Mas ninguém se dispõe a realmente enfrenta-la.
O governo Lula, como seus antecessores, transferiu o problema para a década seguinte. Quosque
tandem?
No mundo dito “globalizado”, pratica-se uma política “global” de ensino, implementada
pelo Banco Mundial e pela Unesco102. Um mesmo padrão de ensino espalha-se por todo o mundo, do Brasil à Tailândia, da Noruega à África do Sul, baseado em conceitos de “competência”,
“qualidade”, “autonomia”, “participação” e similares, que ignoram, por completo, as condições
sociais e culturais concretas de cada sociedade e, principalmente, os seus projetos de Nação e as
suas possibilidades de transformação. No Brasil, hoje em dia, esse discurso quase não enfrenta
resistências, sendo veiculado e difundido por ONGs que fazem da prestação de serviços para
melhorar “qualidade do ensino” um bom negócio com dinheiro público; por faculdades públicas
e privadas de pedagogia e licenciatura já aculturadas à submissão “global”; e pelo próprio Ministério da Educação, inclusive no Governo Lula, para quem, seguindo orientação da Unesco, a po-
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lítica de ensino deve estar focada na “aprendizagem” (como se fosse possível aprendizagem sem
ensino e ensino sem aprendizagem)103.
Em nosso país, a economia capitalista periférica não exige maciça quantidade de quadros
realmente qualificados e também não pode – como em todo o mundo o capitalismo já não pode –
oferecer, em quantidade suficiente, postos de trabalho repetitivos e “burros” para a massa desqualificada. No entanto, criou-se um sistema de ensino aparentemente universalizado, universalização esta que seria buscada inclusive no nível superior onde se multiplicam como coelhos, as
arapucas educacionais privadas. Para quê? Para comercializar diplomas. Observe-se as campanhas publicitárias de escolas e faculdades privadas: elas dizem-nos que o sistema educacional dá
a você a oportunidade de aprender e melhorar de vida; mas cabe a você aproveitá-la104. No mundo “neo-liberal”, cada um que saiba se mostrar competitivo...
No ensino básico, a escola pública tornou-se a base da nossa apartação social: somente atende aos pobres. Filhos das classes média e superior destinam-se ao ensino privado. Já não temos mais em nossas escolas públicas aquela saudável mistura de classe média e favela, de “brancos” e “negros”, que caracterizava o ensino fundamental brasileiro até o golpe de 1964105. Tal
não é fruto do acaso: é resultado direto dos Acordos MEC-Usaid assinados pouco depois do golpe e, até hoje, 25 anos depois da redemocratização, jamais criticados e revistos em seus fundamentos.
O ensino fundamental, durante o governo Cardoso, foi sem dúvida universalizado, conforme pedia a Unesco. Mas a qualidade da escola pública caiu ainda mais desastrosamente e segue em nível crítico quase oito anos depois de iniciado o governo Lula, conforme o demonstram
todos os indicadores. Não se pode aceitar que a universalização do ensino implique drástica perda de qualidade. Essa universalização do acesso à escola oferecida à massa pobre parece estar
relacionada, sobretudo, à oferta de um espaço para abrigo e alimentação de crianças e jovens
durante parte do dia (reduzindo as tensões sociais); à criação, nessas escolas, de postos de trabalho, de professores ou de funcionários, para jovens pobres mal formados nas “fábricas de diploma” (também reduzindo as tensões sociais); e à criação de mercado, com dinheiro público, para
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ONGs e firmas internacionais de consultoria venderem serviços a estados e municípios, voltados
para “melhorar a qualidade de ensino”. Que nunca melhora...
No ensino superior, criou-se, no Brasil, o fetichismo do diploma106. A grande maioria dos
diplomados em escolas particulares de “cuspe e giz” jamais irá realmente exercer a profissão em
que se diplomou, seja porque não encontrará vagas no mercado de trabalho, seja, principalmente,
porque comprou seu diploma a prestações, como se fosse qualquer outra mercadoria-fetiche, ao
longo de quatro ou cinco anos, muito pouco se qualificando realmente para as exigências profissionais107. A escola fingiu que ensinou. O aluno fingiu que aprendeu. Esta é a verdade. Para os
mais pobres, incapazes até de pagar essas prestações, o Governo Lula reforçou a ilusão, subsidiando-lhes o diploma através do Pro-Uni. E assim salvou o setor privado de ensino da grave
crise que o ameaçava, devido à queda da procura associada a altas taxas de inadimplência.
O sistema de ensino brasileiro precisa passar por uma revolução. Revolução implica enfrentar com rigorosa firmeza, sem qualquer tibieza, todo o tipo de oposição capaz de se levantar a
favor da manutenção de um dado status quo. São fortes os interesses pela manutenção da situação atual, e não apenas os das escolas e instituições privadas de ensino. A má qualidade da política brasileira está diretamente relacionada à má qualidade de grande parte do eleitorado. A nossa
casta política (subtraída uma minoria que se elege junto ao eleitorado mais “esclarecido”) não
tem nenhum interesse em melhorar o ensino. Muito menos as ONGs e consultorias que vendem
“qualidade de ensino” a estados e municípios, pois isto seria matar-lhes a galinha de ovos de ouro. E o grande capital industrial-financeiro internacionalizado não o precisa, pois o sistema que aí
está já lhe fornece os recursos humanos na quantidade e qualidade necessária à sua reprodução.
Assim como aconteceu na França revolucionária, na União Soviética revolucionária, na
Cuba revolucionária, a revolução do ensino brasileiro, em todos os níveis, somente poderá ser
feita através de um poder que aja de fora para dentro dele, impondo-lhe objetivos, programas e
métodos; assegurando-lhe os recursos financeiros e materiais necessários; e prestigiando e promovendo os seus recursos humanos – mas também destes muito exigindo. Terá que ser um programa de 10 a 15 anos, destinado não somente a formar, mas a forjar uma nova geração de bra-
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sileiros comprometida com a nação brasileira. Dois mandatos de Governo já seriam suficientes
para assentar as bases sem retorno de um tal programa. Desde que o Governo o assumisse de
modo muito determinado, sem medo, sem concessões, dotando-se para isso dos poderes políticos
e gerenciais necessários.
O primeiro objetivo de um tal programa para a educação brasileira seria (ainda é preciso
dizer?) preparar recursos humanos para reposicionar o Brasil na divisão internacional do trabalho. Isto implica romper com as diretrizes emanadas da “Declaração Mundial da Educação para
Todos” (Conferência de Jontien, Tailândia, 1990) ou do Banco Mundial, as quais visam justamente perpetuar aquela divisão. O segundo objetivo (não é preciso dizer) seria formar indivíduos
educados para a cidadania socialista, não indivíduos mal educados para o consumismo mediático.
Em termos práticos, para isso:
a) O ensino fundamental deve ser federalizado: a realidade já demonstrou sobejamente a
incapacidade de os estados e municípios realizarem essa tarefa, bem como, dadas as desigualdades regionais e até intermunicipais, o atual sistema (que não constitui verdadeiramente um sistema), apenas contribui para a formação ainda mais desigual, segmentada e fragmentada do povo
brasileiro;
b) a política será voltada para real fortalecimento do ensino público e republicano em todos os níveis, iniciando-se um processo de sustentada redução do tamanho atingido, nos últimos
16 anos, pelo ensino privado, que deve, quando muito, voltar a ocupar posição suplementar, embora de qualidade, no sistema.

10. Conclusões: o marxismo morreu... viva o marxismo!
Concluindo este longo comentário às Teses do PCdoB, parece-nos, pelo tudo dito, que os
comunistas, a rigor, ainda não entenderam as transformações estruturais pelas quais passou o
capitalismo nos últimos 20 anos. Isto é de muito preocupar. Encontramo-nos em um momento no
qual estamos realmente necessitando de um profundo e sério debate sobre o mundo em que vivemos e sobre as reais condições de ainda o revolucionarmos. Mesmo que a análise aqui sugerida
possa conter equívocos, omissões ou incompreensões, mesmo que dela se discorde absolutamente, alguma outra precisaria ser apresentada demonstrando similar rigor teórico e aderência aos
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fatos reais. Palavras vibrantes e frases de efeito não vão nos ajudar a compreender a realidade de
nenhuma maneira. Muito menos, transforma-la.
O PCdoB, salvo clara e bem argumentada demonstração em contrário, não entendeu a crise kondratieffiana do capitalismo; não percebeu a emergência do capitalismo informacional, com
todas as suas implicações econômicas, políticas e culturais; não assimilou as novas configurações
de classe próprias deste capitalismo, inclusive a relação inclusão-exclusão social.
Observemos que, no início do século XX, dadas tanto as possibilidades quanto as limitações teóricas e políticas daquela época, as lideranças social-democratas de então perceberam a
emergência de um “novo” capitalismo que lhes estaria a exigir grandes mudanças programáticas
e práticas, daí os debates envolvendo Bernstein, Rosa Luxemburgo, Lukács, Lênin e outros. Ao
cabo desse debate emergiu a clara visão de se estar vivendo uma “nova etapa”, a do imperialismo
– que Lênin, no seu otimismo, pretendia ser a última...
Pois estamos vivendo uma nova etapa. E poupemo-nos de novas frustrações, deixando
para a história decretar quando será a última. Precisamos de um programa, para as condições do
Brasil e do mundo, que considere as novas realidades reticulares do trabalho e da produção, a
medialização generalizada da sociedade capitalista, a completa e concluída subsunção do trabalho intelectual ao capital, e, na outra ponta e na mesma dinâmica, a simultânea precarização,
quando não completa eliminação, do trabalho “redundante” através da “acumulação flexível”
viabilizada pelas TICs. Precisamos de um programa que considere a indústria cultural, o espetáculo, logo o consumo de valores de uso enquanto marcas (e não apenas enquanto funções instrumentais), como nova fronteira de acumulação, fronteira esta através da qual são dinamizadas
e modernizadas, por um lado, antigas indústrias fabris (siderúrgicas, petroquímicas, automobilísticas etc.) e, por outro, nesse movimento mesmo, são redesenhadas, nessas indústrias, a divisão
de trabalho, suas condições espaciais e temporais, seus ambientes psicológicos e culturais.
Assim como os revolucionários do início do século XX entendiam que era necessário tomar o poder político e econômico no centro, ou na fonte, do processo de acumulação, isto é, nas
grandes usinas da “segunda revolução industrial”, precisamos entender que, agora, se esse centro
deslocou-se, não deve se alterar, na essência, a nossa tarefa principal, embora cabendo também
deslocá-la: não haverá projeto socialista se não tivermos por meta ocupar o centro atual do processo de acumulação, vale dizer, a nossa tarefa será disputar com o capital o controle e comando das indústrias culturais e mediáticas.
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É uma tarefa muito mais difícil do que aquela de ocupar fábricas. O socialismo do (início
do) século XX foi um projeto iluminista de uma elite intelectual militante que, para edificar na
prática a sua visão de mundo, soube se aliar e se apoiar na massa operária empregada nas indústrias de ponta da época. Por suas condições materiais e culturais, essa massa era facilmente mobilizável para o projeto revolucionário e aceitava seguir a liderança política que lhe era proposta
pela intelectualidade militante socialista. Ou melhor, era-o na Europa. Nunca o foi nos Estados
Unidos, onde o operariado sindicalizado naturalmente se incorporou à hegemonia do capital,
organizando-se para muito bem valorizar a única mercadoria que podia negociar: a sua força de
trabalho. E nada mais do que isso108.
O socialismo do século XXI, sem renunciar à sua herança iluminista, defronta-se, inclusive por isto, com os desafios teóricos e políticos de responder à questão de como se aliar aos, e se
apoiar nos diferentes e diversificados conjuntos ou segmentos sociais que constituem a força de
trabalho das indústrias culturais, criativas, de espetáculos, científico-técnicas etc. Como mobilizar esses produtores, na maioria satisfeitos com suas condições materiais e culturais de vida,
para um projeto de transformação?
Pode se contra-argumentar, afirmando-se que esses grupos deverão vir “a reboque”, se
vierem, das massas pobres e oprimidas – os camponeses sem-terra, os lumpens ou precarizados
das favelas, os operários remanescentes das indústrias da “segunda revolução industrial”, outros
grupos sociais desfavorecidos. Na verdade, parte substantiva de uma suposta esquerda geralmente influenciada por um fabianismo social cristão dominante nas ONGs “pós-modernas”, hegemônico no PT, e que tem em Toni Negri o seu principal teórico, passou a enxergar nesses condenados da Terra, um novo potencial reformista ou revolucionário. De fato, eles se constituem em
poderosos grupos de pressão que conseguem extrair do núcleo de acumulação, algumas concessões ou vantagens que lhes permitem matizar, sustentar e reproduzir as suas condições miseráveis de existência, mas não superá-las. Através de políticas públicas assistencialistas, muito exitosas no Governo Lula, esses grupos logram “humanizar” o capitalismo, permitindo-lhe realizar
o princípio cristão da caridade, cuja contrapartida é a garantia de um lugar no Céu para os caridosos, apaziguando-lhes os pecadilhos consumistas aqui na Terra... Essas políticas, entretanto, não
levam os miseráveis a vivenciar radicais mudanças, para melhor, em suas condições materiais e
culturais de vida. Nem isso pretendem os padres e ongueiros que os organizam e movimentam.
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Ao contrário, como bem disse alguma vez o próprio presidente Lula, trata-se de “respeitar o pobre”, não de eliminar, na raiz, as condições pelas quais são produzidas e reproduzidas as situações de pobreza109.
As Teses fogem completamente desse debate teórico-político, embora não faltasse aos
seus elaboradores uma copiosa literatura a sugerir novas leituras do capitalismo de nosso tempo110. Insistem num palavreado ultrapassado sobre as condições de transição para o socialismo
(inclusive deixando de discutir o tipo de transição que vem sendo proposta por Hugo Chaves na
Venezuela), ao invés de encarar os paradoxos da sociedade real em que vivemos. Se esse é o
Programa proposto pelo PCdoB, lamentavelmente ele não tem, por isto, a mínima condição de
“traçar qualquer caminho” (Tese 53).
Em recente artigo, o filósofo marxista eslovaco Slavoj Žižek111, relembra uma passagem
de Lênin, segundo a qual, se alguém, ao escalar uma montanha defronta-se com dificuldades
quase intransponíveis que ameaçam leva-lo ao total fracasso, talvez à morte, melhor fará se voltar ao ponto de partida e refazer todo o seu plano de escalada. O marxismo e o projeto socialista
encontram-se nessa situação. O fracasso final das experiências intentadas no século XX, apesar
de seus muitos êxitos circunstanciais, e a completa reestruturação do capitalismo na virada dos
novecentos para o novo milênio, tal como também ocorrera nos tempos de Lênin, obriga-nos a
repensar toda a escalada histórica, desde os seus primeiros passos. Se um certo marxismo, historicamente datado, morreu, o pensamento de Marx e seu projeto iluminista superior seguem vivos,
desde que renascidos e reincorporados às condições concretas do capitalismo e da sociedade
mundial contemporâneos.
Para isso, será necessário colocar no centro da agenda de debates os reais problemas que
afligem a sociedade de nosso tempo. Žižek lista quatro: a crise ambiental112; o direito de livre
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em seu comício de hoje, disse que ‘é preciso acabar com o preconceito conta os pobres’. Não, senhor Lula, essa não!
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termos de Al Gore, Greenpeace, Marina Silva e que tais. O problema, se existir, não é causado “pelo homem”, mas
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acesso ao conhecimento em conflito com a propriedade intelectual; as implicações éticas da biotecnologia e ramos similares de tecno-ciência; a exclusão econômica e cultural de amplas parcelas da humanidade. Nenhum desses pontos, mas nenhum mesmo, são tratados com o destaque
que merecem, se é que são tratados, pelas Teses do PCdoB.
Para Žižek, três desses quatro pontos podem ser resolvidos no interior mesmo da lógica
capitalista, através dos devidos acordos políticos e legais, ainda que, para isso, venham a ser necessárias exaustivas negociações entre os interesses exclusivistas do capitalismo privado e os
atores que defendem a bandeira dos “commons”, uma visão mais democrática e socializante para
o tratamento desses temas. Esses atores, embora completamente incluídos na ideologia do capital, são movidos por uma clara e corretíssima visão de que o capitalismo, se deixado livre para
reproduzir-se conforme sua exclusiva lógica de acumulação, vai levar a nossa espécie humana a
uma catástrofe cretácea, sem que para isso seja necessária a ajuda de qualquer meteoro divino.
As soluções que propõem, no entanto, não resolverão o crucial problema da exclusão. Para enfrentar esse problema, os conservadores de direita e os assim ditos “commons” de suposta
esquerda parecem defender uma mesma política: a democracia liberal. Nesta “todas as posições
podem ser ouvidas, todos os interesses devem ser considerados, todos os direitos humanos devem ser assegurados, todos os modos de vida, cultura e práticas devem ser respeitados, etc. A
obsessão dessa democracia é a proteção de todos os direitos de minoria: cultural, religioso, sexual etc. A fórmula dessa democracia consiste em paciente negociação e compromisso. O que
perdemos aqui é a universalidade embutida nos excluídos”113.
Os comunistas temos pela frente o desafio de recuperar a universalidade que estaria contida em potencial na dinâmica fragmentária dos excluídos, subtraindo-os dessa influência deletéria
que hoje sofrem dos liberais burgueses, dos fabianos cristãos, dos anti-racistas neorracistas, dos
ongueiros profissionais, noves fora toda essa corja de aproveitadores da miséria, evangélicos,
fundamentalistas de todos os credos, narcoterroristas, populistas corruptos etc. Se Žižek serve de
referência, parece que os marxistas levaram 30 anos para começar a perceber essas novas realidades emergentes – e, mesmo assim, por enquanto, ainda apenas no plano intelectual. O nosso
problema será justamente o de como relacionar e articular aquelas lutas já colocadas pelos agen-

pelo modo capitalista de produção. O discurso ambientalista hoje serve muito bem a campanhas marqueteiras das
grandes corporações privadas, não entra em conflito com a Globo ou a Vale, além de também permitir a expansão de
novas tecnologias e indústrias, logo novos setores de negócios, baseados em conceitos de “produtos limpos”, “ambientalmente corretos” etc. E la nave vá...
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tes dos “commons” a uma pauta universal que possa ser abraçada pelos excluídos, assim trazendo-os para as lutas de fronteira a serem lideradas por nova vanguarda, no interior das quais se
dissolverão as suas atuais resistências (que não podem, enquanto tal, serem mais do que resistências) particularistas, comunitaristas, milenaristas, reacionárias. No século XIX tratava-se de ultrapassar o socialismo utópico pelo socialismo científico. No século XXI, o “commons” pelo
comunismo.
O desafio teórico e político dos comunistas é o de entrar no século XXI...
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2009
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