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EDITORIAL
No âmago do processo em curso de financeirização mundial da economia,
consolidaram-se duas grandes tendências lesivas à democracia e ao bem-estar
social: o domínio do capital fictício, portador de juros, que multiplica ilusoriamente a riqueza por meio de especulações financeiras de risco e sem lastro
econômico real; e a servidão financeira caracterizada como um tipo de dependência consentida e desejada das economias nacionais aos fluxos de capitais
parasitários internacionais, tidos como inexoráveis e irreversíveis. As implicações desse fato tem gerado a desvalorização de tudo que impeça a mobilidade
irrestrita e as recompensas do capital financeiro, como o são as políticas sociais e econômicas pautadas pela lógica da produção realizado por meio do trabalho. Consequentemente, tal desvalorização tem sido responsável pela falta
de lugar para a segurança social e a linguagem dos direitos de cidadania, pelo
menos até a ocorrência, que já se prenuncia, do colapso provocado pelas contradições estruturais dessa forma de engodo acumulativo. Estas são questões
candentes e extremamente atuais tratadas pelo presente número do POLITIZANDO. Para abordá-las com propriedade e agudeza analítica, dois importantes intelectuais de renome internacional foram especialmente convidados. No
artigo intitulado Crise do capitalismo financeiro e seu ataque às necessidades
humanas Ngai-Ling Sum, professora da Universidade de Lancaster / Grã Bretanha, fala da crise complexa e multideterminada do capital que, nos últimos
cinco anos, aflige o mundo, e das suas repercussões contagiosas. Após discorrer sobre as quatro principais causas dessa crise e seus efeitos, afirma que o
aumento da atividade especulativa típica do capital financeiro está acirrando
os processos de exploração, opressão e dominação, além de submeter as legítimas necessidades humanas a formas autoritárias de tratamento. Por fim,
fazendo coro com o professor Bob Jessop, também da Universidade de Lancaster, em entrevista gentilmente concedida a este Boletim, acrescenta que a
crise por si só não viabilizará a transformação socialista. Para tanto, serão
necessárias lutas e resistências políticas reiteradas. Este é o cerne do debate
trazido à luz por esta publicação, o qual encontra ressonância nos conteúdos
tratados na monografia de graduação, na dissertação de mestrado e na tese
de doutorado divulgados por este veiculo, bem como nos livros e filme recomendados. E espera encontrar a acolhida dos leitores e colaboradores com os
quais o NEPPOS deseja fortalecer uma corrente de crítica consistente aos
mandos e desmandos do capitalismo, particularmente em sua fase atual.

TOME NOTA

28 a 30/janeiro/2013
Terceira Conferência Internacional
“Pelo equilíbrio do Mundo”
Local: Palácio de Convenções de
Havana/Cuba
Informações:
http://www.eventosemcuba.com.br/c
alendario/2013/equilibrio13.html

20 a 22/março/2013
I Encontro Nacional de Trabalho,
Política Social e Serviço Social.
Tema: Serviço Social em Tempos
de Barbárie
Local: Faculdade Integrada Tiradentes - Maceió/Alagoas.
Informações:
http://www.euquerofits.com.br/entpss/

30/julho a 02/agosto/2013
XVI Congresso Brasileiro de Sociologia
Local: Salvador/Bahia
Informações:
http://www.sbsociologia.com.br/
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ESPAÇO DO ALUNO
ANÁLISE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA POPULAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL
O Brasil possui um sistema tributário às avessas, pois onera mais os pobres
em benefício dos ricos. Isso ocorre devido à grande incidência de tributos indiretos, ou seja, tributos embutidos em mercadorias e serviços que
são repassados para os preços finais e, consequentemente, para o trabalhador, gerando uma grande injustiça fiscal. Tal característica se repete com maior intensidade no Distrito Federal (DF), onde há o maior PIB
per capita do país em contraste com um dos maiores indicadores de
concentração de renda. Este trabalho constatou que o injusto sistema
fiscal é fator que não só mantém como agrava as desigualdades socioeconômicas no DF, devido a sua grande regressividade. Outro aspecto
que contribui para as injustiças fiscais no Brasil é a falta de conhecimento
dos cidadãos sobre questões tributárias, o que desestimula a sua participação e acompanhamento das decisões fiscais.

GRADUAÇÃO
Autora:
Mayara Daher de Melo
Orientador:
Prof. Evilasio da Silva Salvador
Data de Defesa:
Dezembro/2011
Instituição:
Departamento de Serviço Social
(SER) / Instituto de Ciências Humanas (IH) / Universidade de Brasília (UnB)

MESTRADO

O DIREITO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE SEGURANÇA DE RENDIMENTOS NO
BRASIL

Autor:
Álvaro A. Santarém Amorim
Orientadora:
Profª. Ivanete Boschetti
Data de Defesa:
Março/2011
Instituição:
Programa de Pós-Graduação em
Política Social / Departamento
de Serviço Social / Instituto de
Ciências Humanas / Universidade de Brasília (UnB)

Esta dissertação analisa tensões e limites do direito socioassistencial de
segurança de rendimentos no Brasil após 1995. No percurso da análise,
pondera-se sobre a implicação das configurações do trabalho assalariado e da distribuição de renda sobre a segurança de rendimentos no
País. Problematiza-se também a relação do Estado capitalista com os
direitos socioassistenciais, fomentando o debate acerca das tensões do
trabalho assalariado que se apresentam relevantemente como limitantes da promoção de segurança de renda. Trata-se ainda de configurações da construção dos direitos socioassistenciais de segurança de
renda no Brasil. Por fim, discute-se a tendência de o direito socioassistencial de segurança de renda se tornar emergencial e destituído da noção de ampliação da cidadania e dos direitos sociais.

DÍVIDA PÚBLICA, CLASSES E DEMOCRACIA NO BRASIL PÓS-REAL

DOUTORADO

A tese versa sobre exploração de classe e democracia econômica no
Brasil pós-real, tendo como objeto analítico a sua dívida pública. Aborda
também fenômenos de crise e reconstrução capitalistas que conduziram
à expansão financeira da economia brasileira. Essa expansão, por seu
turno, reproduziu-se no interior do seu aparato, que, sob o novo liberalismo, passou a ter na lógica financeira o referencial hegemônico de ação. Como o Estado brasileiro tem legitimidade para elevar a taxa de
mais-valia agregada via tributação, tem também para elevá-la ainda
mais no limite equivalente aos juros que entrega aos credores da dívida
pública. Nos processos da dívida pública o Estado revela seus caracteres de classe e antidemocráticos ao articular a ampliação da exploração do trabalho alheio via políticas fiscais e monetárias e ao restringir a
participação popular em tais decisões.

Autor:
Daniel Bin
Orientadora:
Profª Maria Francisca P. Coelho
Data de Defesa:
Junho/2010
Instituição:
Programa de Pós-Graduação em
Sociologia / Departamento de
Sociologia / Instituto de Ciências Sociais / Universidade de
Brasília (UnB)
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Ngai-Ling Sum *
CRISE DO CAPITALISMO FINANCEIRO E
SEU ATAQUE ÀS NECESSIDADES SOCIAIS
Estamos vivendo o quinto ano (ou mais)
de uma crise complexa e multideterminada
que vem afligindo, de modo desigual, o mundo do mercado como um todo e produzindo
efeitos severos em certas regiões e nações, em
particular, e no “Sul Global” em geral. Considerando o atual estado do mundo do mercado,
podemos identificar algumas causas principais
da Crise Financeira do Atlântico Norte e seus
efeitos contagiosos e repercussões em todo o
mundo.
Quatro causas são especialmente importantes. A primeira é o relativo esgotamento
da dinâmica de crescimento fordista do Atlântico Norte e suas tentativas de transitar do modo fordista de crescimento para uma economia baseada no conhecimento.
Isso está associado à segunda causa: a
ascensão do neoliberalismo como estratégia
específica de promoção de mais mercado e
menos Estado em benefício do capital transnacional e financeiro - independentemente de
seu impacto material adverso sobre a competitividade do capital industrial doméstico, da
classe trabalhadora organizada e dos crescentes grupos subalternos, cada vez mais marginalizados.
Nesse contexto, destaca-se a terceira
causa: o crescimento dos lucros, que não podem ser rentavelmente aplicados no âmbito
local, e a massiva desregulação do capital financeiro (ou portador de juros) que encorajou
o aumento da acumulação financeira cujos
lucros crescentes advieram da especulação,
das operações de riscos e da rápida expansão
do capital fictício sob a forma de securitização
e derivativos. No curto prazo, com o auxílio de
políticas monetárias assumidas pelos bancos
centrais e governos que buscavam manter a
expansão da bolha econômica, ocorreu um
crescimento fictício baseado em dívidas impagáveis. Esse é um fenômeno que alguns críticos
chamaram de “Capitalismo Cassino”, no qual
os lucros vêm da especulação e de um grau
alto de alavancagem financeira, ao invés do
investimento produtivo e da inovação real.
O quarto fator causal é a crescente integração do mercado mundial por meio do
investimento direto estrangeiro para levar vantagem sobre as economias de mercado emergentes e por meio de diferentes tipos de financeirização promovidos por bancos transnacio-
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nais, fundos de hedge (de cobertura não regulada), private equity (investimento em empresas ainda não listadas em bolsas de valores,
visando alavancar o seu desenvolvimento),
fundos de dívida soberana e assim por diante.
Esses tipos de financeirização incluem a
reembalagem dos empréstimos hipotecários
em títulos comercializáveis e de “alto-grau”.
Isso foi complementado pela regulação sutil da
securitização e promoção da aquisição da casa própria. Nesse aspecto, podemos observar
as formas pelas quais a finança integra uma
sempre renovada população em seu seio. Como as hipotecas “subprime” mostraram, as finanças precisam envolver o pobre como
“proprietário de casa própria”. No caso dos
países em desenvolvimento, a incorporação do
pobre, especialmente da mulher, pode ser creditada à promoção de microfinanças. A financeirização também penetra profundamente
nos mercados emergentes (por exemplo, a
construção dos BRICs como locais de investimento) e nas trocas metabólicas entre a natureza e o ser humano (por exemplo, a especulação de commodities e a sua exploração sem
considerar a renovação e a sustentabilidade
ambiental, ou a capacidade da atividade de
absorção de resíduos).
Essa apropriação do “pobre”, dos
“BRICs” e a da “natureza” pode ser vista como
exemplar das novas e agressivas lógicas financeiras que dominam a economia global. Operando por meio da lógica da acumulação primária essa apropriação tem contribuído, tal
como Marx antecipou, para a generalização e
intensificação das tendências de crises e conflitos sociais característicos do capitalismo. A importância crescente da acumulação financeira em uma escala global e o seu domínio sobre
várias atividades econômicas “reais”, com vista
ao aumento da lucratividade especuladora
(valor para o acionista) e da segurança reduzida para trabalhadores / pensionistas / desempregados, são fatores-chave situados por trás
dos sintomas globais da crise.
Se por um lado o capitalismo nunca tenha priorizado a satisfação das necessidades
sociais, por outro ele sempre teve a valorização
e a acumulação, ou seja, o valor de troca,
mais do que o valor de uso, como seu ponto
central. A precipitação da atual crise financeira atesta esse fato nas suas ênfases em relação

POLITIZANDO

à austeridade neoliberal e à flexibilização quantitativa. A austeridade neoliberal intensifica a
contradição entre os cortes nas políticas sociais
e as demandas por proteção pública dos trabalhadores/pensionistas.
Quanto à flexibilização quantitativa, esta
empurra os custos de ajustamento para os poupadores, pensionistas e trabalhadores por meio
de pressão pelo alto sobre taxas de juros e da
inflação dos preços dos ativos. Não há sinal de
diminuição dessas contradições. Na realidade,
o capital financeiro está dobrando seus esforços para colonizar ainda mais a vida cotidiana por meio da extensão
das relações de endividamentos para os capilares e microporos da vida pessoal e familiar.

“

Na

dos ao capitalismo financeiro tido como forma
de exploração, opressão e dominação.
Isso, por sua vez, está levando a uma
forma cada vez mais autoritária de regime político, com estados temporários de emergência
econômica, na melhor das hipóteses (onde as
regras de mercado ficam suspensas em favor
dos massivos resgates dos privilegiados), e com
estados de emergência mais rígidos com características policiais-militares, na pior das hipóteses (ligados aos casos mais extremos de guerra de classe contra as
classes subalternas).
A crise econômica por si
só não assegura a transformação socialista baseada em solidariedade,
economia renovável orientada para os valores
de uso, ao invés dos valores de troca. O resultado
da crise depende de capacidades relativas para
participar de lutas políticas, ideológicas e também econômicas e para
empreender guerras de
posição e ações específicas de resistência para
construir forças mesmo
em face de derrotas em
curto prazo. No curto prazo, há a exigência de
compartilhamento de lições locais, ligando os
lugares e as formas de luta diferentes; e, no
médio prazo, de busca da construção de alianças com objetivos que conectem os ganhos
do curto prazo com os avanços em relação
aos objetivos de médio e de longo prazo.

realidade o

capital financeiro está
dobrando seus esforços
para colonizar ainda mais
a vida cotidiana por meio
da extensão das relações
de endividamento para os
capilares e microporos da
vida pessoal e familiar”.

Pode ser que agora ele
esteja mais prudente e avesso
aos riscos em relação a itens
de
maiores
investimentos
(como hipotecas subprime),
mas foi intensificado em relação a itens do orçamento de
rotina (por exemplo: empréstimos consignados para financiar a compra de alimentos e
combustíveis ou para pagar
aluguel,
microempréstimos
para financiar a compra de
bens duráveis, empréstimos
para pagamento da educação primária ou secundária privada, ou para liquidar dívidas privadas com a saúde). Muitos bens públicos também estão sendo privatizados, onde eles ainda
não estão nas mãos de particulares, e até as
necessidades humanas básicas, como o acesso
à água potável, estão sendo satisfeitas pelo
mercado, mesmo em face da resistência popular. E, embora o ar puro ainda não tenha sido
privatizado, por ser amplamente considerado
um bem público, as forças do mercado já vem
dividindo o mundo em zonas de poluição e zonas onde o ar puro possui um preço embutido
em habitações caras, espaços cercados de
lazer, ou luxuosos cruzeiros marítimos.
À medida que o impacto do neoliberalismo e da acumulação financeira aumenta, as
tendências de crises se agravam e se tornam
mais contagiosas, produzindo um efeito bumerangue mesmo nos redutos aparentemente protegidos do capitalismo financeiro. Isso se refletirá em crescentes protestos populares de massa,
geralmente partindo de sites locais e direciona-

* Graduada, com honra, em Ciências Econômicas
(Universidade de Birmingham/UK), Mestre em Estudos Asiáticos, em Educação e em Administração
Pública pela Universidade de Hong Kong (China)
Doutora em Sociologia (Universidade de Lancaster/
UK). Professora do Departamento de Política, Filosofia e Religião da Universidade de Lancaster (UK). Ngai
-Ling Sum recebeu o British Academy Award(BARDA,
2008-2010) pelo seu trabalho sobre as “Mudanças
na Cultura da Competição: comparando China e
Índia” e seu livro “Beyond the Regulation Approach” (“Para Além da Abordagem da Regulação”), em co-autoria com Bob Jessop, recebeu o
prêmio Gunnar Myrdal Prizede melhor livro de economia política publicado em 2006.
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OPINIÃO: Bob Jessop

CAPITAL FICTÍCIO E SERVIDÃO FINANCEIRA
nenhum papel direto na organi-

ção real.

zação da produção ou na reali-

POLITIZANDO: Qual a relação en-

zação de lucros (seja na forma

tre capital fictício, globalização e

de rendas, lucros da empresa, ou

crise capitalista contemporânea?

juros sobre o capital investido na
produção, distribuição e troca),
mas reivindica participação sobre os lucros gerados nestes circuitos. Quando os títulos para
atender a essas reivindicações
são separados do capital como
funcionamento, os direitos a reclamações futuras podem ser
Sociólogo, Doutor em Sociologia Política pela Universidade de Cambridge (Inglaterra)
e Doutor Honoris Causa pela
Universidade de Roskilde
(Dinamarca). Atualmente é
Professor Emérito do Departamento de Sociologia da
Universidade de Lancaster
(Inglaterra). Bob Jessop é internacionalmente famoso
pela sua preciosa contribuição à teoria do Estado com
ênfase nos estudos sobre Nicos Poulantzas. É autor de
centenas de capítulos de livros e artigos e de mais de
uma dezena de livros que se
tornaram referências-chave
para a temática.

comprados e vendidos de forma
independente do desempenho
da economia. A mágica dos juros compostos pode significar
que a massa de juro sobe, mesmo quando a chamada economia "real" (que sempre esteve
monetizada no sistema capitalista) está estagnada ou declina. A
dívida pública e outros tipos de
débitos

também

podem

ser

Bob Jessop: Globalização é um
novo nome para um velho processo: a crescente integração do
mercado mundial. Isto envolveu o
capital

comercial,

capital

de

portfólio, investimento estrangeiro
direto, organização de cadeias
globais de commodities, crescente integração dos mercados financeiros, e assim por diante. O
Capital fictício na forma de securitização e de uma crescente variedade de estranhos e maravilhosos derivados contribui para a realização do mercado, fazendo
mais e mais comensuráveis aspectos da acumulação no tempo
e no espaço. Mas o caráter parasitário e potencialmente ilimitado

comprados e vendidos. O seu
preço não representa valor produzido na economia real, mas
reflete cálculos sobre o valor atual descontado dos pagamentos
de juros futuros. Nesse sentido, o
capital fictício é capital portador

U

m dos
sintomas mais
importantes
deste é a
financeirização da vida
cotidiana na qual as
classes subalternas
recorrem cada vez mais
à dívida, a fim de
manter seus padrões de
consumo. .

POLITIZANDO: O que é capital

de juros que não contribui para a

fictício? Qual a origem desse

produção, mas é simplesmente

conceito?

propriedade comprada e vendi-

Bob Jessop: Marx faz uma im-

da para beneficiar fontes de re-

portante distinção entre capital

ceitas futuras. O capital fictício

de funcionamento e de proprie-

desempenha um papel crescen-

dade. O primeiro, de funciona-

te no capitalismo contemporâ-

mento, se refere ao capital in-

neo graças ao desenvolvimento

vestido em diferentes estágios

dos mercados de derivados, que

do circuito dinheiro-mercadoria-

criam títulos com pequena fun-

dinheiro (produção mais lucro

ção na economia real e cuja

da securitização também leva a

monetário). Já o capital como

massa excede em muito quais-

disjunções crescentes na relação

propriedade não desempenha

quer reclamações sobre a produ-

entre a massa débito /crédito e
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potencial produtivo da economi-

setor público, e assim por diante.

recursos econômicos, políticos e

a real. Ele produz bolhas de ati-

POLITIZANDO: Em que medida o

militares de instituições financei-

vos e bolhas de crédito, que es-

domínio do capital fictício gera

ras, pelos complexos financeiros

tão, eventualmente, fadados ao

servidão entre nações e aumento

estatais que lhes dão suporte, e

colapso. Em poucas palavras,

da taxa de exploração do traba-

pelos meios de comunicação de

esta é a história da crise financei-

lho?

massa amigos dos grupos finan-

ra do Atlântico Norte e seus efeitos de contágio em todo o mundo.

ceiros, são claramente destrutiBob Jessop: Enquanto o capital,
como capital de funcionamento,

vos das relações sociais e do
meio ambiente natural.

pode contribuir para o crescimenPOLITIZANDO: Quais fatores con-

POLITIZANDO: Pode-se dizer que

tribuíram para o atual poder do

a capacidade do capital finan-

capital financeiro?
Bob Jessop: Podemos interpretar
o regime atual de acumulação
dominante como "acumulação
dominada pelas finanças", na
qual uma crescente variedade
de atividades econômicas (em
crescentes conjuntos de atividades anteriormente não mercadorizados) está subordinada à lógica do capital fictício. Um dos sintomas mais importantes deste é a
financeirização da vida cotidiana na qual as classes subalternas
recorrem cada vez mais à dívida,
a fim de manter seus padrões de
consumo. O significativo aumento do pagamento de juros é uma

E

u não vejo o
colapso da
acumulação
dominada pela finança
levando à morte do
capitalismo. As forças
capitalistas são cheias
de recursos e a questão
de “se” e “quando” o
capitalismo cairá
depende muito mais
das lutas políticas do
que de tendências
mecânicas da crise.

base fundamental para a influên-

ceiro de se reproduzir está encontrando seus limites e levando
o capitalismo ao esvaziamento?
Bob Jessop: É matematicamente
impossível para o capital financeiro capturar uma parcela crescente da produção mundial por
meio do crescente peso da dívida e dos juros. Isso explica porque os perdões da dívida foram
regularmente instituídos no passado e também porque maus
investimentos realizados pelo capital fictício foram eliminados por
meio de cancelamentos e liquidações das dívidas. Mas, o apoio dos Bancos Centrais com moeda estatal fiduciária tem, até a
presente data, socorrido demais

cia do capital financeiro na eco-

to local, regional, nacional e glo-

bancos em situação de falência

nomia mundial; mas isso não de-

bal e, potencialmente, aumentar

e outras instituições financeiras.

pende exclusivamente do poder

salários reais de trabalho (mesmo

Isto está acumulando problemas

do mercado. É também produto

aumentando a produção de mais

para o futuro. Quando um siste-

da relação corrupta entre capital

-valia relativa), o capital como

ma entra em colapso, passa a

financeiro e Estado, o qual tem

propriedade e demanda de pa-

depender das formas de resis-

firmemente desregulado e libera-

gamento das dívidas pode facil-

tências que ele desenvolve as

lizado a especulação financeira,

mente levar à escravidão finan-

quais podem fazer com que o

socorrido em demasia, com ati-

ceira por parte dos Estados (isto é,

dia do julgamento fique mais

vos financeiros, os bancos falidos,

dos cidadãos) e dos trabalhado-

próximo. Eu não vejo o colapso

evitado julgar os crimes financei-

res. Outra questão seria indagar

da acumulação dominada pela

ros e especuladores criminosos, e

se a “acumulação, acumulação

finança levando à morte do ca-

procurado manter o domínio dos

e acumulação” é benéfica para

pitalismo. As forças capitalistas

juros financeiros (especialmente

a humanidade, ou, a partir de um

são cheias de recursos e a ques-

os ligados ao capital fictício), ao

ponto de vista menos antropo-

tão de “se” e “quando” o capi-

transferir o ônus do ajustamento

cêntrico, para o meio ambiente.

talismo cairá depende

da crise, por meio de medidas de

Porém, os mecanismos de servi-

mais das lutas políticas do que

austeridade, para as classes su-

dão à dívida, reforçados pelos

de tendências mecânicas da

balternas, a dívida soberana, o

muito

crise.
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POLITIZANDO Recomenda
Neste livro, Harvey conduz o
leitor à compreensão da dinâmica do fluxo do capital financeirizado dos tempos recentes,
cujos efeitos perversos ganharam visibilidade, em 2008, com
a crise do subprime imobiliário
dos EUA. Tomando esta crise
como referência analítica, Harvey apresenta o seguinte entendimento: que o atual fluxo do
capital financeiro, portador de
juros, é um processo que, não
obstante composto por agentes e normas próprios, e um
emaranhado de relações que afetam globalmente mercados e nações, não está desconectado das crises capitalistas
passadas. Faz parte, portanto, de uma tendência contínua.
O colapso financeiro dos EUA é apenas um exemplo, dentre tantos outros, da lógica de operações do mercado que
tem como objetivo central a reprodução ampliada do capital em detrimento da atenção às necessidades sociais. Por
isso, segundo o autor, compreender essa dinâmica é essencial para se repensar criticamente as ameaças sistêmicas e de longo prazo que ela representa para todo o planeta. Afinal, o capital para seguir com seu movimento de
expansão procura transpor todas as barreiras que possam
impedir este movimento, contando, para tanto, com o
poder coercitivo do “Estado-Finança”. O olhar de Harvey
para o fluxo do sistema capitalista recente, apoiado pelos
poderes públicos, teve como pedra de toque a seguinte
pergunta: “Como o capitalismo sobrevive e por que é tão
propenso a crises?”; e as respostas por ele apresentadas
servem de alerta para as consequências nefastas dessas
repetidas crises muitas vezes não compreendidas como
processo estrutural.

Este livro é uma coletânea
de artigos de autoria de renomados intelectuais preocupados com os rumos das
políticas adotadas por governantes cuja vitória eleitoral
há muito era aguardada em
contextos, como o brasileiro
o sul africano e o internacional. Enfrentando dificuldades próprias de quem se vê
diante de fatos não esperados, tais autores não mediram esforços para decifrar a realidade que os desafiava:
a forma sui generis de dominação social que, nesses
contextos, resultou da crise capitalista contemporânea
e da servidão financeira. Organizado por Francisco de
Oliveira, Rui Braga e Cibele Rizek, e escrito por mais de
uma dezena de colaboradores, o livro resultou de um
Seminário promovido pelo Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania da Universidade de São Paulo
(Cenedic) e partiu de um artigo homônimo de Oliveira.
Este, por sua vez, valendo-se de categorias analíticas
utilizadas por Karl Marx e Antonio Gramsci, desenvolveu
uma reflexão em que tanto o confronto de classe quanto a absorção das forças antagônicas no interior do
Estado (o transformismo gramsciano) foram contemplados. Além disso, sob o signo de um estranho fenômeno
no qual as classes subalternas dirigem o Estado por
intermédio do programa das elites - chamado por Oliveira de “hegemonia às avessas” e por Carlos Nelson
Coutinho de “hegemonia da pequena política” - o Brasil,
governado pelo presidente Lula, foi posto na vitrine. E
não à toa, segundo os autores, a apatia brasileira tornou
-se um fenômeno de massa e fator positivo para a conservação da democracia.

Referência: HARVEY, David. O enigma do capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011.

Referência: OLIVEIRA, Francisco; BRAGA, Rui; RIZEK, Cibele.
Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da
servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 2010.

Por Jacqueline Domiense Almeida de Souza
Assistente Social e estagiária técnica do NEPPOS

Por Potyara Amazoneida Pereira-Pereira
Vice-coordenadora do NEPPOS/CEAM/UnB

Este documentário realiza um balanço da crise econômica desencadeada em 2007,
expondo as entranhas de um acontecimento cujos determinantes históricos remontam
ao próprio percurso da desregulamentação do sistema financeiro mundial, com destaque
para o norteamericano. Este percurso é dividido pelo autor em cinco grandes momentos:
1º - período de desregulamentação pós 1980 e a ascensão de grandes conglomerados
financeiros e bancos de investimento; 2º - o início da bolha especulativa e a fraude das
classificações de risco; 3º - a crise recessiva, falência dos bancos e o início dos socorros
governamentais; 4º - a crise de responsabilidade, com o desvio de recursos dos socorros
financeiros para os altos executivos e consultores ligados ao esquema fraudulento; e o 5º
momento - os resultados para a classe trabalhadora, que é quem efetivamente arca com
o ônus da crise, o desemprego decorrente e a crise de legitimidade do sistema financeiro
mundial. Para Ferguson, a crise é o estopim de um modelo que se baseia e se sustenta
por uma “corrupção sistêmica”.
Referência: FERGUSON, Charles H. Trabalho Interno (Inside Job). Cor/108 min, 2010.
Por Marcos César Alves Siqueira - Pesquisador do NEPPOS/CEAM/UnB
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