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Karl	  Marx	  (1818-‐1883)	  
•  Há	  certo	  determinismo	  histórico	  na	  obra	  de	  Marx	  ao	  atribuir	  	  

ao	  proletariado	  um	  ser	  e	  uma	  missão,	  ambos	  revolucionários,	  
“que	  se	  impõem	  de	  maneira	  necessária”.	  	  

1.  O	  determinismo	  aparecia	  por	  um	  argumento	  de	  Opo	  negaOvo	  –	  
no	  proletariado	  se	  concentravam	  a	  máxima	  alienação,	  miséria	  e	  
degradação	  que	  até	  então	  couberam	  ao	  homem	  e,	  portanto,	  
fazer	  a	  revolução	  era	  a	  única	  saída	  possível	  para	  quem	  não	  +nha	  
nada	  a	  perder.	  	  

2.  Mas	  aparecia	  também	  por	  um	  argumento	  de	  Opo	  posiOvo	  –	  
apenas	  o	  proletariado	  era	  inteiramente	  ligado	  à	  organização	  da	  
produção	  moderna	  e,	  portanto,	  dada	  a	  sua	  organização	  sindical	  
e	  par+dária,	  o	  único	  iniciador	  possível	  da	  sociedade	  futura.	  	  

•  Na	  realidade,	  o	  caráter	  revolucionário	  de	  um	  sujeito	  histórico	  
não	  se	  definiu	  a	  priori,	  mas	  sim	  a	  posteriori:	  	  
sujeito	  revolucionário	  foi	  quem	  liderou	  a	  revolução!	  	  



materialismo	  dialéOco	  
•  DialéOca	  é	  um	  método	  de	  diálogo	  –	  “arte	  da	  palavra”	  –	  cujo	  foco	  

é	  a	  contraposição	  e	  a	  contradição	  entre	  ideias	  que	  levam	  a	  outras	  
ideias	  (superação	  com	  manutenção):	  tese-‐anStese-‐síntese.	  

•  Materialismo	  dialéOco	  é	  uma	  concepção	  filosófica	  que	  defende	  
que	  o	  ambiente,	  o	  organismo	  e	  fenômenos	  Fsicos	  tanto	  modelam	  
os	  animais	  e	  os	  seres	  humanos,	  sua	  sociedade	  e	  sua	  cultura,	  
quanto	  são	  modelados	  por	  eles,	  logo,	  a	  matéria	  está	  em	  uma	  
relação	  dialéOca	  com	  o	  psicológico	  e	  social.	  	  

•  Opõe-‐se	  ao	  idealismo,	  que	  acredita	  que	  o	  ambiente	  e	  a	  sociedade	  
são	  configurados	  com	  base	  no	  mundo	  das	  ideias,	  como	  criações	  
divinas,	  seguindo	  as	  vontades	  das	  divindades	  sobrenaturais.	  
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materialismo	  histórico	  
•  O	  materialismo	  histórico	  procura	  as	  causas	  de	  desenvolvimentos	  

e	  mudanças	  na	  sociedade	  humana	  nos	  meios	  pelos	  quais	  os	  seres	  
humanos	  atendem	  coleIvamente	  às	  necessidades	  da	  vida.	  	  

•  As	  classes	  sociais	  e	  a	  relação	  entre	  elas,	  além	  das	  estruturas	  
políIcas	  e	  formas	  de	  pensar	  de	  uma	  dada	  sociedade,	  seriam	  
fundamentadas	  em	  sua	  aOvidade	  econômica.	  	  

•  A	  evolução	  histórica,	  desde	  as	  sociedades	  mais	  remotas	  até	  à	  
atual,	  se	  daria	  pelos	  confrontos	  entre	  diferentes	  classes	  sociais	  
decorrentes	  da	  “exploração	  do	  homem	  pelo	  homem”.	  	  

•  A	  ironia	  é	  que,	  no	  socialismo	  realmente	  existente,	  é	  o	  contrário...	  
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Antônio	  Gramsci	  (1891-‐1937)	  
•  Gramsci	  sugere	  que	  há	  duas	  esferas	  essenciais	  no	  interior	  da	  

superestrutura	  do	  capitalismo,	  que	  conformam	  o	  Estado	  como	  
soma	  da	  sociedade	  políIca	  e	  da	  sociedade	  civil.	  

•  Sociedade	  PolíOca:	  é	  o	  aparato	  da	  coerção	  estatal;	  função	  do	  
domínio	  direto	  ou	  de	  comando	  que	  se	  expressa	  no	  Estado	  e	  no	  
governo	  jurídico.	  	  

•  Sociedade	  Civil:	  é	  o	  conjunto	  das	  organizações	  responsáveis	  pela	  
elaboração	  e	  difusão	  das	  ideologias;	  compreende	  o	  sistema	  
escolar,	  as	  igrejas,	  os	  par+dos	  polí+cos,	  as	  organizações	  sindicais	  
e	  profissionais,	  os	  meios	  de	  comunicação,	  as	  organizações	  de	  
caráter	  cienYfico	  e	  arYs+co,	  etc.	  	  
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autonomia	  relaOva	  do	  Estado	  
•  O	  Estado	  é	  cons+tuído,	  então,	  por	  uma	  hegemonia	  revesIda	  de	  

coerção:	  a	  dominação	  social	  se	  daria	  através	  dessa	  unidade	  de	  
repressão	  violenta	  e	  de	  integração	  ideológica.	  	  

•  No	  âmbito	  da	  sociedade	  civil,	  as	  classes	  buscam	  exercer	  sua	  
hegemonia,	  isto	  é,	  buscam	  ganhar	  aliados	  para	  suas	  posições,	  
através	  da	  direção	  e	  do	  consenso.	  	  

•  O	  Estado	  cons+tui	  uma	  unidade	  contraditória	  entre	  a	  coerção	  –	  
violência	  repressiva	  –,	  a	  coesão	  –	  dominação	  ideológica	  –	  e	  	  
a	  necessidade	  de	  reprodução	  do	  “capital	  em	  geral”	  (dis+nto	  dos	  
interesses	  dos	  capitais	  parIculares);	  este	  úl+mo	  ponto	  salienta	  
que	  não	  se	  deve	  subesImar	  o	  papel	  da	  economia	  na	  vida	  social.	  
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Estado	  de	  Bem-‐Estar	  Social	  	  
•  Estado	  de	  Bem-‐Estar	  Social	  é	  um	  +po	  de	  organização	  polí+ca	  e	  

econômica	  que	  coloca	  o	  Estado	  como	  agente	  da	  promoção	  
(protetor	  e	  defensor)	  social	  e	  organizador	  da	  economia.	  	  

•  Nesta	  orientação,	  que	  dá	  conOnuidade	  às	  históricas	  lutas	  pela	  
cidadania,	  o	  Estado	  é	  o	  agente	  regulamentador	  de	  toda	  vida	  e	  
saúde	  social,	  políIca	  e	  econômica	  do	  país	  em	  parceria	  com	  
sindicatos	  e	  empresas	  privadas,	  em	  níveis	  diferentes,	  	  
de	  acordo	  com	  o	  país	  em	  questão.	  	  

•  Cabe	  ao	  Estado	  do	  Bem-‐Estar	  Social	  garan+r	  serviços	  públicos	  e	  
proteção	  à	  população.	  
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Social-‐DesenvolvimenOsmo	  
•  Esta	  doutrina	  tem	  como	  base	  a	  concepção	  de	  que	  existem	  

direitos	  sociais	  indissociáveis	  à	  existência	  de	  qualquer	  cidadão.	  	  

•  Pelos	  princípios	  do	  Estado	  de	  bem-‐estar	  social,	  	  
todo	  o	  indivíduo	  teria	  o	  direito,	  desde	  seu	  nascimento	  até	  sua	  
morte,	  a	  um	  conjunto	  de	  bens	  e	  serviços	  que	  deveriam	  ter	  seu	  
fornecimento	  garanIdo,	  seja	  diretamente,	  através	  do	  Estado,	  	  
ou	  indiretamente,	  mediante	  seu	  poder	  de	  regulamentação	  	  
sobre	  a	  sociedade	  civil.	  	  

•  Esses	  direitos	  incluiriam	  a	  educação	  em	  todos	  os	  níveis,	  	  
a	  assistência	  médica	  gratuita,	  o	  auxílio	  ao	  desempregado,	  	  
a	  garan+a	  de	  uma	  renda	  mínima,	  recursos	  adicionais	  para	  	  
a	  criação	  dos	  filhos,	  etc.	  
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Castas	  



David	  Priestland.	  Uma	  Nova	  História	  do	  Poder:	  Comerciante,	  
Guerreiro,	  Sábio.	  	  

São	  Paulo;	  Companhia	  das	  Letras;	  2014.	  
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A	  abordagem	  sociológica	  conjunta	  
marxista-‐weberiana	  	  
se	  preocupa	  demais	  com	  	  
as	  estruturas	  e	  organizações	  sociais	  e	  
tem	  muito	  pouco	  a	  dizer	  sobre	  	  
a	  cultura	  e	  a	  experiência	  subjeIva.	  

Se	  quisermos	  entender	  o	  Poder,	  
precisamos	  compreender:	  
• de	  que	  modo	  os	  membros	  das	  redes	  de	  Poder	  	  
pensam	  e	  agem,	  e	  

• por	  que	  seus	  valores	  podem	  ter	  uma	  atração	  
mais	  ampla,	  para	  além	  do	  seu	  próprio	  grupo,	  
com	  o	  predomínio	  cultural	  que	  	  
Antônio	  Gramsci	  chamou	  de	  hegemonia.	  



Poder	  e	  Casta	  
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Não	  é	  apenas	  o	  poder	  políIco	  e	  
econômico	  do	  comerciante	  que	  
explica	  a	  influência	  da	  Economia	  de	  
Livre	  Mercado,	  desde	  os	  anos	  1970,	  	  
quando	  houve	  o	  fim	  do	  Acordo	  de	  
BreZon	  Woods	  e	  o	  regime	  de	  câmbio	  
tornou-‐se	  flexível	  ou	  flutuante.	  

É	  também	  a	  sua	  capacidade	  de	  
convencer	  as	  elites	  e	  	  
os	  eleitorados	  de	  que	  	  
essa	  visão	  de	  mundo	  é	  correta.	  
É	  para	  captar	  esse	  aspecto	  cultural	  
e	  subjeIvo	  das	  redes	  de	  poder	  que	  
Priestland	  usou	  o	  termo	  casta.	  
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Conceito	  de	  Casta	  tem	  duas	  vantagens	  
sobre	  as	  outras	  formas	  de	  categorização:	  

é	  mais	  abrangente	  do	  que	  
classe,	  incorporando	  vários	  

+pos	  de	  grupos:	  

burocratas	  e	  
sacerdotes,	  
assim	  como	  
capitalistas	  e	  
trabalhadores	  

inclui	  a	  
perspecIva	  
cultural,	  além	  
dos	  interesses	  
econômicos	  

As	  castas	  são,	  portanto,	  membros	  de	  
diversas	  redes	  e	  insOtuições	  de	  poder,	  cada	  
uma	  apresentando	  sua	  própria	  cultura	  e	  
incen+vando	  determinado	  esIlo	  de	  vida	  

tendem	  a	  dar	  a	  seus	  integrantes	  	  
determinadas	  aOtudes	  para	  com	  	  

a	  autoridade,	  a	  organização	  e	  a	  polí+ca	  

complexidade	  	  X	  
modelo	  

dicotômico	  
“nós”	  (pobres)	  X	  
“eles”	  (ricos)	  

“classes”	  são	  
(também)	  uma	  
construção	  
cultural	  
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Castas:	  Opos	  ideais	  
Os	  representantes	  de	  cada	  casta	  que	  Priestland	  usa	  –	  comerciante,	  

sábio-‐tecnocrata,	  guerreiro	  e	  trabalhador	  –	  	  
são,	  claro,	  muito	  generalizados.	  	  

Evidentemente,	  não	  há	  uma	  correlação	  direta	  entre:	  	  

os	  valores	  e	  	   a	  posição	  na	  estrutura	  do	  	  
poder	  políIco	  ou	  econômico.	  	  

Mas,	  como	  Opos	  ideais,	  
empregando	  o	  termo	  de	  Weber,	  

são	  úteis	  para	  mostrar	  	  
como	  nossas	  ocupações	  se	  

relacionam	  com	  nossos	  valores.	  

A	  profissão	  e	  a	  experiência	  de	  
trabalho	  são	  fundamentais	  	  

para	  a	  formação	  das	  aOtudes	  
políOcas,	  porém,	  outros	  

atributos	  da	  pessoa	  importam.	  
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a	  visão	  de	  mercado:	  
comerciante	  

a	  industrial:	  	  
sábio-‐tecnocrata	  

a	  inspirada:	  	  
sábio-‐pregador	  

a	  familiar:	  aristocrata	  
paternalista	  

a	  de	  fama:	  	  
guerreiro	  

a	  cívica-‐comunitária:	  
trabalhador	  



Origens	  das	  castas,	  valores	  e	  ocupações	  

15	  



16	  

1500-‐1822:	  domínio	  da	  
aristocracia	  governante	  do	  

Império	  português	  em	  aliança	  
com	  guerreiros	  e	  	  
sábios-‐sacerdotes	  

1822-‐1888:	  domínio	  da	  
aristocracia	  governante	  do	  
Império	  brasileiro	  em	  aliança	  

com	  guerreiros	  e	  
comerciantes	  de	  escravos	  

1889-‐1929:	  domínio	  da	  
aristocracia	  dos	  governadores	  
e	  dos	  liberais	  comerciantes	  
primário-‐exportadores	  e	  
importadores	  de	  bens	  

industriais	  

1930-‐1963:	  domínio	  dos	  
guerreiros-‐militares	  em	  
aliança	  com	  sábios-‐
tecnocratas	  nacional-‐
desenvolvimenOstas	  e	  
comerciantes-‐industriais	  

1964-‐1984:	  domínio	  dos	  
guerreiros-‐militares	  
desenvolvimenOstas	  	  
em	  aliança	  com	  sábios-‐
tecnocratas	  liberais	  e	  

comerciantes-‐industriais	  

1985-‐1987:	  breve	  interregno	  
com	  domínio	  de	  	  

sábios-‐tecnocratas	  
desenvolvimenOstas	  

1988-‐2002:	  domínio	  de	  
sábios-‐tecnocratas	  liberais	  	  

em	  aliança	  com	  	  
comerciantes-‐financistas	  

2003-‐2014:	  aliança	  de	  
trabalhadores	  organizados	  
com	  sábios-‐tecnocratas	  
desenvolvimenOstas	  e	  
comerciantes-‐industriais	  

2015-‐...:	  aliança	  de	  
trabalhadores	  organizados	  
com	  sábios-‐tecnocratas	  
liberais	  e	  comerciantes-‐
exportadores	  e	  financistas	  



Ascensão	  e	  Queda	  
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Os	  grupos	  sociais,	  vistos	  como	  castas,	  	  
não	  são	  só	  organismos	  que	  buscam	  	  
o	  interesse	  próprio	  e	  a	  vantagem	  econômica.	  	  
Também	  cons+tuem	  	  
encarnações	  de	  ideias	  e	  esIlos	  de	  vida,	  	  
que	  procuram	  impor	  aos	  outros.	  

Fracasso	  da	  casta	  dominante	  	  
(crise	  econômica/guerra/revolução)	  
+	  crise	  ideológica	  =>	  mudanças.	  	  
As	  ordens	  sociais	  podem	  
desmoronar	  quando	  seus	  
governantes	  acreditam	  que	  estão	  
fracassando	  –	  e,	  sob	  pressão,	  
adotam	  profundas	  reformas.	  



domínios	  irrestritos:	  ordens	  menos	  inclusivas	  
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sábios-‐tecnocratas	  trazem	  
a	  burocra+zação	  ou	  	  

a	  presunção	  arrogante	  
Ypica	  dos	  especialistas	  

trabalhadores	  e	  artesãos	  	  
com	  espírito	  comunitário	  
ou	  corpora+vista	  excluem	  	  

“os	  de	  fora”	  

guerreiros	  	  
a+çam	  guerras	  
intermináveis	  	  

por	  honra	  e	  vingança	  

mercadores	  provocam	  	  
a	  instabilidade	  econômica	  

e	  a	  elevação	  das	  
desigualdades	  
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Na	  Era	  Neoliberal,	  a	  nova	  panaceia	  para	  	  
os	  males	  do	  mundo	  é	  a	  economia	  de	  
livre	  mercado.	  Mas	  o	  entusiasmo	  com	  	  
a	  liberdade	  do	  mercado	  não	  dura	  muito	  
tempo,	  logo	  se	  deparando	  com	  sua	  crise.	  
Isso	  traz	  uma	  forte	  reação	  social	  contra	  	  
o	  comerciante.	  	  

A	  socialdemocracia,	  ou	  “o	  social-‐
desenvolvimenIsmo	  da	  Europa”,	  	  
era	  uma	  forma	  menos	  militante	  do	  
modelo	  socialista,	  com	  um	  papel	  menor	  
para	  o	  guerreiro	  e	  um	  maior	  para	  o	  
comerciante	  e	  o	  trabalhador,	  todos	  sob	  	  
a	  supervisão	  geral	  de	  sábios-‐tecnocratas.	  	  
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Ser	  cidadão	  brasileiro	  representou	  conquistar	  
direitos	  civis,	  como	  ter	  direito	  à	  vida,	  	  

à	  liberdade,	  à	  propriedade,	  à	  igualdade	  perante	  
à	  lei,	  com	  um	  ou	  dois	  séculos	  de	  atraso,	  com	  	  
a	  exInção	  da	  escravidão	  e	  a	  proclamação	  da	  

República,	  em	  1888-‐89,	  em	  relação	  às	  	  
conquistas	  inglesas	  (1688),	  norte-‐americanas	  

(1783)	  e	  francesas	  (1789)	  nos	  	  Séculos	  XVII-‐XVIII.	  	  

Somente	  um	  século	  depois,	  com	  a	  Cons+tuinte	  
de	  1988,	  após	  1/3	  do	  período	  republicano	  com	  

ditaduras	  (1930-‐1945	  e	  1964-‐1984),	  
verdadeiramente,	  conquistamos	  	  

direitos	  políOcos:	  eleger	  a	  direção	  da	  sociedade,	  
votar,	  ser	  votado,	  associar-‐se	  em	  sindicatos	  e	  

parIdos,	  liberdade	  de	  expressão,	  etc.	  	  

Na	  transição	  do	  Século	  XX	  para	  o	  XXI,	  
começamos	  a	  conquistar	  direitos	  sociais	  	  
à	  educação,	  à	  saúde,	  à	  aposentadoria,	  	  

à	  segurança	  pública.	  	  

No	  Século	  XXI,	  nosso	  grande	  desafio	  está	  sendo	  
conquistar	  direitos	  econômicos:	  ao	  trabalho,	  ao	  
salário	  justo,	  a	  uma	  renda	  mínima,	  acesso	  aos	  
bancos,	  isto	  é,	  a	  crédito	  e	  produtos	  financeiros.	  

Atraso	  Histórico	  
na	  Cidadania	  
Brasileira	  



Conquista	  de	  
direitos	  civis,	  
políIcos,	  

econômicos	  e	  
sociais	  

Construção	  de	  
conhecimento	  e	  
capacidade	  

tecnológica	  com	  
preocupação	  
ambiental	  

Desenvolvimento	  
sustentável	  

conceitos	  ordenadores	  do	  desenvolvimento:	  	  
Cidadania	  &	  Cultura	  
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O	  apoio	  políOco	  do	  	  
ParOdo	  dos	  Trabalhadores	  e	  seus	  aliados	  

respaldou	  a	  luta	  sindical	  	  
pela	  reposição	  salarial	  	  

contra	  a	  corrosão	  inflacionária	  e	  	  
pela	  conquista	  de	  maior	  parIcipação	  nos	  

lucros	  e	  resultados	  das	  empresas.	  	  

A	  fiscalização	  vigilante,	  após	  2003,	  somada	  à	  
reinvindicação	  de	  direitos	  trabalhistas,	  	  

como	  a	  “carteira	  assinada”,	  elevou	  o	  grau	  de	  
formalidade	  do	  mercado	  de	  trabalho.	  	  

Em	  contexto	  de	  crescimento	  da	  renda	  e	  	  
do	  emprego,	  conjuntamente	  com	  a	  políIca	  

de	  elevação	  real	  do	  salário	  mínimo	  e	  	  
o	  programa	  de	  transferência	  direta	  de	  renda	  
com	  condicionalidades	  (Bolsa	  Família),	  toda	  
essa	  políIca	  social	  aIva,	  inclusive	  educação,	  

fomentou	  o	  mercado	  interno	  	  
com	  a	  mobilidade	  social.	  	  

Essa	  inclusão	  social	  transformou	  	  
o	  mercado	  do	  País	  no	  quinto	  maior	  do	  mundo	  

em	  número	  de	  consumidores,	  	  
considerando	  ranking	  de	  Nações.	  

A	  abordagem	  social-‐
desenvolvimenOsta	  	  
é	  Ypica	  da	  chamada	  

“Geração	  PT”.	  	  
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A	  estratégia	  observada	  (e	  defendida)	  pelo	  	  
Social-‐DesenvolvimenOsmo,	  para	  a	  década	  corrente,	  	  

é	  direcionada	  pelo	  invesImento	  do	  setor	  produIvo	  estatal,	  
associando	  os	  fundos	  de	  pensão	  patrocinados	  pelo	  	  

setor	  público	  com	  o	  setor	  privado	  nacional	  e	  estrangeiro.	  	  

Em	  conjunto	  com	  o	  gasto	  público	  orçamentário,	  
operarão	  como	  indutor	  do	  gasto	  privado.	  	  

Significa	  adotar	  	  
o	  olhar	  estadista	  	  

“para	  enxergar	  mais	  
adiante,	  além	  da	  

demanda	  corrente”.	  	  

Não	  se	  restringe	  	  
ao	  debate	  da	  	  

políOca	  econômica	  	  
em	  curto	  prazo.	  

InvesImento	  autônomo	  
diante	  das	  condições	  da	  
demanda	  agregada	  	  
em	  contexto	  de	  	  

crise	  internacional.	  	  

Destaca	  a	  importância	  
de	  invesOmento	  em	  
infraestrutura	  e	  

logísOca,	  porém,	  não	  se	  
reduz	  a	  esse	  o	  foco.	  
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