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CRISE GLOBAL CONTEMPORANEA
EBARBARIE
Jose Paulo Netto

*

Resumo
Esta comunica9ao parte da tese de que a crise global da sociedade contemporanea e sinalizada pelo exaurimento do Welfare State e pelo colapso do socialismo
real- mas diferencia estes dais processos: o primeiro expressa os limites estruturais da orcle1n capital, cam a dinamica do monop6lio colidindo abertamente cam as
institui98es democrdticas; o segundo revela a inviabilidade da supera9ao da ordem
do capital sem as radicais socializa98es do poder politico: ela conforma o enfrentamento da Direita contra as conquistas polfticas e sociaL~ da Modernidade. A derrota das propostas neo-liberais eo suposto necessdrio para que o desenvolvimento
da crise contempodinea ultrapasse os riscos da barbdrie.
Parece-me que a discussao que se propoe nestas Jornadas - e, por extensao, a
que rebate nesta mesa redonda
esta longe de reduzir-se a tematica, alias lugar
comum do universo acadcmico, da cri se de paradigmas, conexa ao propalado "esgotamento da Modernidade". Nao se trata de desqualificar apartida esta abordagem,
que, como se sabe, tern provocado instigantes elabora9oes. Trata-se, antes, em meu
entender, de procurar uma angula91io inclusiva que de conta nao somente das refrac9oes ideo-culturais tipicas do tempo presente (de que a polemica sobre os paradigmas e uma ilustra9ao emblematica), mas tambem da crise global da sociedade contemporanea que esta na sua gencsc. Eis por que parece-me que o centro do nosso
debate deve envolver, prioritariamente, a efectividade desta crise. Nela, a partir de
uma perspectiva marxista (reivindicada por esta comunica9ao), a discussao dos
paradigmas nao e, de modo algum, ontologicamente primaria.
A crise global que marca peculiarmente as tres ultimas deeadas deste seeulo
revela-se, plena, na crise do Estado de bem-estar e na erise do "socialismo real", as
duas conforma9oes societarias que, cada uma a seu modo, procuraram solu9oes para
os antagonismos pr6prios aordem do capital. Nestas duas crises, elas mesmas muito
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distintas, a crise global mostra a sua dramaticidade- que se expressa como possibilidade de regressao social, de que o chamado neoliberalismo e sintomatico.
Como se constata, a vincula9ao dos termos desta mesa redonda - socialismo,
Estado de bem estar e o neo-liberalismo -, tomando-se ou nao como referencia
Estado e bem publico, e uma vincula9aO imanente.

As Expressoes Diferenciadas da Crise Global
0 colapso espectacular do socialismo real, operado nos Ultimos anos da decada
passada, tern constitufdo o objecto privilegiado dos estudiosos da conjuntura contemporanea. Compreende-se esta enfatica saliencia: afinal, como disse o Prof.
Hobsbawn, o ano de 1989, essa especie de "adeus a tudo aquilo", "significa o fim
de uma era" (in Blackburn, org., 1992: 93). Mas esta saliencia, verificavel na larga
bibliografia que ja se acumula desde a queda do muro Berlim (reunindo, diga-se de
passagem, o melhor e o pior da teoria social), nem sempre vem contribuindo para
clarificar a crise contemporanea. E isto na medida exacta em que a crise do socialismo real- por raz5es frequentemente ideol6gicas - tern sido analisada corn urn
franco descolamento da crise da ordem do capital, donde o cliche, falso pela sua
uniteralidade, de que esta quadra hist6rica e peculiarizada pela crise citada.
E absolutamente inegavel que o colapso do socialismo real - que configura,
sem duvidas, uma'crise terminal enquanto processo irreversfvel- sinaliza urn tra9o
particular deste final de seculo, corn uma enequfvoca significa9ao hist6rica-universal. A derrocada de urn padrao societario que identificou sumariamente socializa9ao
corn estatiza9ao, que colonizou a sociedade civil mediante a hipertrofia de Estado e
partido fusionados, que intentou articular direitos sociais sobre a quase inexistencia
de direitos civis e politicos, esta dwocada reclama urn balan9o de todo urn projecto
politico que terminou por ser decepcionante em face das promessas do socialismo
revolucionario. Implica mais, porem: mesmo que urn tal balan9o apresente conquistas que nao podem ser menosprezadas, dele decorre a urgencia de repensar, corn
radicalidade critica, o essencial da cultura politica que, ha mais de urn seculo, tornou-se a expressao mobilizadora dos valores humanistas mais vigorosos e concretos- numa palavra, esta em questao o conjunto de preposi96es e de praticas que
permitiu, ate adecada passada, indicar corn alguma credibilidade que havia alternativas positivas a ordem do capital. A ausencia desta indica9ao, por minima que
seja, constitui hoje urn dado ponderabilissimo no conjunto das lutas em todos os
quadrantes do mundo.
Entretanto nao e somente a crise do socialismo real que peculiariza a quadra hist6rica contemporanea. Conjuntamente corn ela (na verdade, corn alguma anterioridade ), vem correndo, desde a pas sagem da decada de sessenta ade setenta, a crise
do "capitalismo democratico" (como quer Przeworski, 1991), na sua acabada arti-
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cula~ao que e o chamado Estado de bcm-estar. Alias, ja em fins dos anos oitcnla,
podia-se relacionar uma abundante literatura acerca da crise do Welfare Stale, cla
tambem represcntativa da for~a e dos limites da teoria social. Raramente desenvolvida tem sido, contudo, a concreta relevancia hist6rico-universal do exaurimento do
denominado Estado de bem-estar social; salvo em poucos estudos de cariz marxista,
o processo foi apreendido enquanto problematica de natureza administrativa, como
ilustrayao da necessidade de redireccionar polfticas sociais, como fen6meno de
caracter financeiro ou, mais geralmente, no quadro abstracto do esgotamento de
padroes ideais de socialidade (6). Nao e frequente colocar-sc de manifesto que a
crise do Welfare State explicita o fracasso do unico ordenamento s6cio-polftico que,
na ordcm do capital, visou expressamente compatibilizar a dinamica da acumula~ao/valorizayao capitalistas com a garantia de direitos polfticos e sociais mfnimos.
Nao ha duvida de que uma perspectiva analftica instigante e aquela que se contem na abordagem destas duas crises enquanto faces distintas de uma crise do domfnio do capital (7), que pode ser explorada diferencialmente, seja sob a fecunda
6ptica de uma ontologia da sujei9ao do trabalho, seja aluz da satura~ao das formas
fetichizadas da prodlll,:ao de mercadorias (8). No estagio actual das pesquisas, todavia, creio que e ncccssario aprofundar a especificidade dessas crises, apontando
prioritariamentc para a proccssualidade end6gena de cada uma delas sem pagar,
por·em, o pre~o da pcrda do seu entrela~amento - neste sentido, um esfor9o produtivo e aquelc que Man del (1989, 1990) veio desenvolvendo. E isto por uma razao
elementar: se ambas plasmam um quadro da crise global para a sociedade contemporanea, suas dinamicas
independentemente da natureza da sua interac~ao remetem a 16gicas mcdularmente diversas e com significa~oes muito distintas. Se a
resultante de ambas poclc perfigurar um panorama catastr6fico, com a iminencia da
emersao da barbaric cm larga escala, seu caracter e diferente. Em sfntese, as duas
crises nao podem ser cqualizadas.
A crise do Estado de bem-estar nao se reduz ao esgotamento daquele complexo
processo que, na concep~ao simplificadora de Przeworski (1991: 243), aparece
como um compromisso de classes (9). Ela e a expressao de algo muito mais fundamental (que o estudioso da social-democracia recupera, mas sem aprofundar coma
consequencia necessaria): a curva decrescente da eficacia econ6mico-social da
ordem do capital. Considerada ao longo deste seculo, a ordem do capital mostrouse inepta para promover o crescimento econ6mico-social em escala ampla, como o
comprovam dados indesmentfvcis (I 0); esta inepcia, no en tanto, e parte de uma
dinamica em que as ctises inerentcs ao movimento do capital se operavam no marco
de ondas longas de crescimento; tais ondas longas expansivas- segundo a analise
mandeliana -, de que e exemplo o paclrao de crescimento das economias centrais
entre o imecliato p6s-guena e a decacla de sessenta, experimentam uma reversao
neste decenio: impoem-se ondas largas recessivas, onde os picos de crescimento
tornam-se conjunturais (Mandel, 1982). As projec~oes mandelianas, frise-se, apon-
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tarn para um largo lapso hist6rico de vigencia deste padrao de desenvolvimento.
Ora, o fundamento mesmo do arranjo s6cio-politico objectivado no Welfare State
consistia nos ganhos possfveis no marco da onda larga expansiva; revertida esta, o
arranjo se problematiza medularmente ---- nao c por acidente hist6rico que os anos
dourados do Welfare State sao aqueles que vao do p6s-guerra, quando o keynesianismo e as "recomenda9oes" de Beveridge tornam-sc inteiramente viaveis, adecada
de sessenta.
A crise do Estado de bem-estar, nesta angula,,Jio, nao expressa somente acrise de
um arranjo s6cio-politico possfvel no ambito da ordcm do capital: evidencia que a
dinamica crftica desta ordem alc;:ou-se a urn nfvcl no interior do qual a sua reproduc;:ao tende a requisitar, progressivamente a climinac;iio das garantias sociais e dos
controles mfnimos a que o capital foi obrigado no seu arranjo. Significa que o patamar de desenvolvimento atingido pela orclcm do capital incompatibiliza cada vez
mais o seu movimento corn as institui\ocs s(Jcio --- econ6micas que, por um
decurso temporal limitado, tornaram ---- no para grancles contingentes humanos.
Sinaliza que o mranjo s6cio-polftico do Wclf<m~ State constitui uma possibilidade
da orclem do capital que, pela 16gica intrfnscca desta ltltima, convertc-se agora num
limite que ela deve franquear para reproduzir-sc cnquanto tal (I 1). Em poucas palavras: esta e "a crise do capitalismo democratico "(Przeworski, 1991: 248 ) na escala
em que e a crise estrutmal das condic;iks que viabilizaram o clesenvolvimento do
capitalismo num marco de democracia polilica. Eis por que a significayao da crise
do Welfare State possui urn alcancc que esta longe de ser exageraclo: ela, em si
mesma, revela que a manutenyao c o cnvolver da ordem do capital estao implicanclo, cada vez com mais intcnsicladc, 6nus s6cio-humanos de monta.
A crise do socialismo real-- cuja analise ainda esta longe de ser suficiente (12)
-- derivou mnn panorama espantoso. 0 que se mostra, sob os escombros do sorex,
nao e somente o colapso material de regiocs inteiras que regridem rapidamente a
nfveis de vida tfpicos do "Terceiro Mundo"; este colapso acompanha-se de uma
sequela imediata de desagregayao social (parece inconteste a emersao de uma criminaliclade que se julgava propria da ordem burguesa) e degradayao ideal (os valo-·
res do "american way of life" se actualizam na vida cotidiana, ao laclo cla revivescencia de particulmismos horrcndos) e do que podemos chamar de exemplarizac;:ao
negativa ---as irnplicay5es cla clesmoralizayao do projecto socialista, iclentificado ao
"socialismo de caserna", estao custando (e ainda custarao por longo tempo) caro
aos legatarios da revoluyao (13). Mas toda essa corte de implicay5es nao deve ocultar a genese da crise, tomada ern sua universalidade: a dissincronia que se foi ins-tauranclo entre as institui9oes constitutivas do sistema s6cio-·polftico e as exigencias
do orclenamento econ6mico --- a reduzicla socializayao do pod er polftico (cristalizada pela autocracia stalinista) era congruente com a estrangulada socializac;:ao cla
economia (resumida na estatizayao). Enquanto perdurou um padrao de clesenvolvimento econ6mico extensivo, compatfvel com estruturas s6cio-polfticas rfgiclas e
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excludentes, esta rclac;ao nfw !eve ef'citos que nao pudesscm ser ultrapassados.
Quando, em mc<tdos da dccada de sctenta, tornou-sc imperativo (pela cxaustao do
crescimento extcnsivo, que j<1 consoliclara uma sociedade urbano-industrial) um
padrao de desenvolvimento intensivo, a clissincronia comprometeu-o visceralmente
-- porque um tal padrao e incompatfvel seja com o ordenamento econ6mico estatizaclo burocniticamente, seja corn o seu imbricaclo e corresponclente ordenamento
politico, de baixfssima participa<;ilo aut6noma. Paradoxalmente, a crise do socialismo real resulla do seu exito em promover, num lapso temporal extremamente
apertado, o que seriam as pre-condi<;oes para a transi<;ao socialista - aquelas inerentes a uma sociedade urbano-industrial; quando logrou criar tais condi<;oes, o
arcabou<;o s6cio - politico em que assentava colidiu com as exigencias da 16gica
de uma economia de que fora suprimida a elementar media<;ao societal do mercado.
Assim vista, a crise do socialismo real tem uma inequfvoca centralidade polftica, a
que remetem os bloqueios do crescimento econ6mico: deriva da ausencia de uma
plena socializa<;ilo do poder politico -- s6 a implementa<;ilo da democracia socialista, capaz de solicitar efectivamente o poder polftico e rebater imediatamente no
ordenamento econ6rrjco, com reais processos autogestiom1rios aptos para optimizar
(com a liquida<;ilo de tra<;os e excrescencias burocnlticos) a aloca<;ao central de
recursos, podcria garantir o desenvolvimcnto exitoso das cxperiencias p6s- revo1uciom1rias.
A crise do socialismo real, nesta 6ptica, apcnas comprova que a supera<;ao positiva da ordem do capital rcclama a radical socializa<;ilo do poder polftico e socializac;ao da economia, sem as quais a altcrnativa comunista e impensavel. Ea crisc de
uma forma hist6rica precisa de transi<;ao, aquela que se processou localizadamente
nas areas em que as instituic;f\es pr6prias do mundo burgues mostravam-se de forma
atrofiada. Nao e, pois, a inrinnac;ao do projecto socialista revolucionario nem a
negagao da possibilidade da transic;ao socialista. Seu significado hist6rico - universal e, de facto, radicalmente divcrso do que a crise do Welfare State sinaliza: se
esta ultima aponta para as exigcncias antidemocraticas imperativamente postas pelo
desenvolvimento actual da ordcm do capital, a crise do socialismo real demonstra
que a viabilidade da supera<;ao da ordcm do capital e fun<;ao de uma radical democratiza<;ao da vida econ6mica, social e politica- tao incompativel com os limites
do movimcnto do capital, com as rcslri<;6es de uma ditadura exercida, ainda que em
seu nome, sobre os trabalhadores.
Independentemente, pm·em, das suas diversidades e mesmo da sua intera<;ao, o
que importa e que estas duas crises sinalizam a crise global da sociedade contemporanea: os impasses a serem enfrentados imediatamente, tanto no "ex-mundo-socialista" quanto nos pafses capitalistas desenvolvidos (sem falar, naturalmente,
na periferia infernal destes Ultimos), para serem equacionados positivamente- isto
e, sem onus para as grandes maiorias trabalhadoras -- demandam exactamente con-
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di96es s6cio-politicas que nao estao postas na visibilidade da vida social; mais precisamente, requisitam condi96es que, a olho nu , nao parecem disponfveis.
Corn efeito, urn esquematico rcsumo dos impasses actuais indica, como assinalou urn experiente histmiador, trcs fcixcs problematicos fundamentais e imediatos: "o crescente alargamento da distancia entre o mundo rico e o mundo pobre
(e provavelmente, dentro do mundo rico, entre os seus ricos e os seus pobres); a
ascen9ao do racismo e da xenofobia; c a cri se ccol6gica "(Hobsbawn, in Blackburn,
Org., 1992: 104).
Esta crise global s6 sera solucionada eo m rcspostas positivas a estes n6s problematicos - ou se desenvolvera no scntido da rcgrcssao, que aponta para a barbariza9ao da vida social. Ora, este eo rumo inelut<'ivel para que se dirigc a proposta neoliberal.
A Ofensiva Neo-liberal
0 liberalismo classico, enquanto sistcrna
clc mesmo tensionado internamente (15)- de concep96es econ6rnico politicas, tcvc suas bases s6cio-hist6ricas
inteiramente derrufdas quando a ordcm do capital, no ultimo ter9o do seculo XIX,
ingressou na era do monop6lio. A clinarnica do capital, na idade monop6lica, anacroniza completamente as traves-mcslras do pcnsamcnto liberal: os eixos te6ricos-culturais que suportaram a vontaclc politica da burguesia revolucionaria perderam
qualquer vigencia na efectividade social. De uma parte, o "livre mercado" (que, de
facto, jamais fora plenamente livrc) passou ao cstatuto de ret6rica, posto que o
movimento do capital na era monop<'1lica dcmande um complexo de regula96es
excludente de toda referencia a vclha "m;1o invisfvel" - donde um Estado necessariamente intervencionista que, rcmctcndo a figura do "guarda - nocturno" ao
reino da fabula, redefiniu largamcntc a rclayao publico-privado, redimensionando a
conexao politica-econ6mica; de outra, o bcm pl!blico como implica9ao automatica
da perseguiyao individual de fins particularcs esvaneceu-se completamente. Em
resumidas contas, o velho liberalismo (I(,) cntrava para o museu das antiguidades:
tanto no piano econ6mico (onclc a doutrina e melhor designada, como querem os
italianos, descle a polemica, dos ar10s vinte, entre Einaudi e Croce, como liberismo),
entronizando o mercado como a instancia societal mediadora por excelencia, quanto
no piano politico, sacralizando o Estado mfnimo, as concepyoes mais lidimamente
liberais experimentavam um total dcscompasso com a dinamica propria a orclem
do capital.
A tradiyao liberal, pm·em, continha uma componente que haveria de responder
por sua forp duradoura e que favorecia uma confusao, sobretudo quando manipulacla ideol6gicamente, destinacla a uma notavel perdurabilidade hist6rica. Trata-se
do micleo tematico relativo aquclc elenco de garantias e prenogativas que Marshall
(1967) chamou de direitOS civis, e que determinaria uma clarificayaO do ambito clas
liberdades individuais. Ora, aincla que esta determinayao viesse no marco do que se
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convencionou caracterizar como individualismo possessivo (Macpherson, 19790,
embutindo uma processualfstica instrumental na qual podia germinar a liquida<;:ao
pura e simples do indfviduo- como o mostraram, persuasivamente, Horkheimer e
Adorno (1971) ( 17) - parece nao haver duvidas de que ela recolhia urn valor que
transcendia o horizonte burgues, corn pertinencia ao desenvolvimento humano-generico (18). A critica q.os limites da concep<;:ao liberal de liberdade, bem como
aos seus fundamentos- alias esbo<;:ada pelo jovem Marx -, nao pode obscurecer
o que ha de permanente no valor que, efectiva embora restritamente, ela recuperou.
Na medida em que esta critica nao foi conduzida consequentemente no plano te6rico e que na pratica social os experimentos sociais alternativos aordem do capital
que foram implementados nao equacionaram minimamentea problematica das
liberdades individuais (recebendo, por isto, crfticas de herdeiros do liberalismo,
quase sempre nao ou mal respondidas) - nesta medida, aquela componente de
heran<;:a liberal ganhou uma tal relevancia que o legado do liberalismo passou a
confundir-se coma garantia da liberdade tout court. A confusao ea prestigidita<;:ao
ideol6gica acabaram por reduzir liberdade(s) a liberalismo e a identifica-lo com
democracia, numa clara falsifica<;:ao hist6rica (19) que, apesar disto, nao careceu de
eficacia social. Ai reside muito da resistencia ideo-cultural da tradi<;:ao liberal.
Nao ha duvidas de que ccapitalizando esta resistencia que se ergueu, no ultimo
meio seculo, a vertente que agora configura a ofensiva neo-liberal. Penso que se
podem tomar como marcos iniciais (ainda que diversas nas suas estruturas e finalidades) as obras de Hayek e Popper, respectivamente 0 Caminho da sen;idiio, de
1944, eA Sociedade aberta e se us inimigos, de 1945; a partir dos anos sessenta, essa
vertente se adensa, quer com a continuidade da produ<;:ao de seus "pais fundadores"
(em 1957, Popper retorna ao debate corn A miseria do historicismo e, em 1960,
Hayek volta acarga com Osfimdamentos da liberdade, numa reflexao que haveria
de culminar, entre 1973 e 1079, corn a trilogia Lei, Legisla~iio e Liberdade, quer
coma divulga<;:ao de trabalhos que avan<;:am numa linha de elabora<;:ao similar (e de
1962 Capitalismo e Liberdade, de M. eR. Friedman) (20). Eevidente que os varios
leitos contem poraneos da tradi<;:ao liberal, neste meio seculo, nao se esgotam no
eixo desenhado nos autores que acabamos de eitar (para dar dois exemplos muito
distanciados, pense-se em Bobbio, na Italia e em Rawls, nos Estados Unidos), chegando mesmo a percorrer caminhos que derivam em constru<;:6es de inusitada radicalidade (21); mas e especialmente no arco ideo-te6rico polarizado por Hayek e Friedman que a ofensiva neo-liberal se apoia.
Porque e precisamente neste arco que esta concentrada a essencia do arsenal do
neo-liberalismo: uma argumenta<;:~io te6rica que restaura o mercado como instancia
mediadora societal elementar e insupcravel e uma proposi<;:ao polftica que repoe o
Estado mfnimo como unica alternativa e forma para a democracia. A prograrnatica
que af se contem, compreende-se, nao teria atratividade polftico-ideol6gica quando
o Welfare State e os experimentos alternativos ao capitalismo registravam exitos,
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reais e/ou aparentes - e apenas quando ambos, os alvos 6bvios da ofensiva neoliberal, entram em ciclo crftico que aquilo que era menta~ao de intelectuais converte-se numa especie de "espfrito do tempo"; eis por·que o fen6meno que L. Barti
ehamou de revanche do mercado s6 ganha arnpla ressonfmcia publica e social nos
anos oitenta.
Para esta ressonancia, pouco contou a folha corrida da ordem do capital na primeira metade deste seculo, do qual se fez tabula rasa (22) e inicialmente tambem
contaria pouco o saldo da prova polftica da aplica~ao (rnesmo que necessariamente
par·cial) daquela programatica- a gest[io TatchL~r e a administra~ao Regan (23); s6
na entrada dos anos noventa e que a prova da sinais de rcccpc;ao (mas este e urn
ponto que nao cabe desenvolver aqui). Contou, ao contnirio e muito favoravelmente, primeiro a crise do Welfare State, c ern seguida, a do socialismo real. Esta
pareceu oferecer a comprova~ao definitiva do !'undo liltirno daquela programatica,
vale dizer, a insustentabilidade de uma cconornia plancjada; a crise do Welfare State
forneceu-lhe o combustive! para colocar ern xcquc as func;oes estatais como indutoras de crescimento econ6mico e proruotoras de bem-estar.
Corn efeito, se o alvo derradeiro da ofcnsiva neo-libcral e qualquer proposta de
superac;ao socialista da ordem do capital, o ccntro do seu ataque constituiu-o o
Estaclo de bem-estar. No piano tcorico, o Kcyncsianismo e a besta-fera do neo-liberalismo: aqui, sua cruzada anti-Keyncs pode ser adequadamente descrita como a
contra-revolu~ao monetarista (24 ). No piano social e polftico-institucional, o que se
coloca em questao eo conjunto daquilo que o ja citado Mar·shall arrolou como direitos sociais e as fun~oes reguladoras ntacrosc<lpicas do Estado. No piano ideo-cultural mais amplo, contrapoe-sc abcrlarncntc --~~ cultura democr·atica e igualitaria da
epoca contemporanea, caracterizada n;\o s6 pcla afirma~ao da igualdade civile polftica para toclos, mas tambem pcla husca cla redu~ao das desigualdades entre os indivfduos no piano econ6mico e social, 110 ilrnbilo de urn objetivo mais amplo de libertar a sociedade e seus membros da neccssidade e do risco" (Nunes, 1991: 502).
Na verdade, estes sao os dcsdobramcntos compuls6rios do nucleo essencial que sumariamos linhas acima do nco-liberalismo; retomemos, brevemente, o travejamento daquele nucleo.
0 mercado corno instilncia mcdiadora societal elementar e insuperavel embasa
o que veio a se conhecido como "tesc da indivisibilidacle da liberdade (Freidman,
avan~ando sobre a reflexao de Hayck): ea liberdade econ6mica, s6 possfvel no mercado livre (= se m mecanismos cxtra-econ6micos de regula~ao ), que funda a liberdade civil e politica. Sem rnercado livre, pois, nenhuma forma de liberdacle.
A defesa do mercado livre, portanlo, nao se reduz adefesa de uma proposi~ao estritamente econ6mica; esta proposi~iio, af contida e que remete especialmente para a
eficiencia do mercaclo ( scrnprc livre de regula~ao externa) em termos de inova~ao
e crescimento econ6micos (25), aclquire aqui o sentido da funda9ao de um projecto
societario global, investindo sobrc a estrutura social e a ordern polftico-institucio-
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nal. Nunes (1991: 485-486) recorda que Friedman subscreve a proclamayao (1947)
da Societe du Mont Pe1erin: sem o poder difuso e a iniciativa associada a estas instituiy5es (a propriedade privada e o mercado de concorrencia), e diffcil imaginar
uma sociedade em que a liberdade possa ser efetivamente salvaguardada". Eo mercado que determina 0 espayO legftimo do Estado que, nas ultimas formulay5es de
Hayek, esgota-se em duas unicas fun96es: "prover uma estrutura para o mercado e
prover servi9os que o mercado nao pode fornecer" (apud Merquior, 1991: 191) (26);
a segunda parte da formula9ao revela que, em alguma medida, o Estado minimo que
os neo-liberais advogam nao e um retorno puro e simples ao "Estado guarda-nocturno" que eo seu ideal- sao for9ados a reconhecer-lhe um pouco mais que a mera
guarda da propriedade. Assim, mesmo combatendo os programas de previdencia e
seguran9a social (27), sao compelidos a admitir um papel qualquer do Estado em
face da miseria; uma renda minima deveria caber aos pauperizados ("os menos afortunados"), atraves de um mecanismo - gerido estatalmente - do tipo imposto
negativo de rendimento, a ser implantado gradualmente (uma amllise sucinta da
proposta de Friedman aparece em Nunes, 1991: 497 e ss.). No mais, o Estado deve
permanecer, unicamente, nas palavras de Cerroni (op. e loc. cit.) apenas garantidor,
isto e, Estado abstencionista". Em rcsumidas contas, a proposta neo-liberal centra-se na inteira dcspolitizayao das rclayocs sociais: qualqucr regula9ao politica do
mercado (via Estado, via outras institui96es (28) e negada de principio.
E precisamente o conteudo politico desta despolitiza9ao que permitiu ao neo-liberalismo converter-se em concep9ao ideal do pensamento antidemocnitico contemporanea- ou, nas palavras de fino analista, travejar "um projecto hist6rico proprio" da Direita: "libertar a acumulayao de todas as cadeias impostas pela
democracia" (Przeworski, 1991: 258).
A grande burguesia monopolista e a oligarquia financeira, em todas as latitudes,
apreenderam minimamente as experiencias do desenvolvimento capitalista neste
seculo: nenhum grande burgues (e/ou seus executivos mais responsaveis) tem a
menor ilusao acerca do abstencionismo estatal ou do mercado "livre"; nenhum deles
imagina que a crise e uma inven9ao marxista; nenhum deles pretende erradicar
mecanismos reguladores da economia. 0 que desejam e pretendem, em face da crise
contemporanea da ordem do capital, e enadicar mecanismos reguladores que contenham qualquer componente democratica de controle do movimento do capital.
0 que desejam e pretendem nao e "reduzir a interven9ao do Estado", mas encontrar
as condi96es 6ptimas (hoje s6 possiveis com o estreitamento das institui96es democraticas) para direciona-la segundo seus interesses particulares de classe (29).
A grande burguesia monopolista tem absoluta clareza da funcionalidade do pensamento neo-liberal e, por isto mesmo, patrocina a sua ofensiva: ela e seus associados
compreedem que a proposta do "Estado minimo" pode viabilizar o que foi bloqueado
pelo desenvolvimento da democracia politica- 0 Estado maximo para o Capital.
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A alternativa abarbaric
Nao M nenhuma indica~ao capaz de sugerir que esse Estado mfnimo (ou
maximo para o capital) tenha condi~oes para enfrentar e solucionar qualquer urn
daqueles tres complexos problematicos que, segundo o Prof. Hobsbawn, arrolamos
como os elementares da crise da sociedade contemporanea - bem ao contrario.
Trata-se, naturalmente, de condi~oes politicas: urn enfrentamento positivo daqueles
desafios implica urn sistema de regula~ao social (ou, para incorporarmos a analise
de Meszaros, urn sistema de controles sociais) que nao e absolutamente conciliavel
corn a 16gica do movimento do capital "o capitalismo e a racionalidade do planejamento social abrangente sao radicalmente incompativeis" (Meszaros, 1987: 31).
Aquela problematica reclama exactamente urn planejamento social abrangente; ja
nao bastam sequer os mecanismos reguladores que de algum modo parametraram o
desenvolvimento do "capitalismo democnltico" - e necessaria uma racionalidade
global que ultrapasse a dinamica objectivamente produtivista do capitalismo; portanto, uma racionalidade que fere o nervo mesmo da acumula~ao num quadro burgues de apropria~ao privada do excedente. E tanto mais que o proprio desenvolvimento tecnologico recente (a chamada "revolu~ao cientffica e tecnica") potencia,
exponencialmente, as tradicionais contradic;oes da ordem do capital (30). Nao e
suficiente, pois, imaginar uma simples ativac;ao das possibilidades do Welfare State;
seria precisa uma "engenharia social" muito mais ampla e complexa para assegurar
o mfnimo equacionamento daquela problematica.
As for~as politicas que, entre o segundo p6s-guerra e a decada de sessenta, sustentaram a vigencia do arranjo proprio do Welfare State nao dao mostras visfveis de
,manter sequer as regula~5es ate entao operantes; mais: seu comportamento atesta
que justamente elas (geralmente conotadas corn o espectro social - democrata),
que erigiram seus exerdcios de pocler e governo implementando politicas de cariz
Keynesiano, sao agora as que, sob os pretextos mais diversos, efectivam orienta96es
caras aofensiva neo-liberal (31). Eobvio que este fen6meno nao pode ser debitado
aconta de uma qualquer "trai9ao" - tambem ele sinaliza o exaurimento do conjunto de pressupostos do Welfare State. A questao, portanto, esta em avaliar das
possibilidades de encontrar, no marco mesmo do arranjo s6cio-politico que caracterizou o Estado de bem-estar, reservas que possam readequa-lo e/ou revigora-lo aos
novos desafios.
Neste ponto, abre-se um espa9o de polemicas.
Parece-me legftimo inferir da argumenta9ao de analistas como Meszaros (cf.,
por exemplo, os textos que citamos nesta comunica9ao) uma projec9ao de inviabilidade nesta direc9ao. 0 te6rico hungaro, mesmo sem partilhar de uma visao catastrofista do evolver da ordem contemporanea do capital, ao constatar que a crise
atual "e uma crise estrutural geral das institui96es capitalistas do controle social na
sua totalidade (Meszaros, 1987: 42), e levado a concluir que estamos nos aproxi-
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mando "de certos limites estmturais do capital, ainda que seja excessivamente otimista sugerir que o modo de produ9ao capitalista ja atingiu seu ponto de nao retorno
a caminho do colapso" (Meszaros, 1989: 171 ). Sobre bases diferentes, e certamente
contaminadas por urn vies catastrofista, a reflexao de Kurz (1992) avan9a mais radicalmente este progn6stico. mas nem todos os crfticos da ordem do capital (e, naturalmente, das propostas neoliberais) jogam com estas projec9oes; numa posi9ao
diversa, Nunes - que tambem admite como possibilidade a barbaric, recuperando
as ideias de Gross (1980) acerca do friendly fascism- considera que a ofensiva
neo-liberal sera derrotada pela via da expressao demoCI·atica das massas, implicando a renova9ao das politicas neokeynesianas, uma vez que "o capitalismo nao
pode admitir a morte de Keynes ( ... ) pm·que nao pode dispensar a permanencia de
revolu9ao keynesiana como revolu9ao permanente (Nunes, 1991: 520).
A mim me parece que estas duas posi9oes nao sao excludentes. De uma parte, a
crise contemporanea seguramente derivara na barbarie se o movimento do capital
liberar-se, como pretende a programatica neo-liberal, de regula96es submetidas ao
jogo de democracia politica; se nao parece procedente visualizar um colapso catastr6fico, como se num diad o sistema rufsse, e palusfvel um cenario tal de cronificayao da crise que torne a barbariza9ao da vida social urn dado banal da cotidianidade, corn implica9ocs muito pouco imaginaveis para o desenvolvimento
humano-generico da sociedade. De outra, a persistcncia das institui96es pr6prias da
democracia polftica opera efetivamente contra esta possfvel linha evolutiva - e,
neste sentido, a seguncla das posi9ocs refcridas (a de Nunes) tem algum fundamento: um forte ascenso democratico de massas pode conduzir a uma reciclagem
do arranjo que foi peculiar ao Welfare State; esta posi9ao, contudo, e debilitada
pelas tendencias ja assinaladas das ondas longas recessivas; o que, em suma, significa que os representantcs do capital haveriam de ser compelidos (pela for9a das
massas trabalhadoras) a perdas substanciais, num arranjo ja algo diverso do que se
deu no Estado de bem-estar social.
De qualquer forma, e em qualquer caso, porem, a alternativa a barbaric, passando pela derrota da ofensiva neo-liberal atraves dos condutos da democracia politica, nao se esgota nestas (nem na ultrapassagem das propostas neo-liberais, nem na
democracia politica). Supoe aquilo que Anderson (1985: 32) constatou que foi acessfvel aesquerda ate hoje: "um pensamento estrategico real (... ), uma perspectiva
concreta ou plausfvel para uma transi9ao da democracia capitalista para uma democracia socialista". E isto porque um enquadramento progressista da crise global contemporanea, mesmo no marco da ordem do capital, e fun9ao de amplos movimentos de massa que apontem para a supera9ao desta ordem. Numa palavra: mesmo que
nao estejam "maduras" as condi9oes para a transi9ao socialista, e o conjunto de
lutas que a tenham como escopo que pode bloquear e reverter a dinamica que hoje
compele o movimento do capital a rumar para a barbarie.
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Nao e preciso dizer que o dilcma central af contido aparece em sua crueza
quando se constata, neste fim de scculo, que os principais vetores que encarnam as
propostas alternativas para a ordcm do capital ou a transi~ao socialista estao colapsados: a social-democracia (corn scu rcformismo gradualista) ea vertente bolchevique dos partidos comunistas (com sua revolu<.;ao explosiva). 0 reformismo limitado
e a revolu~ao de cariz insurrecional pareeem, hoje, desterrados do reino das possibilidades exitosas de supera~ao da ordem do capital. 0 que a ordem tardia do capital deitou por terra foram duas projec<.;oes: uma, que supunha possfvel supeni-la
operando de forma evolucionista-gradual, eontendo sua sequelas e limitando as suas
implica~oes atraves dos seus pr6prios rnccanismos; outra, que pensava a sua supera~ao como "necessidade hist6rico-natural", corno desenlace explosivo do acumulo
das suas contradi~oes e antagonismos.
Nao e provavel que a ordem do capital scja rnais supcnlvel por estas vias. Para
que a supera~ao venha a realizar-se, sertlo prccisas uma vontade e iniciativa polfticas que, mediante novos padroes organi;.ativos, possam mobilizar e (auto) direcionar massas de milhoes de homens para cnrprccndcr a constru~ao de uma ordem
societ<iria que erradique as bases cstruturais da ordem do capital - a propriedade
privada dos meios de produ~ao, a 16gica do capital e as media~oes societais centradas no mercado. Tais vontacle/iniciativa c padroes organizativos deverao descartar
o reformismo limitado, mas imp!ementar rcformas que abram caminho asocializa~ao da economia e do poder polftico; dcvcrUo descartar os modelos de desenlaces
explosivos e insurrecionais, mas scm iludir-sc quanta (e preparando-se politicamente para) a inevitabilidaclc de lll<Hllcntos traumaticos num processo certamente
pouco idflico - e sem qualqucr conccssfio a uma pretensa "16gica de dois tempos"
(urn de "reforma", outro de "rcvolu~;ilo"); trata-se, aqui, de uma complexa processualidade que sintetiza num s6 "tcrnpo" todas as dimensoes do que Marx chamou
de "epoca de revolu~ao social".
0 fato de estas vontacle/iniciativa polfticas e seus novos padroes organizativos
nao estarem a vista pode configurar urna conjuntura angustiante para muitos, mas
derivar desta constata~ao o "fim da hist6ria" e uma audacia que colide corn tudo o
que minimamente conhecemos dos processos sociais. Os homens podem preferir a
barbaric, mas e pouco provavcl que o fa~am, pela simples (ou muito complexa)
razao de que, corn esta escolha, ao contrario do poeta, optariam pelo nenhum movimento.
Notas
1. Dentre a larga bibliografia ja produzida, cf., por exemplo, o belo estudo da Santos (1989). Cabe recordar que a translayaO da problcmatica dos paradigmas para 0 i\mbito da teoria social Cprocedimento extremamente discutfvel- por exemplo, Habcrmas (1987, I: 57) faz notar que o conceito de paradigma "s6 pode aplicar-se as ciencias sociais com certas rcscrvas".
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2. Epassive! pensar coma outro indicador pertinente da crise global o fracasso de projectos "terceiro-mundistas" de supera~ao da heteronomia cconi\mica e polftica em face das sociedades capitalistas centrais. Nesta
comunicavao, nao tematizarci cstc ponto, ali;is nada desprezfvel.
3. Tentarei esclarcccr cstc car:iclcr terminal no ensaio que dediquei ao colapso do sorex (Netto, 1991).
4. Nao retomarei aqui as not;u;i\t:s que, a rcspeito, ja tive oportunidade de elaborar (Netto, 1991 ). Quero
assinalar, todavia, que nao compartilho das avaliav6es ligeiras do processo global do socialismo real, consistentes em considerm· o conjunto da sua expericncia sem ponderar os ganhos sociais que ela proporcionou, tanto
no interior do ex-"campo socialista", quanlo pclo efeito-temor no mundo do capital. Alguns desses ganhos sao
sumariados por Hobsbawn, no lcxlo anles refcrido.
5. Dentre as muitas fontcs <lt'L·ssfvcis entre nos, cf. Draibe e Wilnes (1988).
6. Eexemplar, aqui a divulg:1tlissima analise de Rosanvallon (1984), na base da qual esta a tese de que a
crise do "Estado-provid('nci;i" mdka cm fen6menos de ordem cultural e sociol6gica. Sabre uma tal base, nada
mais natural que rcclamar, para a ullrapassagcm de crise, um "novo contrato social", uma sociedade solidaria.
7. Que nao eo mesmo que domfnio do capitalismo, coma Meszaros (1985: 43 e ss.) j<\ o demonstrou.
8. Perspectiva, sa he se, aiwla pouco cxplorada- da primeira vertente, evoquem-se as paginas brilhantes
de Chasin (1989: 10 2S); da scgnnda, cf. o trabalho de Kurz (1992), que, apesar dos graves equfvocos te6ricos
que contem, e tun ensaio allanll'ni<' instigantc.
9. As am\liscs de l'r;t•wmski sao, frcqucntemente, ricas e fecundas- mas a sua concep9ao do desenvolvimento do "capitalismo dt'llHH'I<iliro" ~ rcdutora na medida em que praticamente nao pondera dais elementos
sem os quais aquclc c impcns:iwl: a gravita((ao efetiva das lutas de classe proletarias eo temor que o "comunismo sovietico" inspirou aos grantb hurgucses.
10. Recorra-sc, como sum{uio cxcmplo, as indica96es de Hobsbawn (in Blackburn, org., 1992: 266-267):
a abrangencia do "mundo desenvolvido" rcduziu-se de 33% da popula9ao mundial, em 1900, para cerea de
15%, em 1989; se o "mundo dcsenvnlvido", cm 1900, detinha um PIE per capita cerea de 3 vezes maior que o
restante da humanidadc, cm mead os da dccada de oitenta esta diferenqaja chegava a 12,5 vezes. Para um amplo
quadro quantitativo da pohraa gcncralizada contemporanea, cf. Funda9ao Gettilio Vargas/Banco Mundial
(1990).
11. 0 leque de contradit,:ocs que leva a converter a possibilidade em limite eimanente ao desenvolvimento
da ordem do capital em escala planct;\ria dcsde aquelas que se manifestam nas restri96es estruturais das institui<;6es s6cio-politicas its que se mostram na cpiderme dos problemas administrativo-financeiros. Esta imanencia eilustrada, por exemplo, quando se analisam as incidencias da internacionaliza~ao intensiva do capital
na crise do Estado de bem-estar (Oiiveira, I988).
12. Vale observar, para os que cede m i11entayao facil de equalizar esta crise coma crise do marxismo, que
a contribui<;ao mais efetiva para csta analise Icm safdo, precisamente, de segmentos da tradi~ao marxista. Tem
sido representantes da tradi<;ao marxista os que mais substantivamente clarificam o colapso do sorex- compm·em-se, por exemplo, as analises de Mandcl, llobsbawn et alii comas solenes tolices pronunciadas por figuras tao diversas como Z. Brzezinski, F. Fukuyama, .I. Strasser eo papa Joao Paulo I!.
13. Para citar novamente o Prof. Hobsbawn (in lllackbum, org., 1992: 102-1 03): "0 principal efeito de
1989 eque o capitalismo e os ricos pararam, por cnquanlo, de ter medo. [.... ] Por enquanto, nao ha nenhuma
parte do mundo que apresente com creclibilidadc um sistema alternativo ao capitalismo ... ".

76

Interven~ao

Social

14. Uma am\lise acurada reve1a que a crise do socialismo real envo1ve, nas varias sociedades nacionais em
que decorreu, componentes diferenciais. Mas as pcculiaridades nacionais que concmTeram na crise operaram
sobre o denominados comum que 1hes confere unidade (nao identidade) e que se menciona a seguir.
15. Varios estudiosos j<\ chamaram suficientcmcntc a aten9ao para as tens6es internas do ve1ho 1ibera1ismo
- como exemplo, veja-se o trabalho de Wolff ( 1990).
16. Para distin96es entre o velho e o novo libcralismo, cf. Bobbio (1986: 107 e ss.) e Merquior (1991 ).
17. Muito da pesquisa da "gera9ao classica" de hankl'urt l'oi no sentido de esclarecer a capitula9ao da tradiyao liberal cliante do fascismo. Mais recentemcntc, C'crroni ( 1990: 21) recordou que "boa parte da cultura liberal, ap6s haver resistido tenazmente arebeliao das massas c ap6s haver recusado toda compreensao aos movimcntos socialistas, p6de facilmente aderir as divcrsas varianlcs do l'ascismo"- evocando "o apoio de Croce e
Gentile (e de tantos outros liberais) ao fascismo cm 1922". ao mcsmo tempo em que lembrava "o apoio dos
liberais alemaes aascensao de Hitler''.
18. Emprego aqui as categorias va1or c humano ;:t,n(;rico tais como foram determinados pela pesquisa de
Helier (!972, 1975), quando a fil6sofa hungara ainda se inscria no campo da tradi~ao marxista.
19. Se ha componentes clemocraticas cm vcrtcntt·s lihcrais cl<issicas, epreciso deixar claro que elas foram
concretizadas nos ordenamentos polfticos contcmporilncos gra<;as as lutas sociais conduzidas pelos trabalhadores. Parece estabelecido que "os liberais dos scculos XVII c XVlll [... ] nao eram absolutamente democratas" e
que "toclas as teorias democraticas anteriorcs aos St;culu XIX se cnquadram melhor fora da tracli9ao liberal"
(Macpherson, 1978: 26-27).
20. lvlenciono apenas um dos trabalhos mais "popularcs" de Friedman. Nao se pode esquecer que ele vinha
procluzindo desde os anos cinquenta, c que sua inllucncia intclcctual- apesar daquilo (ou gra9as aquilo) que
Marx chamaria de vulgar, que e a t6nica da sua clahora<;iio - cresceu na segunda metade da decada de sessenta, quando esteve na American Economic Association.
21. Sabe-se como R. Nozick equaliza o imposto de rencla ao traba1ho escravo. Sobre Nozick, mas especialmcnte sobre Rawls- e com uma bel a discussao accrca cla filosofia polftica anglo-sax6nica -, cf. o rico
ensaio de Parijs (1991 ).
22. Erealmentc cspantoso como se "p(>t' entre parenteses" a folha corrida do capitalist110 e do "livre" mer..
cado neste seculo- duas guerras mundiais c varias conflagn196es localizadas, uma catastrofe econ6mica que
quase clcitou abaixo o sistema social c crises rncnores, mas reiterativas, o imperialismo, o fascismo, etc.
23. Eis um comedido balan~o da era Tatchcr: "Nos dois primeiros anos [do governo Tatcher) os impostos
aumentaram , os salarios reais cafram c o PIB caiu em 3,5o/c. 0 que e pior, a proclu9ao manufaturcira caiu cm
14% no mcsmo pcrfodo e a taxa de cmprcgo caiu na mesma propor9ao ... Depois da queda inicial, a recupera~ao foi muito lenta principa1mentc na industria manufatureira. A proclu~ao nao alcan~ou os nfveis claque1a de
1979 ate 1987 c a taxa de emprego continuou a cair. A taxa de dcscmprego geral cresceu, de cerea clc 4% para
I0% e continuou cm tal nivel ate 1987-1988, quando come~ou a cleclinar lentamente" (Humphrey, in Soares,
org., 1990: 216). Quanto aadministra~ao Reagan, cf., dentre farta bibliografia, o artigo de Perlo (1983).
24. A melhor analise que conhc~o deste embate te6rico-ideol6gico est<\ no magnifico ensaio, lamentavclmenle pouco clivulgaclo, de Avelas Nunes, pesquisador vinculaclo a Universidade de Coimbra (Nunes, 1991).
No seguimento, valer-me-ei amplamcnte desta amilise.
25. As icleias de l-layek, que, num ensaio recentc, l-Iirschman (1992), relacionou a "ret6rica cla intransigencia", sao aqui assim resumidas por Merquior ( 1991: 190): "Hayek faprcsentouj o mercado como tun sistema
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sem rival de informa9ao: pre9os, salarios, lucros altos e baixos sao mecanismos que distibuem infonna9ao entre
agentes econ6micos de outra forma incapa1"cs de saber, ja que a massa colossal de fatos economicamente significantes esta fadada e escapar-lhes. A intcrvcn<;:ao do Estado e tmi p01·que faz com que a rede de informa96es
do sistema de preyos emita sinais cnganadorcs, alem de reduzir o escopo da experimenta9ao econ6mica".
Quanta a questao do mercado, curiosamcntc, o Prof. Nove, que esta muito distanciado do neo-liberalismo,
faz eco a este tipo de argumcnta\ao, criticando a projeyao da supressao do mercado na transi9ao socialista
(Nave, 1983); conhece-se a polcmica dcsatada em tomo do livro de Nave (referencias bibliograficas encontram-se cm Blackburn, org., 1992: 2I0 2 I I; vale ainda reconer a Mandel, I986) - plemica que, entre outros dados,
revelou a capitula9ao de certas corrcntcs socialistas as press6es te6ricas e praticas da ordem do capital.
26. Para Friedman (s/d: ll) trata-sc de instaurar um "governo sensato e frugal, que impedira os homens de
se prejudicaremmutuamcntc cos dcixara, por outro !ado, livres para dirigir os seus pr6prios interesses na industria" - Nunes (199 I: 4X6) cvoca aqui o nostagico ideal jeffersoniano.
27. Sao cristalinas as formula<;6cs de Friedman (s/d: 178, 172): tasi sistemas sao deleterios em fun~ao do
"efeito maligno que cxcret:m sobrc a estrutura da nossa sociedade. Eles enfraquecem os alicerces da familia
[sic]; reduzem o inccntivo para o trabalho, a poupan9a ea inova9ao; diminuem a acumula<;:ao do capital; e limitam a nossa liberdadc [sic[". 0 atual sistema de assistencia social "nao s6 mina e destr6i a familia coma envenena o florescimcntn das atividadcs de caridade privadas- especificamente, o neo-liberalismo propoe, coma
adscri9ao da assislcncia a atividadcs privadas, o que se vem chamando, entre os seus criticos, de refilantropiza9ao da assistcncia; tamhem aqui cilustrativa a conccp9ao de Friedman, que Nunes (1991: 498) transcreve: "a
caridade privada dirigida para a1udar os menos afortunados e um exemplo do uso correto da liberdade".
28. 0 papcl do movimcnto sindical na regula9ao do preyo da for9a de trabalho e uma preocupa91io elementar do pensamcnto 1Wo liberal
naturalmente com a recusa da a"ao sindical. No ensaio mencionado,
Nunes (1991: 4BO c ss.) SUIJl:lria a argumenta9ao neo-liberal sobre este panto acerca do qual ela revela cristalinamente o seu car:\ctcr antidcmocr<ltico.
29. Nas ctecadas de sclcnla c oitcnta, por exemplo, nao se viu nenhum dos bons burguescs que protestava
contra a aloca9ao de rccursos aos fundos sociais bradar contra os investimentos estatais na industria belica.
30. Aqui, a questiio mais salicntc 6 a do emprego: nas condiy6es atuais do desenvolvimento capitalista, a
magnitude do exercito industrial de rcscrva (mais exatamente: da popula9ao excedentaria para o capital) torna-se espantosa.
31. Como nota Callinicos (I 992: I 1\ ), "as politic as de Mitterrand, Gonzalez, Papandreou, Hawke e Lange,
na decada de 80, diferiram muito pouco das implementadas por Reagan, Kohl e Tatcher".
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