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Prefácio 

Gosto de estudar lendo a Wikipedia, a enciclopédia livre onde 
todos podem editar. Encontram-se nela 1.069.109 artigos em 
português, sob contribuição de 9.469 editores ativos. 

É considerada já a maior enciclopédia da História da 
Humanidade ao ultrapassar a dimensão da chinesa. O imperador 
chinês Yongle, da dinastia Ming, além de suas conquistas militares, 
era um intelectual com gosto pela leitura. 

Logo após assumir o trono, em 1403, Yongle ordenou a 
Academia Hanlin reunir e categorizar trabalhos literários de modo os 
textos raros serem preservados e suas referências facilmente 
encontradas. 

Na versão final, na enciclopédia foram incorporados mais de 
oito mil textos, desde a antiguidade até o início da dinastia Ming, 
incluindo Agricultura, Arte, Astronomia, Drama, Geologia, História, 
Literatura, Medicina, Ciências Naturais, Religião e Tecnologia. O 
projeto se estendeu por mais quatro anos, tendo sido completado em 
1408.  

Incluía mais de oito mil textos, em 22.937 rolos de manuscritos 
(equivalentes a “capítulos”), reunidos em 11.095 volumes. Ocupava 
cerca de 40 metros cúbicos e utilizou cerca de 370 milhões de 
caracteres chineses. 

O imperador Yongle colocou seu próprio nome no trabalho – 
Yongle Da Dian – e escreveu um longo prefácio destacando a 
importância da preservação destes trabalhos. 

Na atual Era Digital, a internet propicia um avanço inédito no 
acesso ao conhecimento. A Wikipedia facilita a não especialistas 
(“leigos”) uma leitura introdutória em temas diversos como: Arte, 
Biografias, Ciência, Filosofia, Geografia, História, Matemática, 
Sociedade e Tecnologia. 

Acho sensacional suas hiperligações, onde um conhecimento 
puxa outro. Permite-nos a deixar nossa especialização afastada, pelo 
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menos por um momento, para ampliarmos nosso conhecimento com 
informações básicas, propícias a uma formação mais generalista. 

Recentemente, motivado por debate públ ico sobre 
acontecimentos contemporâneos, envolvendo a divulgação do 
Anuário 2021 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o 
assassinato do presidente do Haiti e os protestos de rua a favor do 
Estado de Direito em Cuba, resolvi pesquisar e refletir sobre um tema 
caro para mim: regime político. 

Ciência Política não é minha formação, pois eu me graduei em 
Ciência Econômica. Mas acho a Ciência da Complexidade, fronteira 
atual do conhecimento, se dirigir para a transdisciplinaridade.  

Necessitamos superar o método cartesiano, baseado na 
dedução pura. Começa com verdades ou axiomas simples e evidentes 
por si mesmos. Depois raciocinar com base neles, chega-se a 
conclusões particulares para serem testadas no mundo real.  

Sair do hard core dos postulados não demonstráveis para 
deduzir o cinturão protetor, composto por teorias testáveis, não nos 
protege das falsas deduções a partir de hipóteses irrealistas. Esta 
construção mental racional-dedutiva causou (e ainda causa) muitos 
males em Economia, quando o núcleo central é construído com base 
em pura ideologia do livre-mercado. 

A meu ver, a Visão Holista da Complexidade Sistêmica supera a 
Visão da Configuração Humana a partir do método cartesiano 
(1596-1650): divisão do problema em partes, reducionismo, 
objetivismo generalista sem contextualização e dualismo simplório.  

O Dualismo Cartesiano (ou Dicotomia Corpo-Consciência) é um 
conceito segundo o qual o ser humano é um ser duplo, composto de 
uma substância pensante e uma substância corporal extensa. Esta 
estaria sempre sujeito às leis deterministas da natureza, enquanto os 
fenômenos mentais não têm extensão nem localização no espaço. 

A mente, ao realizar atividades de recordar, raciocinar, conhecer 
e querer, sem se submeter às leis físicas, são o lugar da liberdade. 
Entretanto, a expressão “pessoa cartesiana” é usada para 
caracterizar uma pessoa inflexível por pensar e agir sempre da 
mesma forma. 
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Regime Político, na Ciência Política, é o nome dado ao conjunto 
de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza de 
maneira a exercer o seu poder sobre a sociedade. Esta definição é 
válida mesmo se o governo for considerado ilegítimo. 

Tais instituições políticas têm por objetivo regular a disputa pelo 
poder político e o seu respectivo exercício, inclusive o relacionamento 
entre os detentores do poder político (autoridades) e os demais 
membros da sociedade (governados). 

O regime político, adotado por um Estado, não deve ser 
confundido com a sua forma de Estado – Estado unitário ou federal – 
ou com o seu s i s tema de governo : p res idenc ia l i smo, 
parlamentarismo, monarquia. 

São regimes políticos antigos: Absolutismo, Caciquismo / 
Caudi lh ismo, Czar ismo, Di tadura. Os regimes pol í t i cos 
contemporâneos são classificados em: 

1. regimes políticos democráticos: se caracterizam por eleições 
livres, liberdade de imprensa, respeito aos direitos civis 
constitucionais, garantias para a oposição e liberdade de 
organização e expressão do pensamento político; 

2. regimes políticos autoritários: operam através da suspensão 
das garantias individuais e das garantias políticas, sendo as 
normas constitucionais manipuladas ou reeditadas conforme os 
interesses do grupo ou partido detentor do poder executivo ou 
da maioria no Poder Legislativo; 

3. regimes políticos totalitários: quando está concentrado em um 
comandante supremo, não há qualquer vestígio de democracia, 
tais como ocorreram na forma de fascismo na Itália e Espanha, 
nazismo na Alemanha e estalinismo na União Soviética. 

No caso deste relatório de pesquisa na Wikipedia e na internet, 
minhas anotações, para ativar minha memória (afetiva e efetiva), 
serão principalmente sobre o verbete “socialismo”. Resumirei as 
ideias-chaves, em lugar dos argumentos de autoridade, ou seja, dos 
autores originais dessas ideias, porque meu interesse aqui não tem 
finalidade acadêmica, mas sim política.  
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O objetivo dessa cartilha é ampliar o conhecimento de todos 
para organizar a ação coletiva, isto é, a política em busca da meta de 
evolução sistêmica: do sistema capitalista para um sistema de bem-
estar social, menos pobreza, mais igualdade sob liberdade. 

Fernando Nogueira da Costa  

Julho de 2021 

Post-Scriptum: 

1º. Significado de Cartilha: ler pela cartilha (de alguém), ter as 
mesmas convicções; seguir as ideias, as teorias, os métodos (de uma 
pessoa): ele reza pela minha cartilha. 

2º. Significado da Capa:  

Desde a década de 1880, a rosa vermelha é um símbolo do 
socialismo. A origem está relacionada à sua associação com a cor 
vermelha.  

Após a revolta de 1848, na França, o vermelho foi associado ao 
socialismo. Durante a Comuna de Paris em 1871, a bandeira 
vermelha solidificou seu vínculo com o socialismo, quando foi 
hasteada como a bandeira do governo de curta duração dos 
communards.  

Após o colapso da Comuna de Paris, o chanceler alemão 
Bismarck, temendo a força crescente dos socialistas na Alemanha, fez 
o parlamento aprovar as leis anti-socialistas para suprimir as 
atividades do Partido Socialdemocrata.  

Como parte das leis anti-socialistas de 1878, a exibição de 
emblemas do Partido Social Democrata foi proibida. Para contornar a 
lei, os socialdemocratas usaram pedaços de fitas vermelhas em suas 
casas. Essas ações, no entanto, resultaram em sentenças de prisão.  

Posteriormente, as fitas foram substituídas por botões de rosa 
vermelhos na lapela. Essas ações também resultaram em detenções.  

O judiciário decidiu, em geral, todos tinham o direito de usar 
qualquer flor, de acordo com seu gosto, mas quando os socialistas, 
como um grupo, usassem botões de rosa vermelhos, isso se tornaria 
um emblema do partido. Dito e feito: o contrário do proibido! 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Capítulo 1. História Resumida do Socialismo 

Introdução 

Socialismo é uma filosofia política, social e econômica. De 
início, buscava abranger uma gama de sistemas econômicos e sociais 
caracterizados pela propriedade social dos meios de produção.  

O debate público evoluiu para incluir as teorias políticas e os 
movimentos associados à busca da evolução do sistema capitalista 
para um outro sistema com maior bem-estar social e garantia de 
todos os direitos humanos e da cidadania.  

A propriedade social pode ser estatal, coletiva, cooperativa ou 
patrimonial, tratada com bem público. Embora nenhuma definição 
única englobe os muitos tipos de socialismo, a propriedade social é o 
elemento comum. 

Os tipos de socialismo variam com base no papel dos mercados 
e do planejamento na alocação de recursos e na estrutura de gestão 
das organizações. Os socialistas discordam sobre se o governo 
passageiro ou temporário, particularmente o do Estado existente, é o 
veículo correto para a mudança sistêmica. 

Os sistemas socialistas são divididos em formas não mercantis 
e de mercado.  

O socialismo não mercantil imagina ser possível substituir os 
mercados de fatores de produção e o dinheiro como meio de 
pagamento por planejamento econômico integrado e com critérios 
técnicos ou de engenharia, baseados em cálculos realizados em 
espécie. Produziria assim um mecanismo econômico diferente que 
funciona de acordo com leis e dinâmicas econômicas diferentes 
daquelas do capitalismo.  

Imaginava-se, a partir de um planejamento central em 
substituição ao mercado, esse sistema socialista não mercantil 
eliminaria as crises de desproporções, tradicionalmente associadas ao 
critério de alocação de capital por lucro no capitalismo. O debate do 
cálculo socialista, originado pelo problema do cálculo econômico, diz 
respeito à viabilidade desse método de alocação de recursos em um 
sistema planejado.  
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Em contraste, o socialismo de mercado retém o uso de preços 
relativos a ser pagos por moeda, mercados de fatores de produção e, 
em alguns casos, a motivação do lucro, quanto à operação de 
empresas de propriedade social e à alocação de bens de capital entre 
elas. Os lucros gerados por essas empresas sob autogestão seriam 
controlados diretamente pela força de trabalho de cada empresa ou 
reverteriam para a sociedade em geral na forma de um dividendo 
social. 

 O anarquismo e o socialismo libertário se opõem ao uso do 
Estado como meio para estabelecer o socialismo. São favoráveis à 
descentralização acima de tudo, seja para estabelecer o socialismo de 
não mercado ou o socialismo de mercado. 

A estratégia socialista, para alcançar uma evolução sistêmica 
mais rápida, pode ter transitória ou temporariamente:  

1. uma orientação geopolítica tanto internacionalista quanto 
nacionalista;  

2. uma organização por meio de partidos políticos ou contra a 
política partidária de alternância de poder;  

3. uma coincidência com os interesses corporativos dos sindicatos 
ou ser independentes e críticos deles; e  

4. e s t a r p re sen te em pa í se s i ndus t r i a l i z ados e em 
desenvolvimento.  

A socialdemocracia originou-se no movimento socialista, 
apoiando intervenções econômicas e sociais para promover a justiça 
social. Embora retendo nominalmente o socialismo como uma meta 
de longo prazo, desde o período pós-guerra, passou a governar com 
base em uma Economia keynesiana, através da regulação de uma 
economia de mercado capitalista predominantemente desenvolvida e 
liberal-democrática.  

Ela expandiu a intervenção do Estado para incluir redistribuição 
de renda, regulamentação e um Estado de Bem-Estar Social. A 
democracia econômica propõe uma espécie de socialismo de 
mercado, com controle mais democrático-popular de empresas, 
moedas, investimentos e recursos naturais. 
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O movimento político socialista inclui um conjunto de filosofias 
políticas originadas nos movimentos revolucionários depois do fim do 
século XVIII. Sua maior preocupação era com os problemas sociais 
associados ao capitalismo na época da revolução industrial.  

No fim do século XIX, após o trabalho de investigação mais 
profunda do modo de produção capitalista, realizado por Karl Marx e 
seu colaborador Friedrich Engels, o socialismo passou a significar 
oposição ao capitalismo e defesa de um sistema pós-capitalista. 
Imaginou-se ser baseado em alguma forma de propriedade social dos 
meios de produção.  

Na década de 1920, o comunismo e a socialdemocracia haviam 
se tornado as duas tendências políticas dominantes dentro do 
movimento socialista internacional. Seja por apoio, seja por 
antagonismo, o socialismo realmente existente se tornou a referência 
para o movimento social mais influente do século XX.  

Os partidos e ideias socialistas continuam sendo uma força 
política com vários graus de poder e influência em todos os 
continentes, liderando governos nacionais em muitos países ao redor 
do mundo. Hoje, muitos socialistas também adotaram as causas de 
outros movimentos sociais, como ambientalismo, feminismo e 
progressismo contra homofobia e racismo. 

Apesar da autodenominação da União Soviética como o 
primeiro Estado nominalmente socialista do mundo ter levado à 
ampla associação do socialismo com o modelo econômico soviético, 
alguns economistas e intelectuais argumentaram, na prática, o 
modelo funcionava como uma forma de capitalismo. Era uma 
economia administrada com base em tentativa-e-erro sem conseguir 
jamais um comando central com planejamento de todas as atividades 
e transações.  

Acadêmicos, comentaristas políticos e outros estudiosos se 
referem aos países do Bloco Ocidental democraticamente governados 
por partidos socialistas ou socialdemocratas, como Reino Unido, 
França, Alemanha e Suécia e demais países nórdicos, como 
socialistas democráticos. Dado o preconceito de muitos marxistas 
doutrinários ou dogmáticos, vamos colocar foco em especial nesses 
regimes políticos bem-sucedidos em termos de bem-estar social e 
liberdade individual. 
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Etimologia 

A palavra 'socialismo' encontra sua raiz no latim sociare. 
Significa combinar ou compartilhar. O termo relacionado, mais 
técnico na lei romana e depois na medieval, era societas. Esta última 
palavra pode significar companheirismo, bem como a ideia mais 
legalista de “um contrato consensual entre homens livres”. 

O uso inicial do termo socialismo foi reivindicado por Pierre 
Leroux. Alegou ter usado o termo pela primeira vez no jornal 
parisiense Le Globe em 1832. Leroux foi um seguidor de Henri de 
Saint-Simon, um dos fundadores do mais tarde rotulado de 
socialismo utópico.  

O socialismo contrastava com a doutrina liberal do 
individualismo. Este enfatizaria o valor moral do indivíduo e as 
pessoas agiriam (ou deveriam agir) como se estivessem isoladas 
umas das outras – e não em uma comunidade social solidária e com 
altruísmo.  

Os socialistas utópicos originais condenaram esta doutrina do 
individualismo por não abordar as preocupações sociais durante a 
Revolução Industrial, como pobreza, opressão e vasta desigualdade 
de riqueza. Eles viam a sociedade capitalista como algo prejudicial à 
vida da comunidade ao basear a existência humana na competição.  

Eles apresentaram o socialismo como uma alternativa ao 
individualismo liberal, caso fosse baseado na propriedade 
compartilhada de recursos. Saint-Simon propôs o planejamento 
econômico, a administração científica e a aplicação da compreensão 
científica à organização da sociedade.  

Em contraste, Robert Owen propôs organizar a produção e a 
propriedade por meio de cooperativas. Ele se tornou um dos pais do 
movimento cooperativo. 

A definição e o uso do termo socialismo se estabeleceram na 
década de 1860, substituindo conceitos como associacionista, 
cooperativo e mutualista. Estes haviam sido usados como sinônimos, 
enquanto o comunismo caiu em desuso durante este período. 
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Uma distinção inicial entre comunismo e socialismo era o último 
visar apenas socializar a produção, enquanto o primeiro visava 
socializar tanto a produção quanto o consumo, sob forma de livre 
acesso aos bens finais.  

Em 1888, os marxistas empregaram o termo socialismo no 
lugar do comunismo. Este passou a ser considerado um sinônimo 
antiquado de socialismo.  

Depois da Revolução Bolchevique, o termo socialismo foi 
apropriado por Vladimir Lenin para significar um estágio entre o 
capitalismo e o comunismo. Ele o usou para defender o programa 
bolchevique da crítica marxista de as forças produtivas do Império 
Russo não eram suficientemente desenvolvidas para o comunismo.  

A distinção entre comunismo e socialismo tornou-se saliente em 
1918. Foi quando o Partido Operário Socialdemocrata Russo se 
renomeou como Partido Comunista de Toda a Rússia. Interpretava o 
comunismo, especificamente, como a meta dos socialistas quando 
apoiavam a política e as teorias do bolchevismo, do leninismo e mais 
tarde do marxismo-leninismo.  

Os demais partidos comunistas continuaram a descrever seus 
membros como socialistas dedicados ao socialismo. De acordo com o 
The Oxford Handbook of Karl Marx, “Marx usou muitos termos para 
se referir a uma sociedade pós-capitalista – humanismo positivo, 
socialismo, comunismo, reino da individualidade livre, associação 
livre de produtores, etc. Ele usou esses termos de forma totalmente 
intercambiável. A noção de 'socialismo' e 'comunismo' serem etapas 
históricas distintas é alheia à sua obra e só entrou no léxico do 
marxismo após sua morte”. 

Na Europa cristã, os comunistas eram acusados de adotarem o 
ateísmo. Na Inglaterra protestante, entretanto, o comunismo era 
visto como muito próximo do rito de comunhão católico romano, 
portanto, socialista era o termo preferido.  

Engels argumentou, em 1848, quando o Manifesto Comunista 
foi publicado, o socialismo era respeitável na Europa, enquanto o 
comunismo não. Os owenistas na Inglaterra e os fourieristas na 
França eram considerados socialistas respeitáveis, enquanto os 
movimentos da classe trabalhadora ao proclamarem a necessidade de 
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uma mudança social total se autodenominavam comunistas – e eram 
execrados.  

O filósofo moral britânico John Stuart Mill discutiu uma forma 
de socialismo econômico dentro de um contexto liberal. Mais tarde, 
ele seria conhecido como socialismo liberal.  

Em edições posteriores de seus Princípios de Economia Política 
(1848), Mill argumentou ainda “não há nada em princípio na teoria 
econômica capaz de impedir, racionalmente, uma ordem econômica 
baseada em políticas socialistas”. Propagandeou a substituição de 
negócios particulares capitalistas por cooperativas de trabalhadores.  

Enquanto os democratas viam as Revoluções de 1848 como 
uma revolução democrática para, em longo prazo, garantir liberdade, 
igualdade e fraternidade, os marxistas denunciavam-nas. Viam-nas 
como uma traição aos ideais da classe trabalhadora por uma 
burguesia indiferente ao proletariado. 

História 

Socialismo Primitivo 

Modelos e ideias socialistas defensoras da propriedade comum 
ou pública existem desde a Antiguidade. A economia do Império 
Máuria da Índia do século III a.C., uma Monarquia Absoluta, foi 
descrita por alguns estudiosos como “uma monarquia socializada” e 
“uma espécie de socialismo estatal”, devido à "nacionalização das 
atividades”.  

Outros estudiosos sugeriram elementos do pensamento 
socialista estarem presentes na política dos filósofos gregos clássicos 
Platão e Aristóteles.  

Mazaces, o Jovem (morreu por volta de 524 ou 528 d.C.), teria 
sido um proto-socialista comunal persa ao instituir as posses 
comunais e defendeu o bem público.  

Abu Dharr al-Ghifari, um companheiro de Maomé, é creditado 
por vários autores como o principal antecedente do socialismo 
islâmico.  
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Os ensinamentos de Jesus são frequentemente descritos como 
socialistas, especialmente por socialistas cristãos. Atos 4:35: registra 
na igreja primitiva em Jerusalém “ninguém alegava qualquer uma de 
suas posses ser sua", embora esse padrão logo desapareça da 
história da igreja cristã.  

O socialismo cristão foi um dos fios fundadores do Partido 
Trabalhista britânico. Teria começado com a revolta de Wat Tyler e 
John Ball no século XIV. 

Após a Revolução Francesa, ativistas e teóricos influenciaram os 
primeiros movimentos trabalhistas e socialistas franceses. No Reino 
Unido, Thomas Paine propôs um plano detalhado para tributar 
proprietários de propriedades para pagar pelas necessidades dos 
pobres na obra Justiça Agrária, enquanto Charles Hall escreveu Os 
efeitos da civilização sobre as pessoas nos Estados europeus, 
denunciando os efeitos do capitalismo sobre os pobres de seu tempo. 

Os primeiros movimentos socialistas autoconscientes 
desenvolveram-se nas décadas de 1820 e 1830. Fourieristas, 
owenistas e sansimonianos forneceram uma série de análises e 
interpretações da sociedade.  

Os owenistas, especialmente, se sobrepuseram a outros 
movimentos da classe trabalhadora, como os cartistas no Reino 
Unido. Os cartistas reuniram um número significativo em torno da 
Carta do Povo de 1838. Buscava reformas democráticas voltadas para 
a extensão do sufrágio a todos os homens adultos.  

Os líderes do movimento pediram uma distribuição de renda 
mais equitativa e melhores condições de vida para as classes 
trabalhadoras. Os primeiros sindicatos e sociedades cooperativas de 
consumo seguiram o movimento cartista. 

Pierre-Joseph Proudhon propôs sua filosofia de mutualismo: 
“todos tinham igual direito, sozinhos ou como parte de uma pequena 
cooperativa, de possuir e usar a terra e outros recursos necessários 
para ganhar a vida”. 

Outras correntes inspiraram o socialismo cristão muitas vezes 
na Grã-Bretanha. Geralmente vinham de uma política liberal de 
esquerda e de um antiindustrialismo romântico. 
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Os primeiros defensores do socialismo favoreciam o 
nivelamento social para criar uma sociedade meritocrática ou 
tecnocrática, baseada no talento individual.  

Henri de Saint-Simon ficou fascinado com o potencial da ciência 
e da tecnologia. Defendeu uma sociedade socialista ser capaz de 
eliminar os aspectos desordenados do capitalismo com base na 
igualdade de oportunidades.  

Ele buscava uma sociedade onde cada pessoa fosse classificada 
de acordo com as suas capacidades e recompensadas de acordo com 
o seu trabalho contributivo para o produto. Seu foco principal era a 
eficiência administrativa, industrialismo e a crença de a ciência ser 
essencial para o progresso. Isso foi acompanhado pelo desejo de uma 
economia racionalmente organizada, baseada no planejamento e 
voltada para o progresso científico e material em larga escala.  

Outros primeiros pensadores socialistas basearam suas ideias 
nas teorias econômicas de David Ricardo. Eles raciocinaram o valor 
de equilíbrio das mercadorias se aproximar dos preços cobrados pelo 
produtor quando essas mercadorias estavam em oferta elástica. 
Esses preços do produtor correspondiam ao trabalho incorporado – o 
custo do trabalho (essencialmente os salários pagos) necessário para 
produzir as mercadorias. Os socialistas ricardianos viam o lucro, os 
juros e o aluguel como deduções desse valor de troca. 

Os críticos sociais da Europa Ocidental, incluindo Louis Blanc, 
Charles Fourier, Charles Hall, Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon e 
Saint-Simon foram os primeiros socialistas modernos. Criticaram a 
pobreza e a desigualdade da Revolução Industrial.  

Eles defenderam a reforma. Owen defendeu a transformação da 
sociedade em pequenas comunidades sem propriedade privada. A 
contribuição de Owen para o socialismo moderno foi sua afirmação de 
as ações e características individuais serem amplamente 
determinadas por seu ambiente social.  

Fourier defendia os falanstérios (comunidades com respeito aos 
desejos individuais, incluindo preferências sexuais), afinidades e 
criatividade. O trabalho deveria ser agradável para as pessoas.  
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As ideias de Owen e Fourier foram praticadas em comunidades 
intencionais por toda a Europa e América do Norte em meados do 
século XIX. 

Comuna de Paris 

A Comuna de Paris administrou a cidade de Paris de 18 de 
março (formalmente, de 28 de março) a 28 de maio de 1871. A 
Comuna foi o resultado de um levante na capital francesa depois do 
país ter sido derrotado na Guerra Franco-Prussiana.  

As eleições da Comuna foram realizadas em 26 de março. Eles 
elegeram um Conselho de 92 membros, um membro para cada 20 
mil residentes da cidade.  

Apesar das diferenças internas, o Conselho começou a 
organizar os serviços públicos e chegou a um consenso sobre certas 
políticas tendentes a uma socialdemocracia progressista, laica e 
altamente democrática. 

Como a Comuna conseguiu se reunir em menos de 60 dias no 
total, apenas alguns decretos foram realmente implementados:  

1. a separação de igreja e Estado;  

2. a remissão das rendas devidas pelo período de cerco (período 
durante o qual o pagamento foi suspenso);  

3. a abolição do trabalho noturno nas centenas de padarias 
parisienses;  

4. a concessão de pensões a companheiros solteiros e filhos de 
Guardas Nacionais mortos durante o serviço ativo; e  

5. a devolução gratuita de todas as ferramentas e utensílios 
domésticos dos trabalhadores no valor de até 20 francos, 
prometidos durante o cerco. 

A Comuna estava preocupada com:  

1. o fato de trabalhadores qualificados terem sido forçados a 
penhorar suas ferramentas durante a guerra;  
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2. o adiamento das obrigações da dívida comercial e a abolição 
dos juros das dívidas; e  

3. o direito dos empregados de assumir e administrar uma 
empresa se ela fosse abandonada por seu proprietário.  

A Comuna, no entanto, reconheceu o direito do proprietário 
anterior à indenização. 

Primeira Internacional 

Mikhail Bakunin falando aos membros da Associação 
Internacional de Trabalhadores no Congresso da Basileia em 1869 

Em 1864, a Primeira Internacional foi fundada em Londres. Ela 
uniu diversas correntes revolucionárias, incluindo socialistas como os 
seguidores franceses de Proudhon, blanquistas, philadelphes, 
sindicalistas ingleses e socialdemocratas.  

Em 1865 e 1866, , respectivamente, realizou uma conferência 
preliminar e teve seu primeiro congresso em Genebra. Devido à sua 
grande variedade de filosofias, conflitos eclodiram imediatamente.  

As primeiras objeções a Marx vieram dos mutualistas. Eles se 
opunham ao socialismo estatal.  

Pouco depois de Mikhail Bakunin e seus seguidores se unirem 
em 1868, a Primeira Internacional polarizou-se em campos chefiados 
por Marx e Bakunin. As diferenças mais claras entre os grupos 
emergiram sobre suas estratégias propostas para alcançar suas 
visões.  

A Primeira Internacional se tornou o primeiro grande fórum 
internacional para a promulgação das ideias socialistas. 

Os seguidores de Bakunin eram chamados de coletivistas e 
buscavam coletivizar a propriedade dos meios de produção, enquanto 
retinham o pagamento proporcional à quantidade e tipo de trabalho 
de cada indivíduo. Como os proudhonianos, eles afirmavam o direito 
de cada indivíduo ao produto de seu trabalho e a ser remunerado por 
sua contribuição específica para a produção.  
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Em contraste, os anarcocomunistas buscavam a propriedade 
coletiva tanto dos meios quanto dos produtos do trabalho. Como 
disse Errico Malatesta, “em vez de correr o risco de nos confundir ao 
tentar distinguir o que cada um de nós fazemos, trabalhemos todos e 
coloquemos tudo em comum. Desta forma, cada um dará à sociedade 
tudo o que sua força permite até o suficiente ser produzido para cada 
um; e cada um levará tudo o que precisa, limitando suas 
necessidades apenas naquilo que ainda não é suficiente para cada 
um”.  

O anarcocomunismo, enquanto uma filosofia político-econômica 
coerente, foi formulado pela primeira vez na seção italiana da 
Primeira Internacional por Malatesta, e outros ex-republicanos 
mazzinianos. Por respeito a Bakunin, eles não explicitaram suas 
diferenças com o anarquismo coletivista até depois de sua morte. 

O sindicalismo surgiu na França inspirado em parte por 
Proudhon e mais tarde por Pelloutier e Georges Sorel. Ele se 
desenvolveu no fim do século XIX a partir do movimento sindical 
francês.  

Foi uma força significativa na Itália e na Espanha no início do 
século XX, até ser esmagada pelos regimes fascistas desses países.  

Nos Estados Unidos, o sindicalismo apareceu sob a forma de 
Industrial Workers of the World, ou "Wobblies", fundado em 1905.  

O sindicalismo é um sistema econômico organizador dos 
operários das indústrias em confederações sindicais. A economia, 
segundo seu corporativismo, deveria ser administrada por negociação 
entre especialistas e representantes dos trabalhadores de cada área, 
compreendendo múltiplas unidades categorizadas não competitivas.  

O sindicalismo é uma forma de comunismo e corporativismo 
econômico, mas também se refere ao movimento político e às táticas 
usadas para criar esse tipo de sistema. Um movimento anarquista 
influente baseado em ideias sindicalistas é o anarcossindicalismo.  

A Associação Internacional dos Trabalhadores é uma federação 
anarcossindicalista internacional de vários sindicatos trabalhistas. 

A Sociedade Fabiana é uma organização socialista britânica 
estabelecida para promover o socialismo por meios gradualistas e 
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reformistas. Essa Sociedade lançou muitas bases do Partido 
Trabalhista e, subsequentemente, afetou as políticas dos Estados 
emergentes da descolonização do Império Britânico, mais 
notavelmente Índia e Singapura.  

Originalmente, a Sociedade Fabiana estava comprometida com 
o estabelecimento de uma economia socialista, ao lado de um 
compromisso com o imperialismo britânico como uma força 
progressista e modernizadora.  

Mais tarde, a sociedade funcionou principalmente como um 
think tank, tornando-se uma das quinze sociedades socialistas filiadas 
ao Partido Trabalhista britânico. Sociedades semelhantes existem na 
Austrália, no Canadá e na Nova Zelândia. 

O socialismo corporativo é um movimento político defensor do 
controle operário da indústria por meio de corporações relacionadas 
ao comércio em uma relação contratual implícita com o público. 
Originou-se no Reino Unido e teve sua maior influência no primeiro 
quarto do século XX.  

Inspirados por guildas medievais, teóricos defenderam a 
propriedade pública das indústrias e a organização de suas forças de 
trabalho em corporações, cada uma delas sob o controle democrático 
de seu sindicato. Os socialistas corporativos eram menos inclinados 
do que os fabianos a investir o poder em um Estado. No caso dos 
Cavaleiros do Trabalho estadunidenses, o socialismo corporativo quis 
abolir o sistema salarial. 

Segunda Internacional 

As ideias de Marx e Engels foram ganhando aceitação, 
particularmente na Europa central. Os socialistas buscaram se unir 
em uma organização internacional.  

Em 1889 (centenário da Revolução Francesa), foi fundada a 
Segunda Internacional, com 384 delegados de vinte países, 
representando cerca de 300 organizações sindicais e socialistas. Foi 
denominada Internacional Socialista e Engels foi eleito presidente 
honorário no terceiro congresso em 1893.  
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Os anarquistas foram banidos, principalmente devido à pressão 
dos marxistas. A Segunda Internacional se transformou em um 
campo de batalha sobre a questão do socialismo libertário versus o 
autoritário.  

Os libertários não apenas se apresentaram efetivamente como 
defensores dos direitos das minorias. Eles também provocaram os 
marxistas alemães a demonstrarem uma intolerância ditatorial. Foi 
um fator impeditivo do movimento trabalhista britânico de seguir a 
direção marxista. 

O reformismo surgiu como uma alternativa à revolução. Eduard 
Bernstein foi um importante socialdemocrata na Alemanha. Propôs o 
conceito de socialismo evolucionário.  

Os socialistas revolucionários rapidamente se voltaram para o 
reformismo: Rosa Luxemburgo condenou o socialismo evolucionário 
de Bernstein em seu ensaio de 1900: Reforma Social ou Revolução?  

O socialismo revolucionário abrange vários movimentos sociais 
e políticos. Podem definir a almejada “revolução” – mudança pela 
força das armas – de maneiras diferentes. Se a conquista do governo 
for pelo peso dos votos, o partido político aceita a alternância de 
poder, ou seja, seria uma série de avanços e retrocessos, embora 
permaneçam certas conquistas bem defendidas. 

O Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) se tornou o 
maior e mais poderoso partido socialista da Europa, apesar de 
trabalhar ilegalmente até as leis antissocialistas serem derrubadas 
em 1890. Nas eleições de 1893, ganhou 1.787.000 votos, um quarto 
do total de votos expressos, de acordo com Engels. Em 1895, ano de 
sua morte, Engels enfatizou a ênfase do Manifesto Comunista em 
vencer, como primeiro passo, a “batalha da democracia”, isto é, as 
eleições. 

Início do século XX 

Na Argentina, o Partido Socialista da Argentina foi estabelecido 
na década de 1890. Foi o primeiro partido político no país e na 
América Latina. O partido se filiou à Segunda Internacional. Entre 
1924 e 1940, foi membro do Internacional Operária e Socialista. 
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Em 1904, os australianos elegeram como primeiro primeiro-
ministro australiano o líder do Partido Trabalhista, tornando-se o 
primeiro socialista eleito democraticamente. 

Em 1909, o primeiro kibutz foi estabelecido na Palestina por 
imigrantes judeus russos. O Movimento Kibutz se expandiu ao longo 
do século XX seguindo uma doutrina do socialismo sionista.  

O Partido Trabalhista britânico conquistou pela primeira vez 
cadeiras na Câmara dos Comuns em 1902. 

Em 1917, o patriotismo da Primeira Guerra Mundial 
transformou-se em radicalismo político na Austrália, na maior parte 
da Europa e nos Estados Unidos.  

Outros partidos socialistas de todo o mundo estavam 
começando a ganhar importância em suas políticas nacionais no início 
do século XX. Entre outros, incluíam o Partido Socialista Italiano, a 
Seção Francesa da Internacional Operária, o Partido Socialista dos 
Trabalhadores Espanhóis, o Partido Socialdemocrata Sueco, o Partido 
Trabalhista Socialdemocrata Russo e o Partido Socialista na 
Argentina, o Partido Socialista dos Trabalhadores no Chile e o Partido 
Socialista da América nos Estados Unidos. 

Revolução Russa 

Em fevereiro de 1917, a revolução explodiu no Império Russo. 
Trabalhadores, soldados e camponeses estabeleceram sovietes 
(conselhos), a Monarquia caiu e um governo provisório se convocou 
até a eleição de uma assembleia constituinte. Em abril daquele ano, 
Vladimir Lenin, líder da facção bolchevique dos socialistas russos e 
conhecido por suas profundas e controversas expansões do 
marxismo, foi autorizado a cruzar a Alemanha para retornar do exílio 
na Suíça. 

Lenin publicou ensaios sobre sua análise do imperialismo, a 
fase de monopólio e globalização do capitalismo, bem como análises 
sobre as condições sociais. Enquanto o capitalismo se desenvolveu 
ainda mais na Europa e na América, os trabalhadores permaneceram 
incapazes de ganhar consciência de classe porque estavam ocupados 
demais trabalhando para pagar suas despesas. Ele, portanto, propôs 
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a revolução social exigir a liderança de um partido de vanguarda de 
revolucionários com consciência de classe da parte educada e 
politicamente ativa da população. 

Ao chegar a Petrogrado, Lenin declarou a revolução na Rússia 
ter apenas começado. O próximo passo seria os sovietes operários 
assumirem plena autoridade.  

Ele emitiu uma tese delineando o programa bolchevique, 
incluindo a rejeição de qualquer legitimidade no governo provisório e 
a defesa do poder do Estado a ser administrado por meio dos 
sovietes. Os bolcheviques se tornaram a força mais influente.  

Em 7 de novembro, a capital do governo provisório foi invadida 
pelos Guardas Vermelhos bolcheviques. Ficou mais tarde conhecida 
como a Grande Revolução Socialista de Outubro.  

O governo provisório terminou e a República Socialista 
Fede ra t i va Sov i é t i c a da Rúss i a — o p r ime i ro Es tado 
constitucionalmente socialista do mundo — foi estabelecida. Em 25 
de janeiro de 1918, Lenin declarou "Viva a revolução socialista 
mundial!" no Soviete de Petrogrado.  

Propôs um armistício imediato em todas as frentes e transferiu 
as terras dos proprietários de terras, a coroa e os mosteiros para os 
comitês de camponeses sem compensação. 

Após assumir o poder executivo em 25 de janeiro, Lenin 
escreveu um Projeto de Regulamento sobre o Controle dos 
Trabalhadores. Concedia aos trabalhadores o controle de empresas 
com mais de cinco trabalhadores e funcionários de escritório e acesso 
a todos os livros, documentos e estoques e cujas decisões deveriam 
ser "vinculativas sobre os proprietários das empresas.  

Governando através dos sovietes eleitos e em aliança com os 
socialistas-revolucionários de esquerda de base camponesa, o 
governo bolchevique começou a nacionalizar os bancos e a indústria. 
Repudiou as dívidas nacionais do regime da Dinastia Romanov.  

Ele pediu a paz no mundo, retirando-se da Primeira Guerra 
Mundial. Convocou uma Assembleia Constituinte na qual o Partido 
Socialista Revolucionário (SR) camponês obteve a maioria. 
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A Assembleia Constituinte elegeu o líder Victor Chernov como 
presidente de uma República russa, mas rejeitou a proposta 
bolchevique de endossar os decretos soviéticos sobre terra, paz e 
controle dos trabalhadores e reconhecer o poder dos sovietes de 
deputados operários, soldados e camponeses.  

No dia seguinte, os bolcheviques declararam a assembleia ter 
sido eleita em listas partidárias desatualizadas e o Comitê Executivo 
Central de Toda a Rússia dos soviéticos a dissolveu. Em março de 
1919, os partidos comunistas mundiais formaram o Comintern 
(também conhecido como Terceira Internacional) em uma reunião em 
Moscou. 

União de Partidos Socialistas para a Ação Internacional 

Os partidos sem querer fazer parte da ressuscitada Segunda 
Internacional (SI) ou do Comintern formaram a União de Partidos 
Socialistas para a Ação Internacional (UITPS), também conhecida 
como Internacional de Viena, União de Viena, e Internacional Dois e 
Meio, em 27 de fevereiro de 1921, em uma conferência em Viena.  

O SI e a UITPS se juntaram para formar a Internacional 
Operária e Socialista (IOS), em maio de 1923, em uma reunião em 
Hamburgo.  

Grupos de esquerda não concordaram com a centralização e o 
abandono dos sovietes pelo Partido Bolchevique. Isso levou a ala 
esquerdista contra os bolcheviques. Tais grupos incluíam socialistas 
revolucionários, revolucionários social istas de esquerda, 
mencheviques e anarquistas. 

Dentro desse descontentamento de esquerda, os eventos de 
maior escala foram a rebelião e o levante anarquista, liderado pelo 
Exército Insurrecional Revolucionário da Ucrânia. Ele controlava uma 
área conhecida como Território Livre. 

Terceira Internacional 

A Revolução Russa Bolchevique de janeiro de 1918 lançou 
partidos comunistas em muitos países a tentativas precipitadas de 
revoluções de 1917 a 1923. De início, poucos comunistas duvidaram 
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da experiência russa depender de revoluções socialistas da classe 
trabalhadora serem bem-sucedidas nos países capitalistas 
desenvolvidos. 

Em 1919, Lenin e Trotsky organizaram os partidos comunistas 
mundiais em uma associação internacional de trabalhadores: a 
Internacional Comunista (Comintern), também chamada de Terceira 
Internacional. 

A Revolução Russa influenciou levantes em outros países. A 
Revolução Alemã de 1918-1919 substituiu o governo imperial da 
Alemanha por uma República. A revolução durou de novembro de 
1918 até o estabelecimento da República de Weimar em agosto de 
1919. Incluiu um episódio conhecido como República Soviética da 
Baviera e a revolta espartaquista.  

Na Itália, os eventos conhecidos como Biennio Rosso foram 
caracterizados por greves em massa, manifestações de trabalhadores 
e experimentos de autogestão por meio de ocupações de terras e 
fábricas. Em Turim e Milão, conselhos de trabalhadores foram 
formados e muitas ocupações de fábricas aconteceram lideradas por 
anarcossindicalistas, organizados em torno da Unione Sindacale 
Italiana. 

Em 1920, o Exército Vermelho, comandado por Trotsky, havia 
derrotado em grande parte os Exércitos Brancos monarquistas. Em 
1921, o comunismo de guerra foi encerrado e, sob a Nova Política 
Econômica (NPE), a propriedade privada foi permitida para pequenas 
e médias empresas camponesas.  

Embora a indústria permanecesse amplamente controlada pelo 
Estado, Lenin reconheceu a NPE ser uma medida capitalista 
necessária para um país despreparado para o socialismo. A 
lucratividade voltou-se para os “homens da NPE” e os camponeses 
ricos (kulaks) ganharam o poder.  

O papel de Trotsky foi questionado por outros socialistas, 
incluindo ex-trotskistas. Nos Estados Unidos, romperam com Trotsky 
e deixaram o Partido Socialista dos Trabalhadores ao notar a Revolta 
de Kronstadt ter sido reprimida brutalmente por Trotsky e outros 
bolcheviques. Eles então se mudaram para o socialismo democrático 
ou o anarquismo. 
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A anarquista estadunidense Emma Goldman afirmou: “Eu 
admito, a ditadura sob o governo de Stalin se tornou monstruosa. 
Isso, entretanto, não diminui a culpa de Leon Trotsky como um dos 
atores do drama revolucionário do qual Kronstadt foi uma das cenas 
mais sangrentas”. 

4º Congresso Mundial da Internacional Comunista 

Em 1922, o Quarto Congresso da Internacional Comunista 
assumiu a Política da Frente Única e exortou os comunistas a 
trabalharem com os adeptos socialdemocratas comuns, embora 
permanecessem críticos de seus líderes por trair a classe 
trabalhadora ao apoiar os esforços de guerra dos capitalistas.  

Os socialdemocratas apontaram para o deslocamento, causado 
pela ideia de revolução pela força das armas, e, posteriormente, o 
crescente autoritarismo dos Partidos Comunistas para manter o 
poder. O Partido Trabalhista rejeitou o pedido do Partido Comunista 
da Grã-Bretanha de se afiliar a eles em 1920. 

Ao ver o crescente poder coercitivo do Estado soviético em 
1923, um moribundo Lenin reconheceu: a Rússia havia se revertido 
para “uma máquina burguesa czarista [...] mal envernizada com o 
socialismo”. 

Após a morte de Lenin em janeiro de 1924, o Partido Comunista 
da União Soviética, então, cada vez mais sob o controle de Josef 
Stalin, rejeitou a teoria de o socialismo não poder ser construído 
apenas na União Soviética, e daí a necessidade de revolução 
permanente, em nível mundial, em favor do conceito de socialismo 
em um país.  

Apesar da demanda da Oposição de Esquerda pela restauração 
da democracia soviética, ela foi marginalizada. Stalin desenvolveu um 
governo burocrático e autoritário, condenado por socialistas 
democráticos, anarquistas e trotskistas por minar os ideais 
revolucionários. 

Em 1924, a República Popular da Mongólia foi estabelecida e 
era governada pelo Partido Popular da Mongólia. A Revolução Russa e 
suas consequências motivaram partidos comunistas nacionais em 
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outros lugares a ganharem maior influência política e social, por 
exemplo, na França, Estados Unidos, Itália, China, México, Brasil, 
Chile e Indonésia. 

Guerra Civil Espanhola 

Na Espanha, em 1936, o sindicato nacional anarcossindicalista, 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), inicialmente recusou-se a 
aderir a uma aliança eleitoral de Frente Popular. Sua abstenção levou 
à vitória eleitoral da direita.  

Em 1936, a CNT mudou sua política e os votos anarquistas 
ajudaram a devolver a Frente Popular ao poder. Meses depois, a 
antiga classe dominante tentou um golpe, desencadeando a Guerra 
Civil Espanhola (1936-1939). 

Em resposta à rebelião do exército, um movimento de 
camponeses e trabalhadores de inspiração anarquista, apoiado por 
milícias armadas, assumiu o controle de Barcelona e de grandes 
áreas da Espanha rural, onde coletivizaram a terra. A Revolução 
Espanhola foi uma mais uma tentativa de revolução social dos 
trabalhadores, iniciada com a Guerra Civil Espanhola em 1936.  

Ela resultou na implementação generalizada de princípios 
organizacionais anarquistas e socialistas mais amplamente libertários 
em algumas áreas por dois a três anos, principalmente, na 
Catalunha, Aragão, Andaluzia e partes do Levante. 

Grande parte da economia espanhola ficou sob controle dos 
trabalhadores. Em fortalezas anarquistas como a Catalunha, o 
número chegava a 75%, mas era menor em áreas com forte 
influência do Partido Comunista. Este resistia ativamente às 
tentativas de coletivização.  

As fábricas eram administradas por Comitês de trabalhadores, 
as áreas agrárias eram coletivizadas e administradas como comunas 
libertárias. Cerca de oito milhões de pessoas participaram direta ou 
indiretamente da Revolução Espanhola. 
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Meados do Século XX 

A Quarta Internacional de Trotsky foi estabelecida na França, 
em 1938, quando os trotskistas argumentaram o Comintern (ou 
Terceira Internacional) ter se tornado irremediavelmente perdido para 
o stalinismo. Portanto, seria incapaz de conduzir a classe 
trabalhadora ao poder. 

A ascensão do nazismo e o início da Segunda Guerra Mundial 
levaram à dissolução do Internacional Operária e Socialista em 1940. 
Após a guerra, a Internacional Socialista foi formada em Frankfurt, 
em julho de 1951, como sua sucessora. 

Após a Segunda Guerra Mundial, os governos socialdemocratas 
introduziram reformas sociais e redistribuição de riqueza por meio da 
previdência e da tributação. Os partidos socialdemocratas dominaram 
a política do pós-guerra em países como França, Itália, 
Tchecoslováquia, Bélgica e Noruega.  

A certa altura, a França afirmou ser o país capitalista mais 
controlado pelo Estado do mundo. Ela nacionalizou vários serviços 
públicos, incluindo Charbonnages de France (CDF), Électricité de 
France (EDF), Gaz de France (GDF), Air France, Banque de France e 
Régie Nationale des Usines Renault. 

Em 1945, o Partido Trabalhista britânico foi eleito com base em 
um programa socialista radical. O governo trabalhista nacionalizou as 
indústrias, como minas, gás, carvão, eletricidade, ferrovia, ferro, aço 
e o Banco da Inglaterra. A British Petroleum foi oficialmente 
nacionalizada em 1951.  

Em 1956, 25% da indústria britânica estava nacionalizada. Os 
funcionários públicos, incluindo aqueles em indústrias nacionalizadas, 
constituíam uma proporção semelhante dos trabalhadores do país.  

Os governos trabalhistas de 1964-1970 e 1974-1979 
intervieram ainda mais. Eles renacionalizaram a British Steel (1967), 
depois de os conservadores terem a desnacionalizado, e 
nacionalizaram a British Leyland (1976).  

O Serviço Nacional de Saúde prestava assistência médica 
financiada pelo contribuinte a todos cidadãos britânicos, 
gratuitamente. Ela assim permaneceu. Habitações para a classe 
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trabalhadora foram fornecidas em conjuntos habitacionais municipais 
e o ensino universitário tornou-se disponível através de um sistema 
de subsídio escolar. 

Modelo Socialista dos Países Nórdicos 

Durante a maior parte da era pós-guerra, a Suécia foi 
governada pelo Partido Operário Socialdemocrata Sueco, em grande 
parte em cooperação com sindicatos e indústria. No país, os sociais-
democratas ocuparam o poder de 1936 a 1976, de 1982 a 1991, de 
1994 a 2006 e de 2014 a 2023. Recentemente, participam de 
maneira minoritária em uma coalizão partidária.  

Tage Erlander, o primeiro líder do partido, liderou o governo de 
1946 a 1969, o mais longo governo parlamentar ininterrupto. Esses 
governos expandiram substancialmente o Estado de Bem-Estar 
Social.  

Sven Olof Joachim Palme foi primeiro-ministro da Suécia entre 
1969 e 1976 e, de novo, entre 1982 e 1986, ano quando foi 
assassinado à saída de um cinema em Estocolmo. Foi identificado 
como um “socialista democrático” e descrito como um “reformista 
revolucionário”. 

O Partido Trabalhista norueguês foi estabelecido em 1887. Era, 
basicamente, uma federação sindical. O partido não proclamou uma 
agenda socialista, escolhendo o sufrágio universal e a dissolução da 
união com a Suécia como suas principais prioridades.  

Em 1899, a Confederação Norueguesa de Sindicatos se separou 
do Partido Trabalhista. Na época da Revolução Russa, o Partido 
Trabalhista moveu-se para a esquerda e juntou-se à Internacional 
Comunista de 1919 a 1923.  

Depois disso, o partido ainda se considerava revolucionário, 
mas a esquerda do partido rompeu e estabeleceu o Partido 
Comunista da Noruega, enquanto o Partido Trabalhista gradualmente 
adotava uma linha reformista por volta de 1930. Em 1935, 
estabeleceu uma coalizão com duração até 1945. 
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De 1946 a 1962, o Partido Trabalhista norueguês teve maioria 
absoluta no parlamento. Seu líder permaneceu como primeiro-
ministro por dezessete anos.  

Embora o partido tenha abandonado a maioria de suas ideias 
socialistas anteriores à guerra, o Estado de Bem-Estar Social foi 
expandido para garantir a provisão universal dos direitos humanos 
básicos e estabilizar a economia.  

Na eleição parlamentar norueguesa de 1945, o Partido 
Comunista obteve 12% dos votos, mas ele praticamente desapareceu 
durante a Guerra Fria. Na década de 1950, o socialismo popular 
emergiu nos países nórdicos e colocou-se entre o comunismo e a 
socialdemocracia.  

No início dos anos 1960, o Partido da Esquerda Socialista 
desafiou o Partido Trabalhista de esquerda. Também na década de 
1960, seu líder como primeiro ministro estabeleceu uma agência de 
planejamento e tentou estabelecer uma economia planejada.  

Na década de 1970, um partido socialista mais radical, o Partido 
Comunista dos Trabalhadores (AKP), rompeu com o Partido de 
Esquerda Socialista e teve notável influência em associações 
estudantis e alguns sindicatos. O AKP se identificava com a China 
comunista e a Albânia, mas não com a União Soviética. 

Em países como a Suécia, o modelo adotado permitiu aos 
capitalistas donos de empresas produtivas eficientes reter lucros às 
custas da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) dos 
trabalhadores das empresas, exacerbando a desigualdade e fazendo 
os trabalhadores reivindicassem uma parte dos lucros na década de 
1970.  

Naquela época, as mulheres trabalhadoras no setor estatal 
passaram a exigir melhores salários. O líder socialdemocrata 
estabeleceu um comitê de estudo que apresentou uma proposta, em 
1976, para transferir os lucros excedentes sobre os custos para 
fundos de investimento controlados pelos trabalhadores, com a 
intenção de as empresas criarem empregos e pagarem salários mais 
altos, em vez de apenas recompensar os proprietários e premiar os 
gerentes das empresas.  
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Os capitalistas imediatamente rotularam essa proposta de 
“socialismo” e lançaram uma oposição sem precedentes, inclusive 
com a revogação do compromisso de classe estabelecido no Acordo 
de Saltsjöbaden de 1938.  

Os partidos socialdemocratas são alguns dos mais antigos 
desse tipo e operam em todos os países nórdicos. Países ou sistemas 
políticos há muito tempo dominados por partidos socialdemocratas 
são frequentemente rotulados de “socialistas”. 

Esses países se enquadram no tipo socialdemocrata de “alto 
socialismo”, descrito como favorável a um alto nível de incrustação da 
economia sob a sociedade e um baixo grau de estratificação social. 

O modelo nórdico é uma forma de sistema político-econômico 
comum a todos os países nórdicos: Dinamarca, Finlândia, Islândia, 
Noruega e Suécia. Tem três ingredientes principais:  

1. a negociação pacífica e institucionalizada entre empregadores e 
sindicatos;  

2. a política macroeconômica ativa, previsível e comedida; e  

3. o bem-estar universal e a educação gratuita.  

O Sistema de Bem-Estar Social é governamental na Noruega e 
na Suécia, enquanto os sindicatos desempenham um papel mais 
importante na Dinamarca, Finlândia e Islândia.  

O mode lo nórd i co é f requentemente ro tu lado de 
socialdemocrata e contrastado com o modelo continental conservador 
e o modelo liberal anglo-americano. As principais reformas nos países 
nórdicos são o resultado de consenso e compromisso em todo o 
espectro político.  

As principais reformas sociais foram implementadas em 
gabinetes socialdemocratas na Dinamarca, Noruega e Suécia, 
enquanto os partidos de centro-direita dominaram durante a 
implementação do modelo na Finlândia e na Islândia.  

Desde a Segunda Guerra Mundial, os países nórdicos têm 
mantido em grande parte uma economia mista socialdemocrata, 
caracterizada por:  
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1. participação da força de trabalho,  

2. igualdade de gênero,  

3. benefícios igualitários e universais,  

4. redistribuição da riqueza e  

5. política fiscal expansionista. 

Na Noruega, os primeiros Seguros Sociais obrigatórios foram 
introduzidos por gabinetes conservadores em 1895 e 1911. Durante a 
década de 1930, o Partido Trabalhista adotou o projeto de Estado de 
Bem-Estar dos conservadores.  

Após a Segunda Guerra Mundial, todos os partidos políticos 
concordaram: o Estado de Bem-Estar Social deveria ser expandido. A 
Segurança Social universal (Folketrygden) foi introduzida por um 
gabinete conservador.  

A economia da Noruega está aberta ao mercado internacional 
ou europeu para a maioria dos produtos e serviços, ingressando no 
mercado interno da União Europeia em 1994 por meio do Espaço 
Econômico Europeu. Algumas das instituições de economia mista do 
período pós-guerra foram relaxadas pelo gabinete conservador da 
década de 1980 e o mercado financeiro foi desregulamentado.  

Dentro da estrutura das Variedades do Capitalismo, a Finlândia, 
a Noruega e a Suécia são identificadas como economias de mercado 
coordenadas. 

União Soviética e Europa Oriental 

A Era Soviética viu algumas das conquistas tecnológicas mais 
significativas do século XX, incluindo a primeira espaçonave do 
mundo e o primeiro astronauta. A economia soviética foi a primeira 
economia planejada centralmente do mundo moderno.  

Adotou a propriedade estatal da indústria administrada por 
meio da Gosplan (Comissão de Planejamento do Estado), Gosbank 
(Banco do Estado) e da Gossnab (Comissão Estadual de Fornecimento 
de Materiais e Equipamentos). 
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O planejamento econômico foi conduzido por meio de Planos 
Quinquenais em série. A ênfase estava no desenvolvimento da 
indústria pesada. O país tornou-se um dos principais fabricantes 
mundiais de produtos industriais básicos e pesados, ao mesmo 
tempo, não enfatizou a produção industrial leve e os bens de 
consumo duráveis. A modernização reivindicou um aumento geral no 
padrão de vida. 

O Bloco Oriental era o grupo de Estados comunistas da Europa 
Central e Oriental, incluindo a União Soviética e os países do Pacto de 
Varsóvia, como a Polônia, a República Democrática Alemã, a Hungria, 
a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Albânia e a Iugoslávia 
até 1948.  

A Revolução Húngara de 1956 foi uma revolta nacional 
espontânea contra o governo comunista. Durou de 23 de outubro a 
10 de novembro de 1956.  

A denúncia do líder soviético Nikita Khrushchev dos excessos do 
regime de Stalin durante o XX Congresso do Partido Comunista em 
1956, bem como a revolta húngara, ambas produziram desunião 
dentro dos partidos comunistas e socialistas da Europa Ocidental. 
Provocou o chamado Eurocomunismo. 

Ásia, África e América Latina 

Nos anos do pós-guerra, o socialismo tornou-se cada vez mais 
influente em muitos países em desenvolvimento. Em defesa da 
implantação do socialismo no Terceiro Mundo, os países da África, 
Ásia e América Latina frequentemente nacionalizaram as indústrias.  

A Revolução Comunista Chinesa foi a segunda etapa da Guerra 
Civil Chinesa. Terminou com o estabelecimento da República Popular 
da China liderada pelo Partido Comunista Chinês. O então Partido 
Kuomintang chinês na década de 1920 incorporou o socialismo chinês 
como parte de sua ideologia. 

O surgimento dessa nova entidade política no contexto da 
Guerra Fria foi complexo. Vários esforços experimentais foram feitos 
para organizar novos Estados independentes, a fim de estabelecer 
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uma frente comum para limitar a influência dos Estados Unidos e da 
União Soviética sobre eles. Isso levou à ruptura sino-soviética. 

O Movimento Não Alinhado se reuniu em torno das figuras de 
Jawaharlal Nehru da Índia, Sukarno da Indonésia, Josip Broz Tito da 
Iugoslávia e Gamal Abdel Nasser do Egito. 

Após a Conferência de Genebra de 1954, encerrando a Primeira 
Guerra da Indochina, a Conferência de Bandungue de 1955 reuniu 
Nasser, Nehru, Tito, Sukarno e o primeiro-ministro chinês Zhou Enlai.  

Como muitos países africanos ganharam independência durante 
a década de 1960, alguns deles rejeitaram o capitalismo em favor do 
socialismo africano como definido por Julius Nyerere da Tanzânia, 
Léopold Senghor do Senegal, Kwame Nkrumah de Gana e Sékou 
Touré da Guiné. 

A Revolução Cubana (1953-1959) foi uma revolta armada 
conduzida pelo Movimento 26 de Julho de Fidel Castro e seus aliados 
contra o governo de Fulgêncio Batista. O governo de Castro acabou 
adotando o comunismo, tornando-se o Partido Comunista de Cuba 
em outubro de 1965. 

Na Indonésia, um regime militar de direita liderado por Suharto 
matou entre 500 mil e um milhão de pessoas em 1965 e 1966, 
principalmente para esmagar a crescente influência do Partido 
Comunista e de outros grupos de esquerda. Contou com o apoio dos 
Estados Unidos: forneciam listas para matar, contendo milhares de 
nomes de supostos comunistas de alto escalão. 

Nova Esquerda 

A Nova Esquerda foi um termo usado principalmente no Reino 
Unido e nos Estados Unidos em referência a ativistas, educadores, 
agitadores e outros. Nas décadas de 1960 e 1970, buscaram 
implementar uma ampla gama de reformas em questões como 
direitos dos homossexuais, aborto, papéis de gênero e as drogas. 

Atuaram na pauta de costumes sociais em contraste com os 
movimentos de esquerda ou marxistas anteriores. Adotaram uma 
abordagem mais vanguardista da justiça social e se concentraram 
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principalmente na sindicalização dos trabalhadores e nas questões de 
classe social.  

A Nova Esquerda rejeitou o envolvimento com o movimento 
operário e com a teoria histórica da luta de classes do marxismo. 
Contra o “obrerismo”, privilegiou a pauta identitária, criticada como 
individualista e diversionista pelo restante da esquerda. 

Nos Estados Unidos, a Nova Esquerda foi associada ao 
movimento hippie e aos movimentos de protesto contra a Guerra do 
Vietnã nos campi universitários, bem como aos movimentos de 
libertação negra, como o Partido dos Panteras Negras. Embora 
inicialmente formados em oposição ao Partido Democrata da “Velha 
Esquerda”, os grupos componentes da Nova Esquerda, gradualmente, 
se tornaram atores centrais na coalizão democrata. 

Protestos de 1968 

Os protestos de 1968 representaram uma escalada mundial de 
conflitos sociais, caracterizados predominantemente por rebeliões 
populares contra as elites militares, capitalistas e burocráticas. Estas 
responderam com uma escalada de repressão política.  

Esses protestos marcaram uma virada para o movimento pelos 
direitos civis nos Estados Unidos. Produziu movimentos 
revolucionários, como os Panteras Negras.  

O proeminente líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. 
organizou a Campanha dos Pobres para tratar de questões de justiça 
econômica, enquanto pessoalmente demonstrava simpatia pelo 
socialismo democrático.  

Em reação à ofensiva do Tet, os protestos também 
desencadearam um amplo movimento de oposição à Guerra do 
Vietnã em todos os Estados Unidos. Chegaram até mesmo a 
protestos em Londres, Paris, Berlim e Roma.  

Em 1968, a Internacional das Federações Anarquistas foi 
fundada, durante uma conferência anarquista internacional, realizada 
em Carrara, pelas três federações europeias existentes: Francesa, a 
Ibérica e Italiana, bem como a federação búlgara no exílio francês. 
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Os movimentos socialistas ou comunistas de massa cresceram 
não apenas nos Estados Unidos, mas também na maioria dos países 
europeus. A manifestação mais espetacular disso foram os protestos 
de maio de 1968 na França, nos quais os estudantes se uniram a 
greves de até dez milhões de trabalhadores e, por alguns dias, o 
movimento parecia capaz de derrubar o governo. 

Em muitos outros países capitalistas, as lutas contra as 
ditaduras, a repressão estatal e a colonização também foram 
marcadas por protestos em 1968, como o início dos Troubles na 
Irlanda do Norte, o massacre de Tlatelolco na Cidade do México e a 
escalada da guerra de guerrilha contra a ditadura militar em Brasil.  

Países governados por partidos comunistas protestaram contra 
as elites burocráticas e militares. Na Europa Oriental, houve protestos 
generalizados. Eles aumentaram principalmente na Primavera de 
Praga na Tchecoslováquia.  

Em resposta, a União Soviética ocupou o território 
tchecoslovaco, mas a ocupação foi denunciada pelos Partidos 
Comunistas italiano e francês e pelo Partido Comunista da Finlândia. 
Poucos líderes políticos da Europa Ocidental defenderam a ocupação, 
entre eles o secretário-geral comunista português Álvaro Cunhal, 
junto com o Partido Comunista de Luxemburgo e facções 
conservadoras do Partido Comunista da Grécia. 

Na Revolução Cultural Chinesa, um movimento social-político da 
juventude se mobilizou contra os elementos “burgueses”. 
Aparentavam estar se infiltrando no governo e na sociedade em 
geral, com o objetivo de restaurar o capitalismo. Este movimento 
motivou movimentos inspirados pelo maoismo em todo o mundo no 
contexto da ruptura sino-soviética. 

Fim do Século XX 

Na década de 1960, uma tendência socialista dentro da Igreja 
Católica latino-americana apareceu e ficou conhecida como Teologia 
da Libertação. Isso motivou o padre colombiano Camilo Torres 
Restrepo a entrar na guerrilha do ELN.  
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No Chile, Salvador Allende, médico e candidato pelo Partido 
Socialista, foi eleito presidente em 1970. Em 1973, seu governo foi 
derrubado pela ditadura militar de Augusto Pinochet, apoiada pelos 
Estados Unidos. Durou até o fim dos anos 1980. 

O regime de Pinochet era o líder da Operação Condor, uma 
campanha de repressão e de terrorismo de Estado apoiada pelos 
Estados Unidos, realizada pelos serviços de inteligência dos países do 
Cone Sul da América Latina para eliminar a suposta subversão 
comunista. 

Na Jamaica, o socialista democrático Michael Manley serviu 
como quarto primeiro-ministro jamaicano de 1972 a 1980 e de 1989 
a 1992. De acordo com pesquisas de opinião, ele continua sendo um 
dos primeiros-ministros mais populares da Jamaica desde a 
independência. 

A Revolução da Nicarágua englobou a crescente oposição à 
ditadura de Somoza nas décadas de 1960 e 1970, a campanha 
liderada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) para 
derrubar violentamente a ditadura em 1978-1979, os esforços 
subsequentes da FSLN para governar a Nicarágua a partir de 1979 
até 1990. As medidas socialistas incluíram reforma agrária e 
programas educacionais.  

O Governo Revolucionário do Povo foi proclamado em 13 de 
março de 1979 em Granada, mas foi derrubado pelas Forças Armadas 
dos Estados Unidos em 1983.  

A Guerra Civil Salvadorenha (1979-1992) foi um conflito entre o 
governo militar de El Salvador e a Frente Farabundo Martí de 
Libertação Nacional (FMLN), uma coalizão de cinco grupos 
guerrilheiros socialistas. Um golpe, em 15 de outubro de 1979, levou 
à matança de manifestantes anti-golpe pelo governo, bem como 
manifestantes anti-desordem pela guerrilha. Foi o ponto de inflexão 
para a guerra civil. 

Na Itália, a Autonomia Operaia foi um movimento de esquerda 
particularmente ativo de 1976 a 1978. Teve um papel importante no 
movimento autonomista na década de 1970, ao lado de organizações 
anteriores como Potere Operaio (criada após maio de 1968) e Lotta 
Continua. 
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Essa experiência estimulou o autonomismo do movimento 
radical socialista contemporâneo. Caracteriza-se pela oposição à 
burocracia dominante na nomenclatura dos Estados contemporâneos, 
sejam eles capitalistas, sejam socialistas, em busca da 
autodeterminação social pela “revolução molecular” de movimentos 
sociais de base. 

Em 1982, o recém-eleito governo socialista francês de François 
Mitterrand fez nacionalizações em alguns setores importantes, 
incluindo bancos e seguradoras.  

O eurocomunismo foi uma tendência nas décadas de 1970 e 
1980 em vários partidos comunistas da Europa Ocidental para 
desenvolver outra teoria e prática de transformação social. Almejava 
ela ser mais relevante para um país da Europa Ocidental e menos 
alinhada à influência ou controle do Partido Comunista da União 
Soviética. Fora da Europa Ocidental, às vezes é chamado de 
neocomunismo. 

Alguns partidos comunistas com forte apoio popular, 
notadamente o Partido Comunista Italiano (PCI) e o Partido 
Comunista da Espanha (PCE) adotaram o eurocomunismo com mais 
entusiasmo. O Partido Comunista da Finlândia também foi dominado 
por eurocomunistas.  

O Partido Comunista Francês (PCF) e muitos partidos menores 
se opuseram fortemente ao eurocomunismo. Permaneceram 
alinhados com o Partido Comunista soviético até o colapso da União 
Soviética. 

No fimda década de 1970 e na década de 1980, a Internacional 
Socialista (IS) teve extensos contatos e discussões com as duas 
potências da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, 
sobre as relações ocidente-oriente e o controle de armas. Desde 
então, a IS admitiu como partidos membros o FSLN da Nicarágua, o 
Partido da Independência de Porto Rico, bem como antigos partidos 
comunistas, como o Partido Democrático de Esquerda da Itália e a 
Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).  

A IS ajudou os partidos socialdemocratas a se restabelecerem 
quando a ditadura deu lugar à democracia em Portugal (1974) e na 
Espanha (1975). Até o Congresso de Genebra de 1976, a IS tinha 
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poucos membros fora da Europa e nenhum envolvimento formal com 
a América Latina. 

Após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, e a prisão da facção 
conhecida como Gangue dos Quatro, culpada pelos excessos da 
Revolução Cultural, Deng Xiaoping assumiu o poder. Ele conduziu a 
República Popular da China a reformas econômicas significativas.  

O Partido Comunista Chinês (PCC) afrouxou o controle 
governamental sobre a vida pessoal dos cidadãos. As comunas foram 
dissolvidas em favor de arrendamentos de terras privadas. 

Assim, houve a transição da China de uma economia planejada 
para uma economia mista denominada “social ismo com 
características chinesas”. Manteve os direitos de propriedade estatal 
sobre a terra, a propriedade estatal ou cooperativa de grande parte 
dos setores industriais e de manufatura pesados, e a influência 
estatal nos setores bancário e financeiro.  

A China adotou sua atual Constituição em 4 de dezembro de 
1982. Sob uma administração pragmática, o desempenho econômico 
da China levou cerca de 150 milhões de camponeses saírem da 
pobreza. Sustentou uma taxa média de crescimento do produto 
interno bruto (PIB) de 11,2% ao ano. 

A média da taxa de crescimento do PIB da China, no período de 
1991 a 2003, foi de 11,45%, bem acima de todos os demais países 
considerados individualmente ou mesmo quando se consideram 
regiões como a América Latina e Caribe (3,85%) e a Ásia (7,87%).  

No Sexto Congresso Nacional do Partido Comunista do Vietnã, 
em dezembro de 1986, políticos reformistas substituíram o governo 
da velha guarda por uma nova liderança. Os reformadores 
implementaram uma série de reformas de mercado livre chamada de 
Renovação. Administraram, cuidadosamente, a transição de uma 
economia planejada para uma economia de mercado de orientação 
socialista. 

Mikhail Gorbachev desejava levar a União Soviética em direção 
a uma socialdemocracia de estilo nórdico, chamando-a de “um farol 
socialista para toda a humanidade”. Antes de sua dissolução, em 
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1991, a economia da União Soviética era a segunda maior do mundo, 
depois dos Estados Unidos. 

Com o colapso da URSS, a integração econômica das repúblicas 
soviéticas foi dissolvida. A atividade industrial geral declinou 
substancialmente. 

Um legado duradouro permanece na infraestrutura física, criada 
durante décadas de práticas combinadas de produção industrial e 
destruição ambiental generalizada.  

A transição para o capitalismo, na ex-União Soviética e no Bloco 
do Leste, foi acompanhada pela “terapia de choque”, inspirada no 
Consenso de Washington. Resultou em:  

1. queda acentuada no padrão de vida;  

2. aumento da desigualdade econômica e da pobreza; 

3. aumento no excesso de mortalidade; 

4. declínio na expectativa de vida;  

5. fortalecimento de oligarquia empresarial recém-estabelecida.  

O país pós-soviético médio havia retornado aos níveis de 1989 
de PIB per capita em 2005, embora alguns ainda estejam muito atrás 
disso. Isso levou a um aumento do sentimento nacionalista e da 
nostalgia da Era Comunista. 

Muitos partidos socialdemocratas, especialmente após a Guerra 
Fria, adotaram políticas de mercado neoliberais, incluindo 
privatização, desregulamentação e financeirização. Eles abandonaram 
sua busca pelo socialismo moderado em favor do liberalismo 
econômico, conhecido como liberismo ou neoliberalismo.  

Na década de 1980, com a ascensão de políticos neoliberais 
conservadores, como Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret 
Thatcher no Reino Unido, Brian Mulroney no Canadá e Augusto 
Pinochet no Chile, o Estado de Bem-Estar Social ocidental foi atacado 
de dentro, mas o apoio estatal ao setor corporativo (“grandes 
corporações”) foi mantido.  
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Monetaristas e neoliberais atacaram os Sistemas de Bem-Estar 
Social como fossem impedimentos ao empreendedorismo privado por 
razões de custos e insubordinação dos trabalhadores.  

No Reino Unido, o então líder do Partido Trabalhista fez um 
ataque público contra o grupo entrista militante na conferência do 
Partido Trabalhista de 1985. O Trabalhismo britânico decidiu o Militant 
não ser elegível para afiliação ao partido e gradualmente expulsou 
seus apoiadores.  

Sua liderança se recusou a apoiar a greve dos mineiros de 
1984–1985 sobre o fechamento de minas. Por essa decisão, a ala 
esquerda do partido e o Sindicato Nacional dos Mineiros o culparam 
pela derrota final da greve.  

Em 1989, o 18º Congresso da Internacional Socialista adotou 
uma nova Declaração de Princípios, afirmando: 

“O socialismo democrático é um movimento internacional pela 
liberdade, justiça social e solidariedade. Seu objetivo é alcançar um 
mundo pacífico, onde esses valores básicos possam ser valorizados e 
onde cada indivíduo possa viver uma vida significativa com o pleno 
desenvolvimento de sua personalidade e talentos, e com a garantia 
dos direitos humanos e civis em um contexto democrático de 
sociedade.” 

Na década de 1990, o Partido Trabalhista britânico, sob o 
comando de Tony Blair, promulgou políticas baseadas na economia de 
mercado livre para fornecer serviços públicos por meio da iniciativa 
de finanças privadas. Influente nessas políticas foi a ideia de uma 
Terceira Via exigir uma reavaliação das políticas do estado de bem-
estar social. 

Em 1995, o Partido Trabalhista redefiniu sua postura sobre o 
socialismo reformulando a Cláusula IV de sua constituição, definindo 
o socialismo em termos éticos, e removendo todas as referências à 
propriedade pública, trabalhista direta ou municipal dos meios de 
produção.  

Sua resolução afirmou: "O Partido Trabalhista é um partido 
socialista democrático. Acredita, pela força do nosso esforço comum, 
alcançarmos mais além do possível de alcançarmos sozinhos, de 
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modo a criar, para cada um de nós, os meios para realizar nosso 
verdadeiro potencial e, para todos nós, uma comunidade onde o 
poder, riqueza e oportunidade estão nas mãos de muitos, não de 
poucos”. 

Percebe-se uma mobilização coletiva a partir de valores do 
individualismo. A campanha motivacional dos indivíduos é o 
enriquecimento e/ou a mobilidade social. 

Política Socialista Contemporânea 

África 

O socialismo africano foi e continua a ser uma ideologia 
importante em todo o continente. Foi inspirado pelos ideais socialistas 
fabianos. Acreditava firmemente nos africanos rurais e em suas 
tradições e no sistema de coletivização presente antes do 
imperialismo europeu. Essencialmente, os africanos já eram 
socialistas.  

Outros socialistas africanos incluem Jomo Kenyatta, Kenneth 
Kaunda, Nelson Mandela e Kwame Nkrumah. Fela Kuti foi inspirado 
pelo socialismo e clamou por uma República Africana Democrática.  

Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano (ANC) 
abandonou suas alianças socialistas parciais após assumir o poder e 
seguiu uma rota neoliberal padrão. De 2005 a 2007, o país foi 
devastado por milhares de protestos de comunidades pobres.  

Um deles deu origem a um movimento em massa de moradores 
de barracos. Apesar da grande repressão policial, continua 
trabalhando para o planejamento popular e contra a criação de uma 
economia de mercado em suas terras e moradias. 

Ásia 

Na Ásia, os Estados com economias socialistas – como a 
República Popular da China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã – se 
afastaram amplamente do planejamento econômico centralizado no 
século XXI, colocando uma ênfase maior nos mercados. Orientam-se 
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acompanhando a economia de mercado socialista chinesa e a 
economia de mercado orientada para o socialismo vietnamita.  

Eles usam modelos de gestão corporativa de propriedade 
estatal em oposição à modelagem de empresa socialista em estilos de 
gestão tradicionais empregados por agências governamentais. Na 
China, os padrões de vida continuaram a melhorar rapidamente, 
apesar da recessão do final dos anos 2000, mas o controle político 
centralizado permaneceu rígido. 

O culto à personalidade é a ideologia líder da Coreia do Norte, 
considerando sua exaltação pública como destinada a enganar os 
estrangeiros. Na realidade, a Constituição norte-coreana de 2009 
omite qualquer menção ao comunismo. 

Embora a autoridade do Estado permaneça incontestada, o 
governo do Vietnã incentiva:  

1. a propriedade privada de fazendas e fábricas,  

2. a desregulamentação econômica, 

3. o investimento estrangeiro,  

4. o controle sobre as indústrias estratégicas.  

A economia vietnamita alcançou forte crescimento na produção 
agrícola e industrial, construção, exportações e investimento 
estrangeiro. No entanto, essas reformas também causaram um 
aumento na desigualdade de renda e disparidades entre gêneros. 

Em outras partes da Ásia, alguns partidos socialistas e partidos 
comunistas eleitos permanecem proeminentes, particularmente na 
Índia e no Nepal. O Partido Comunista do Nepal (Marxista-Leninista 
Unificado), em particular, clama por:  

1. democracia multipartidária,  

2. igualdade social e  

3. prosperidade econômica. 

Em Singapura, a maior parte do PIB ainda é gerada pelo setor 
estatal, composto por empresas vinculadas ao governo. 
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No Japão, tem havido um ressurgimento do interesse pelo 
Partido Comunista Japonês entre os trabalhadores e a juventude. 

Na Malásia, o Partido Socialista da Malásia teve seu primeiro 
membro do Parlamento, Michael Jeyakumar Devaraj, após as eleições 
gerais de 2008.  

Em 2010, havia 270 kibutz em Israel. Suas fábricas e fazendas 
respondem por 9% da produção industrial de Israel, no valor de 8 
bilhões de dólares e 40% de sua produção agrícola, que vale mais de 
1,7 bilhão de dólares.  

Alguns kibutz também desenvolveram substanciais indústrias 
militares e de alta tecnologia. Também em 2010, o kibutz Sasa, 
contendo cerca de 200 membros, gerou 850 milhões de dólares em 
receita anual de sua indústria de produtos militares. 

Europa 

O Relatório Mundial de Felicidade de 2013 das Nações Unidas 
mostra as nações mais felizes estão concentradas no norte da 
Europa, onde o modelo nórdico é empregado. A Dinamarca estava no 
topo da lista.  

Isso às vezes é atribuído ao sucesso do modelo nórdico na 
região. Foi rotulado de socialdemocrata em contraste com o modelo 
continental conservador e o modelo liberal anglo-americano.  

Os países nórdicos se classificaram em primeiro lugar nas 
métricas de PIB real per capita, expectativa de vida, liberdade para 
fazer escolhas, generosidade e baixa corrupção. 

Os objetivos do Partido Socialista Europeu (PSE), bloco 
socialista e socialdemocrata do Parlamento Europeu, passam agora a 
“perseguir objetivos internacionais no respeito dos princípios onde se 
baseia a União Europeia, nomeadamente os princípios da liberdade, 
igualdade, solidariedade, democracia, respeito dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais e do respeito pelo Estado de 
Direito”.  

Como resultado, hoje o lema da Revolução Francesa – Liberté, 
Égalité, Fraternité – é promovido como valores socialistas essenciais.  
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À esquerda do PSE a nível europeu está o Partido da Esquerda 
Europeia (PEL), também comumente abreviado como “Esquerda 
Europeia”. Ele é um partido político em abrangência europeia, 
constituído por uma associação de socialistas democratas, socialistas 
e partidos políticos na União Europeia e em outros países europeus.  

A associação foi formada em janeiro de 2004 com o objetivo de 
concorrer nas eleições parlamentares europeias daquele ano. O PEL 
foi fundada de 8 a 9 de maio de 2004 em Roma. Os eurodeputados 
eleitos de partidos membros da Esquerda Europeia fazem parte do 
grupo Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde no 
Parlamento Europeu. 

O partido socialista alemão A Esquerda cresceu em 
popularidade, devido à insatisfação com as políticas cada vez mais 
neoliberais do SPD, tornando-se o quarto maior partido no 
parlamento nas eleições gerais de 27 de setembro de 2009. 

O candidato comunista Dimitris Christofias venceu um segundo 
turno presidencial crucial em Chipre, derrotando seu rival 
conservador com uma maioria de 53%. 

Na Irlanda, nas eleições europeias de 2009, Joe Higgins, do 
Partido Socialista, obteve um dos três assentos no círculo eleitoral 
europeu da capital Dublin. 

Na Dinamarca, o Partido Popular Socialista (SF) foi além do 
dobro de sua representação parlamentar, de 11 para 23 cadeiras, 
tornando-se o quarto maior partido. Em 2011, os socialdemocratas, o 
Partido Popular Socialista e o Partido Social Liberal Dinamarquês 
formaram o governo, após uma ligeira vitória sobre a principal 
coligação política rival. Eles tinham a Aliança Vermelha e Verde como 
partido de apoio. 

Obs.: a respeito veja a série Borgen no Netflix. 

Na Noruega, a Coalizão Vermelha e Verde consiste no Partido 
Trabalhista (AP), no Partido Socialista de Esquerda (SV) e no Partido 
de Centro (SP). Governou o país como um governo majoritário desde 
as eleições gerais de 2005 até 2013. 
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Na eleição legislativa grega de janeiro de 2015, a Coalizão da 
Esquerda Radical (SYRIZA) liderada por Alexis Tsipras venceu uma 
eleição legislativa pela primeira vez, enquanto o Partido Comunista da 
Grécia conquistou 15 assentos no parlamento. A SYRIZA foi 
caracterizado como um partido antissistema, cujo sucesso provocou 
“ondas de choque por toda a EU”. 

No Reino Unido, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
Ferroviários, Marítimos e de Transportes apresentou uma lista de 
candidatos nas eleições para o Parlamento Europeu de 2009 sob a 
bandeira de “Não à UE - Sim à Democracia”. Era uma ampla coalizão 
altermundialista de esquerda, envolvendo socialistas grupos como o 
Partido Socialista, com o objetivo de oferecer uma alternativa às 
políticas anti-estrangeiro e pró-negócios do Partido da Independência 
do Reino Unido. 

Nas eleições gerais seguintes de maio de 2010 no Reino Unido, 
a Coalizão Sindical e Socialista, lançada em janeiro de 2010 e 
apoiada pelo líder do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em 
Transporte Ferroviário, Marítimo e Transporte (RMT), outros 
sindicatos e o Partido Socialista, entre outros grupos socialistas, se 
posicionaram contra o Trabalhismo tradicional em 40 círculos 
eleitorais. 

A Coalizão Sindical e Socialista contestou as eleições locais de 
2011, tendo obtido o endosso da conferência do RMT de junho de 
2010, mas não obteve assentos. O partido Unidade de Esquerda 
também foi fundado em 2013, depois de o cineasta Ken Loach ter 
apelado pela criação de um novo partido de esquerda para substituir 
o Partido Trabalhista. Ele alegou este não ter se oposto à austeridade 
e se encaminhado para o neoliberalismo.  

Em 2015, após uma derrota nas eleições gerais britânicas de 
2015, o autodenominado socialista Jeremy Corbyn substituiu Ed 
Miliband como líder do Partido Trabalhista. 

Na França, Olivier Besancenot, o candidato da Liga Comunista 
Revolucionária (LCR) nas eleições presidenciais de 2007, recebeu 
1.498.581 votos, ou 4,08% do eleitorado, o dobro do candidato 
comunista. A LCR se aboliu, em 2009, para iniciar um amplo partido 
anticapitalista, o Novo Partido Anticapitalista, cujo objetivo declarado 



  46

é “construir uma nova perspectiva socialista e democrática para o 
século XXI”. 

Em 25 de maio de 2014, o partido de esquerda espanhol 
Podemos inscreveu candidatos para as eleições parlamentares 
europeias de 2014, alguns dos quais estavam desempregados. Em 
um resultado surpreendente, obteve 8% dos votos e, portanto, 
recebeu cinco cadeiras em 54. Enquanto isso, a mais velha Esquerda 
Unida foi a terceira maior força geral, obtendo 10% e 5 cadeiras, 4 a 
mais se comparado à eleição anterior. 

O governo de Portugal, instituído a 26 de novembro de 2015, 
foi um governo minoritário do Partido Socialista (PS), liderado pelo 
primeiro-ministro António Costa. Conseguiu garantir o apoio a um 
governo minoritário socialista pelo Bloco de Esquerda (BE), o Partido 
Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV). 

Por toda a Europa e em alguns lugares da América Latina existe 
um centro social e um movimento de ocupação inspirado 
principalmente nas ideias autonomistas e anarquistas. 

América do Norte 

De acordo com um artigo de 2013 no The Guardian, 
“contrariamente à crença popular, os norte-americanos não têm uma 
alergia inata ao socialismo. Milwaukee teve vários prefeitos socialistas 
e atualmente há um socialista independente no Senado dos Estados 
Unidos, Bernie Sanders de Vermont”. 

Sanders já foi prefeito da maior cidade de Vermont, Burlington. 
Ele se descreveu como um socialista democrático e elogiou a 
socialdemocracia de estilo escandinavo. 

Em 2016, Sanders concorreu à presidência como candidato do 
Partido Democrata, ganhando assim considerável apoio popular, 
principalmente entre a geração mais jovem, mas perdeu a indicação 
para Hillary Clinton.  



  47

Em 2019, os Socialistas Democratas da América tinham dois 
membros no Congresso e vários membros em legislaturas estaduais e 
conselhos municipais. 

De acordo com uma pesquisa da Gallup, feita em 2018, 37% 
dos adultos norte-americanos têm uma visão positiva do socialismo, 
incluindo 57% dos eleitores com tendência democrata e 16% dos 
eleitores com tendência republicana. 

Uma pesquisa YouGov de 2019 descobriu: 7 em cada 10 
millennials votariam em um candidato presidencial socialista e 36% 
tinham uma visão favorável do comunismo.  

Uma pesquisa anterior da Harris, feita em 2019, descobriu: o 
socialismo é mais popular entre as mulheres se comparado aos 
homens, com 55% das mulheres entre 18 e 54 anos preferindo viver 
em uma sociedade socialista, enquanto a maioria dos homens 
pesquisados escolheu o capitalismo ao invés do socialismo. 

O ant i cap i ta l i smo , o anarqu i smo e o mov imento 
antiglobalização ganharam destaque por meio de eventos como os 
protestos contra a Conferência Ministerial da Organização Mundial do 
Comércio de 1999 em Seattle. Grupos de inspiração socialista 
desempenharam um papel importante nesses movimentos. 
Abrangiam camadas muito mais amplas da população e eram 
defendidos por figuras como Noam Chomsky.  

No Canadá, a Cooperative Commonwealth Federation (CCF), a 
precursora do socialdemocrata Novo Partido Democrático (NDP), teve 
um sucesso significativo na política provincial. Em 1944, a CCF de 
Saskatchewan formou o primeiro governo socialista na América do 
Norte. No nível federal, o NDP foi a oposição oficial, de 2011 a 2015. 

The Economist opina: nos Estados Unidos do século XXI, o 
termo socialismo, sem definição clara, tornou-se pejorativo e usado 
pelos conservadores para atacar políticas, propostas e figuras 
públicas liberais e progressistas. 

América Latina e Caribe 

Para a Enciclopédia Britânica, “a tentativa de Salvador Allende 
de unir marxistas e outros reformadores em uma reconstrução 
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socialista do Chile é mais representativa da direção tomada pelos 
socialistas latino-americanos desde o fim do século XIX. [...] Vários 
líderes socialistas (ou de tendência socialista) seguiram o exemplo de 
Allende ao ganhar a eleição para cargos públicos em países latino-
americanos”. 

O sucesso do Partido dos Trabalhadores no Brasil, formado em 
1980, e tendo governado o país de 2003 a 2016, foi o primeiro 
grande avanço para essa tendência. Em princípio, ele seria 
hegemônico em uma coalizão partidária no Congresso Nacional com 
partidos conservadores como aliados para governar durante quatro 
mandatos seguidos até 2018.  

Foi golpeado a partir de um processo de direita, desde a 
reeleição de 2014, quando pressionado pela pouca margem de votos, 
aceitou a volta da Velha Matriz Neoliberal. Perdeu apoio até de sua 
base eleitoral. 

Seu líder era o favorito a ser novamente eleito já na eleição 
presidencial de 2018, mas foi arbitrariamente preso com base em 
ilações sem provas de um juiz de comarca. Este foi premiado com um 
cargo de ministro da Justiça, no governo populista de direita eleito 
então, agravando o retrocesso político, econômico e social brasileiro. 

A reunião de políticas sociais ativas e uma política econômica 
com pretensão de retomar o crescimento sustentado foi denominado 
de “social-desenvolvimentismo”. Com apoio dos sindicatos 
combativos, da Teologia da Libertação e ativistas da nova esquerda, o 
PT pretendia ser uma socialdemocracia nórdica nos Trópicos. 

O PT faz ia con t raponto com o PSDB, Par t i do da 
Socialdemocracia Brasileira, formado pela elite sem base sindical. 
Adotou o neoliberalismo durante seus dois mandatos de 1995 a 2002. 

O Foro de São Paulo é uma conferência de partidos políticos de 
esquerda e outras organizações da América Latina e do Caribe. Foi 
lançado pelo Partido dos Trabalhadores em 1990 na cidade de São 
Paulo, após o PT se aproximar de outros partidos e movimentos 
sociais da América Latina e do Caribe.  

Tinha o objetivo de debater o novo cenário internacional, após 
o fim da URSS, e do consequências da implementação das políticas 
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neoliberais, adotadas na época por governos contemporâneos de 
direita na região. O objetivo principal declarado da conferência 
argumentar por alternativas ao neoliberalismo.  

Entre seus membros estavam partidos socialistas e 
socialdemocratas no governo da região, como o Movimento ao 
Socialismo da Bolívia, o Partido Comunista de Cuba, a Aliança PAIS 
do Equador, o Partido Socialista Unido da Venezuela, o Partido 
Socialista do Chile, a Frente Ampla do Uruguai, a Frente Sandinista 
de Libertação Nacional da Nicarágua, a Frente Farabundo Martí de 
Libertação Nacional em El Salvador e membros da Frente de Todos da 
Argentina. 

Na primeira década do século XXI, o presidente venezuelano 
Hugo Chávez, o presidente nicaraguense Daniel Ortega, o presidente 
boliviano Evo Morales e o presidente equatoriano Rafael Correa se 
referiram a seus programas políticos como socialistas.  

Chávez adotou o termo “socialismo do século XXI”. Depois de 
vencer a reeleição em dezembro de 2006, Chávez disse: “Agora, mais 
do que nunca, sou obrigado a mudar o caminho da Venezuela para o 
socialismo”. Chávez também foi reeleito, em outubro de 2012, para 
seu terceiro mandato de seis anos como presidente, mas morreu em 
março de 2013 de câncer.  

Após a morte de Chávez em 5 de março de 2013, o vice-
presidente do partido de Chávez, Nicolás Maduro, assumiu os poderes 
e responsabilidades do presidente. Uma eleição especial foi realizada 
em 14 de abril do mesmo ano para eleger um novo presidente. 
Maduro venceu por uma margem apertada como o candidato do 
Partido Socialista Unido da Venezuela e foi formalmente empossado 
em 19 de abril. 

Maré Rosa é um termo usado em análise política, na mídia, 
para descrever a percepção de a ideologia de esquerda em geral e a 
política de esquerda em particular terem sido cada vez mais 
influentes na América Latina nos anos 2000. Alguns dos governos da 
Maré Rosa foram criticados por passar do socialismo ao populismo e 
daí ao autoritarismo. 

A Maré Rosa foi seguida, na década de 2010m por uma Onda 
Conservadora, quando governos de direita chegaram ao poder na 
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Argentina, Brasil e Chile, enquanto Venezuela e Nicarágua passaram 
por crises políticas. No entanto, o socialismo viu um ressurgimento 
em 2018-2021, após sucessivas vitórias eleitorais de candidatos de 
esquerda e centro-esquerda no México, Panamá, Argentina, Equador 
e Perú. 

Oceania 

A Austrália viu um aumento no interesse pelo socialismo no 
início do século XXI, especialmente entre os jovens. É mais forte em 
Victoria, onde três partidos socialistas se fundiram nos Socialistas 
Vitorianos. Visam resolver os problemas de habitação e transporte 
público. 

Na Nova Zelândia, o socialismo emergiu dentro do movimento 
sindical emergente durante o final do século XIX e início do século 
XX. Em julho de 1916, várias organizações políticas de esquerda e 
sindicatos se fundiram para formar o Partido Trabalhista da Nova 
Zelândia. 

Enquanto o Trabalhismo tinha tradicionalmente uma orientação 
socia l ista, o part ido mudou para uma or ientação mais 
socialdemocrata durante as décadas de 1920 e 1930. Após as 
eleições gerais de 1935, o Primeiro Governo Trabalhista perseguiu 
políticas socialistas como a nacionalização da indústria, radiodifusão, 
transporte e implementação de um Estado de Bem-Estar Social com 
política econômica keynesiana.  

No entanto, o partido não buscou a abolição do capitalismo, ao 
invés disso, optou por uma economia mista. O Estado de bem-estar e 
a economia mista do trabalhismo não foram desafiados até a década 
de 1980.  

Nessa década, o Quarto Governo Trabalhista implementou uma 
série de reformas econômicas neoliberais, conhecidas mundialmente 
como Reaganomics. Viram a sociedade da Nova Zelândia e a 
economia mudarem para um modelo de mercado mais livre.  

O abandono do Partido Trabalhista de seus valores tradicionais 
fragmentou o partido. Sucessivos governos trabalhistas desde então 
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perseguiram políticas sociais e econômicas de centro-esquerda, 
enquanto mantinham uma economia de mercado livre. 

A atual primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, 
atuou anteriormente como presidente da União Internacional da 
Juventude Socialista. Ardern se assume como um socialdemocrata.  

Criticou o capitalismo como um “fracasso flagrante”, devido aos 
altos níveis de falta de moradia e baixos salários. A Nova Zelândia 
ainda tem uma pequena tendência social ista, dominada 
principalmente por grupos trotskistas. 

O socialismo melanésio se desenvolveu na década de 1980, 
inspirado no socialismo africano. Seu objetivo é alcançar a 
independência total do Reino Unido e da França nos territórios da 
Melanésia e a criação de uma união federal na região. É muito 
popular com o movimento de independência da Nova Caledônia. 

Organização Internacional 

A Aliança Progressiva é uma internacional política fundada, em 
22 de maio de 2013, por partidos políticos, a maioria dos quais são 
atuais ou ex-membros da Internacional Socialista. A organização 
afirma o objetivo de se tornar a rede global do “movimento 
progressista, democrático, socialdemocrata, socialista e operário”.  

A evolução de um sistema complexo através de interações de 
múltiplos componentes, diversos em suas forças de ações políticas 
coletivas, necessariamente é fragmentário e processual. É gradualista 
porque, se for (como deve ser), democrático, os partidos socialistas 
se submetem à alternância eleitoral de poder. Avanços e retrocessos 
fazem parte da gradual evolução sistêmica à base do reformismo – e 
não da revolução com armas. 
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Capítulo 2. Teoria Social e Política do Socialismo 

Introdução 

O pensamento socialista inicial teve influências de uma ampla 
gama de Filosofias, como:  

• republicanismo cívico,  

• racionalismo iluminista,  

• romantismo,  

• formas de materialismo,  

• cristianismo (católico e protestante),  

• lei natural e teoria dos direitos naturais,  

• utilitarismo e economia política liberal igualitária. 

Outra base filosófica a contribuir muito para a doutrina inicial 
do socialismo foi o surgimento do positivismo durante o Iluminismo 
europeu. Defendia tanto o mundo natural quanto o social podiam ser 
compreendidos por meio do conhecimento científico e analisados por 
métodos científicos.  

Essa perspectiva central influenciou os primeiros cientistas 
sociais e diferentes tipos de socialistas, desde anarquistas como Peter 
Kropotkin a tecnocratas como Saint Simon. Essa designação – 
tecnocratas – não cabe ao socialista preocupado com tecnologia, pois 
busca desenvolver resoluções técnicas e/ou lógicas para solucionar 
dificuldades, mas leva em consideração as particularidades humanas 
ou sociais. 

O objetivo fundamental do socialismo é atingir um nível 
avançado de produção material para a população humana viver, de 
maneira igualitária, em uma sociedade de abundância. A evolução 
sistêmica levaria a ultrapassar a sociedade de escassez, 
predominante para a maioria no capitalismo. 

Portanto, o socialismo pretende obter maior produtividade, 
eficiência e racionalidade em comparação com o capitalismo e todos 
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os sistemas anteriores. Atua sob a perspectiva de uma expansão da 
capacidade produtiva humana ser a base materialista para a extensão 
da liberdade e igualdade na sociedade. Isto sem abandonar a 
dimensão da superestrutura política e cultural da sociedade em busca 
desses direitos libertários. 

Muitas teorias socialistas sustentam o comportamento humano 
ser amplamente moldado pelo ambiente social. Em particular, o 
socialismo afirma: costumes sociais, valores, traços culturais e 
práticas econômicas são criações sociais – e não o resultado de uma 
lei natural imutável. O socialismo abomina o darwinismo social – não 
o biológico. 

O objeto de sua crítica não é, portanto, a avareza humana ou a 
consciência humana, mas as condições materiais e os sistemas 
sociais feitos pelo homem, isto é, a estrutura econômica da sociedade 
capitalista daria origem aos problemas sociais observados e às 
ineficiências.  

Bertrand Russell, considerado o pai da Filosofia Analítica, é 
identificado como socialista. Russell se opôs aos aspectos da luta de 
classes do marxismo. Via o socialismo apenas como um ajuste das 
relações econômicas, para acomodar a produção da máquina 
moderna, e beneficiar toda a humanidade por meio da redução 
progressiva do tempo de trabalho necessário. 

Com a 4ª. Revolução Tecnológica, a automação robótica das 
fábricas e a digitalização dos serviços remotos propiciam aumento da 
produtividade capaz de propiciar a diminuição da jornada de trabalho 
semanal para quatro dias úteis. Elevaria o tempo livre para um 
trabalho não alienante e/ou um modo de vida mais livre e criativo. 

Os socialistas veem a criatividade como um aspecto essencial 
da natureza humana e definem a liberdade como um estado de ser 
onde os indivíduos são capazes de expressar sua criatividade sem ser 
impedidos por restrições de escassez material e instituições sociais 
coercitivas. Ser criativo é ser original, é ser capaz de imaginar 
soluções novas para os problemas de sempre ou para os novos 
problemas a surgirem a cada dia. 

A qualidade da pessoa criativa é ter capacidade, inteligência e 
talento para criar, inventar ou fazer inovações na área onde atua. 
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Essa capacidade de inventar, de criar e de compor se dá a partir da 
imaginação propiciada pela mistura de diversas fontes de insights. 

O conceito socialista de individualidade está entrelaçado com o 
conceito de expressão criativa individual. Para Karl Marx, a expansão 
das forças produtivas e da tecnologia era a base para a expansão da 
liberdade humana.  

O socialismo, sendo um sistema consistente com os 
desenvolvimentos modernos da tecnologia, permitiria o florescimento 
de “individualidades livres” por meio da redução progressiva de 
tempo de trabalho necessário. A redução ao mínimo do tempo de 
trabalho necessário proporcionaria aos indivíduos a oportunidade de 
buscar o desenvolvimento de sua verdadeira individualidade e 
criatividade. 

Críticas ao Capitalismo 

Os socialistas argumentam: a acumulação de capital gera 
desperdício por meio de externalidades exigentes de medidas 
regulatórias corretivas caras. Eles também apontam esse processo 
gerar indústrias e práticas desperdiçadoras.  

Elas existem apenas para gerar demanda suficiente para 
produtos, com base em pressão da propaganda, serem vendidos com 
lucro, criando assim, em vez de plena satisfação em longo prazo, 
demanda econômica renovada pelo rápido processo de habituação 
com o bem comprado. Isto sem falar no obsoletismo programado, 
seja por inovações superficiais, seja pela baixa durabilidade. 

Para os socialistas, o capitalismo consiste em atividade 
irracional, como a compra de ativos apenas para revender mais tarde, 
quando seu preço se valorizar, ao invés de bens e serviços para o 
consumo.  

Defendem a mercadoria não ser vendida com lucro para 
indivíduos com necessidade de consumo básico para sobrevivência. 
Daí seria necessária outra motivação para a produção de bens e 
serviços essenciais. 

Um fator crucial da crítica frequentemente feita pelos socialistas 
é “ganhar dinheiro” ou “acumular capital” não corresponder à 
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satisfação da demanda por valores de uso. Objetiva sim produzir 
mais valores de troca. O consumismo leva à oniomania: doença 
caracterizada pelo desejo anormal, compulsivo, intenso e permanente 
de fazer compras. 

O critério fundamental para a atividade econômica no 
capitalismo é a acumulação de capital para reinvestimento, seja na 
produção, seja em ações (renda variável em geral) ou títulos de 
dívida pública (renda fixa em geral). Na crítica socialista mal 
informada (ou deformada), isso estimularia o desenvolvimento de 
novas indústrias não produtivas.  

Esses socialistas equivocados supõem elas não produzirem 
valor de uso. Ora, caso isso ocorresse, não haveria demanda por 
mercadorias só com valor de troca – e nenhuma utilidade.  

Argumentam boa parte da produção existir apenas para manter 
o processo de acumulação à tona. Caso contrário, o sistema entraria 
em crise. Daí, sem entenderem do processo de financiamento e 
gestão de riqueza pessoal em longo prazo, partem para a crítica 
desvairada “contra a disseminação do setor financeiro, contribuindo 
para a formação de bolhas econômicas”. 

Eles necessitam fazer uma reflexão. Deve-se trabalhar para 
produzir ou produzir para trabalhar? Se a motivação maior for a 
geração de empregos para toda a força do trabalho disponível, 
alcançando o pleno emprego, a última alternativa é a correta: 
produzir para gerar emprego e renda. 

O trabalho não alienado interessa pelo produto de seu trabalho 
tal como um artesão criativo. Entretanto, em escala massiva, o 
trabalho se tornou alienado ou robótico. Quanto mais as mercadorias 
atenderem à demanda mundial, mais a população economicamente 
ativa se manterá ocupada, como demonstra o socialismo de mercado 
chinês.  

Os socialistas veem as relações de produção, baseadas na 
contratação de trabalhadores por capitalistas, como limitantes do 
potencial das forças produtivas disponíveis.  

A propriedade privada, concentrada e centralizada em 
empresas, baseadas na apropriação privada da receita, seria 
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superada caso houvesse a alternativas de produção baseadas no 
trabalho cooperativo e no planejamento interno na alocação de 
insumos. Nesse caso, imaginam, o papel do capitalista se tornaria 
redundante. 

Sem a necessidade de acumulação de capital e de uma classe 
de proprietários, a propriedade privada dos meios de produção é 
percebida como uma forma ultrapassada de organização econômica. 
Deveria ser substituída por uma associação livre de indivíduos, 
baseada na propriedade comum desses bens socializados.  

A propriedade privada impõe restrições ao planejamento, 
levando a decisões econômicas descentralizadas, descoordenadas e 
desinformadas umas das outras. Resultam em incerteza e flutuações 
de negócios e um enorme desperdício de recursos materiais durante 
a crise de superprodução. 

Por exemplo, o desemprego surge pelo desencontro entre a 
oferta propiciada pela elevação da capacidade produtiva e a demanda 
derivada da demografia e capacitação profissional. São 
independentes e somente em certas circunstâncias, no auge do ciclo 
econômico, todos os demandantes são atendidos. 

As disparidades excessivas na distribuição de renda levam à 
instabilidade social e exigem medidas corretivas onerosas na forma 
de tributação redistributiva. O governo incorre em pesados custos 
administrativos.  

Os conservadores criticam os auxílios ao desemprego e a 
transferência de renda. Pressupõem eles enfraquecerem o incentivo 
ao trabalho, convidarem à desonestidade e aumentarem a 
probabilidade de evasão fiscal. Essas medidas paliativas reduziriam a 
eficiência global da economia de mercado. Veem o mundo através 
das lentes do darwinismo social. 

O discurso reacionário sempre defende contra as reformas 
sociais progressistas: 

1. Tese da Futilidade: as tentativas de transformação social 
simplesmente não conseguirão “deixar sua marca”;   

2. Tese da Ameaça: o custo de qualquer reforma ou mudança 
social coloca em perigo outra realização conquistada antes;  
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3. Tese da Perversidade: alterar determinado aspecto da ordem só 
serve para exacerbar a situação desejada de ser remediada. 

Essas políticas corretivas limitariam, sob o ponto de vista 
reacionário, o sistema de incentivos do mercado, fornecendo coisas 
como salário mínimo, seguro-desemprego, tributação dos lucros e 
redução do exército de reserva de trabalho. Na retórica da 
intransigência, resultaria em incentivos reduzidos para os capitalistas 
investirem em mais produção.  

Em essência, as políticas de bem-estar social paralisariam o 
capitalismo e seu sistema de incentivos. Portanto, seriam 
insustentáveis no longo prazo.  

Os socialistas contra argumentam: o estabelecimento de um 
modo de produção socialista seria uma maneira de superar essas 
deficiências.  

Os marxistas argumentam o conflito entre interesses 
antagônicos da classe trabalhadora e da capitalista impedir o uso 
ideal dos recursos humanos disponíveis e levar a grupos de interesse 
contraditórios O mundo do trabalho e o mundo dos negócios se 
esforçam para cada qual influenciar o Estado a intervir na economia 
só em seu favor à custa da eficiência econômica geral. 

Os primeiros socialistas (socialistas utópicos e ricardianos) 
criticaram o capitalismo por concentrar poder e riqueza em um 
pequeno segmento da sociedade. Além disso, reclamaram o 
capitalismo não usar a tecnologia e os recursos disponíveis em seu 
potencial máximo para atender o interesse público. 

Marxismo 

“Em certo estágio de desenvolvimento, as forças produtivas 
materiais da sociedade entram em conflito com as relações de 
produção existentes ou, expresso a mesma coisa em termos 
jurídicos, com as relações de propriedade privada, no âmbito 
das quais operaram até agora. Começa, então, uma Era de 
Revolução Social. As mudanças na base econômica levam, mais 
cedo ou mais tarde, à transformação de toda a imensa 
superestrutura” (Karl Marx, Crítica ao Programa de Gotha). 
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É uma retórica para inflamar os ânimos, mas não há esse 
“automatismo” no sentido da revolução, poderá haver reformas. 
Revolução é uma palavra com origem no latim revolutione, com 
significado de ato ou efeito de revolver ou revolucionar. Pode ter 
vários significados aplicados a áreas diferentes, podendo ser sinônimo 
de revolta ou de novo movimento de um astro em sua órbita, ou 
seja, re-evolução. 

Segundo Karl Marx e Friedrich Engels, o socialismo emergiria da 
necessidade histórica, após o capitalismo se tornar obsoleto e 
insustentável por causa das crescentes contradições internas, 
decorrentes do desenvolvimento das forças produtivas em função da 
evolução da tecnologia. Esses avanços nas forças produtivas, 
combinados com as velhas relações sociais de produção do 
capitalismo, gerariam contradições, levando à consciência da classe 
trabalhadora. 

Marx e Engels defendiam a consciência dos assalariados, isto é, 
a classe trabalhadora no sentido marxista mais amplo, ser moldada 
por sofrer as condições de exploração. Levaria a uma tendência de 
buscar sua emancipação pela derrubada da propriedade dos meios de 
produção pelos capitalistas e, consequentemente, mudaria o Estado 
sustentáculo dessa ordem econômica.  

Para Marx e Engels, as condições materiais determinariam a 
consciência social. Antônio Gramsci destacou no século XX o papel da 
superestrutura.  

O italiano ficou conhecido como o “teórico da superestrutura”. É 
anti-fatalista ao ir contra o positivismo economicista. Este privilegia o 
papel dos “fatos econômicos” em detrimento da vontade e da ação 
política.  

A vontade humana seria o verdadeiro motor da história. Não há 
nenhum determinismo econômico no sentido de o Estado só 
favorecer os interesses da classe dominante. 

Gramsci sugere haver duas esferas essenciais no interior da 
superestrutura do capitalismo. Elas conformam o Estado como soma 
da sociedade política e da sociedade civil: 
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1. sociedade política é o aparato da coerção estatal; função do 
domínio direto ou de comando que se expressa no Estado e no 
governo jurídico.  

2. sociedade civil é o conjunto das organizações responsáveis pela 
elaboração e difusão das ideologias: compreende o sistema 
escolar, as igrejas, os partidos políticos, as organizações 
sindicais e profissionais, os meios de comunicação, as 
organizações de caráter científico e artístico, etc. 

O Estado é constituído, então, por uma hegemonia revestida de 
coerção. A dominação social se daria através dessa unidade de 
repressão violenta e de integração ou coesão 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 constitui uma unidade 
contraditória entre a coerção – violência repressiva –, a coesão – 
dominação ideológica – e a necessidade de reprodução do “capital em 
geral”. Por isso, não se deve subestimar o papel da economia na vida 
social. 

O fim do papel da classe capitalista levaria, eventualmente, a 
uma sociedade sem classes na qual o Estado iria definhar. A 
concepção marxista-leninista do socialismo é a de uma fase histórica 
específica. Ela deslocaria o capitalismo e precederia o comunismo. 

As principais características do socialismo conforme concebido 
por Marx e Engels, após a Comuna de Paris de 1871, surgiriam 
quando o proletariado controlasse os meios de produção por meio de 
um Estado operário, erigido pelos trabalhadores em seus interesses. 
A atividade econômica ainda seria organizada por meio do uso de 
sistemas de incentivos e as classes sociais ainda existiriam, mas em 
um grau menor e decrescente do existente sob o capitalismo. 

Na realidade contemporânea, o “adeus ao proletariado”, no 
sentido estrito dos operários da indústria, está se configurando antes. 
Ocorre pela substituição de muitos trabalhadores manuais com 
tarefas repetitivas por poucos trabalhadores intelectuais com tarefas 
de supervisionar as tarefas dos robôs. 

Para os marxistas ortodoxos:  
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• o socialismo é o estágio inferior do comunismo, baseado no 
princípio “de cada um de acordo com sua capacidade, a cada 
um segundo sua contribuição”; 

• o comunismo é o estágio superior do socialismo, baseado no 
princípio “de cada qual, segundo sua capacidade; a cada qual, 
segundo suas necessidades”.  

Esse estágio superior se tornaria possível somente após o 
estágio socialista desenvolver ainda mais a eficiência econômica. A 
automação da produção levaria a uma superabundância de bens e 
serviços. 

As forças produtivas materiais na indústria e no comércio, 
trazidas à existência pelo capitalismo, predicavam uma sociedade 
cooperativa. Isto porque a produção havia se tornado uma atividade 
social coletiva de massa da classe trabalhadora para criar 
mercadorias, mas com propriedade privada estabelecendo as relações 
de produção entre patrões e empregados.  

Este conflito entre o esforço coletivo em grandes fábricas e a 
propriedade privada traria um desejo consciente na classe 
trabalhadora de estabelecer uma propriedade coletiva proporcional 
aos esforços coletivos de sua experiência diária. 

Justiça Distributiva 

“Para cada um de acordo com sua contribuição” é um princípio 
de distribuição considerado uma das características definidoras do 
socialismo. Refere-se a um arranjo pelo qual a remuneração 
individual reflete a contribuição de alguém para o produto social, isto 
é, o valor da produção total da economia, em termos de esforço, 
trabalho e produtividade. Baseia-se na Teoria do Valor-Trabalho e não 
na Contabilidade Social, onde a renda é distribuída entre salário, 
lucro, juro e aluguel. 

O princípio da contribuição é um contraste com o método de 
distribuição e compensação no capitalismo. Este seria um sistema 
econômico e político no qual os proprietários receberiam “renda 
imerecida”, apenas em virtude de deterem a propriedade privada, 
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independentemente de sua contribuição direta com esforço laboral 
para o produto social. 

O conceito de contribuição ao valor agregado formou a 
definição básica de socialismo para seus proponentes pré-marxistas, 
incluindo economistas clássicos, socialistas ricardianos e utópicos 
ético-cristãos, e anarquistas individualistas. O próprio Marx o 
contrastou com “de acordo com sua necessidade” como o 
correspondente princípio do comunismo. 

No saint-simonianismo, Henri de Saint-Simon e Constantin 
Pecqueur elaboraram, em 1829 e 1842, respectivamente, o slogan: 
“A cada um segundo sua capacidade. A cada um segundo suas 
obras”.  

Posteriormente, uma nova versão mudou o foco do slogan e 
avaliava segundo a necessidade ao invés de a contribuição. Ao 
mesmo tempo, retribuía-se a cada um segundo sua capacidade.  

Essa última frase – “de cada qual, segundo sua capacidade; a 
cada qual, segundo sua necessidade” – teria sido proposta primeiro 
por Étienne Cabet, em 1845, seguido por Louis Blanc, em 1849, com 
ambos visando promover em seus escritos a responsabilidade social, 
pela qual ocorreria a reforma onde cada um contribuiria ao bem 
social segundo sua capacidade.  

Blanc e Cabet justificaram esses aforismos com base no 
cristianismo com citações do Novo Testamento, como em Romanos 
2:6: “[Deus] recompensará cada um segundo as suas obras”; I 
Coríntios 3:8: “e cada um será recompensado de acordo com o seu 
próprio trabalho”.  

Outra forma com sentido religioso aparecerá também 
notavelmente no espiritismo, em 1857, “a cada um segundo suas 
obras”. Desta vez, o significado é distinto porque não se limita à ação 
humana, vista em extensão como corolário da justiça divina e 
princípio de concessão cósmica, baseado no mérito da contribuição 
individual e necessidade de finalidade equitativa, educativa e 
corretiva. 

Ferdinand Lassalle utilizará a versão “a cada um segundo sua 
necessidade”, mas Karl Marx criticará esse seu uso da frase em 1875 



  62

na Crítica ao Programa de Gotha, publicado postumamente em 1890. 
Nela afirma: em primeiro momento deve ser “a cada um segundo sua 
contribuição”, em sociedade socialista, enquanto “a cada um segundo 
sua necessidade” poderia ser aplicado apenas no final em uma 
sociedade ideal comunista.  

O uso mais famoso de Josef Stalin do conceito está em sua 
análise da Constituição Soviética de 1936. “O princípio aplicado na 
URSS é o socialismo: de cada um segundo sua capacidade, a cada 
um segundo seu trabalho”. Nota-se ele dizer o princípio do socialismo 
– e não do comunismo. 

A menção de Trotsky está em seu A Revolução Traída. Ele diz: 
“o capitalismo preparou as condições e forças para uma revolução 
social: técnica, ciência e proletariado. A estrutura comunista não 
pode, no entanto, substituir imediatamente a sociedade burguesa. A 
herança material e cultural do passado é totalmente inadequada para 
isso”.  

Ele continua defendendo sua posição dizendo: “em seus 
primeiros passos o Estado dos trabalhadores ainda não pode permitir 
todos trabalharem ‘de acordo com suas capacidades’, isto é, tanto 
quanto eles podem e desejam, e nem pode recompensar a todos “de 
acordo com suas necessidades”, independentemente do trabalho 
realizado".  

Ele apresenta o princípio como o método usado pelo socialismo: 
“para aumentar as forças produtivas, é necessário recorrer às normas 
costumeiras do pagamento de salários, isto é, à distribuição dos bens 
da vida na proporção da quantidade e qualidade do trabalho 
individual”. 

No princípio ético-jurídico, o mérito, juntamente com a 
necessidade e o direito, é considerado um dos critérios existentes de 
justiça. Ele abrange o esforço, a compensação e a contribuição.  

John Rawls considera “a cada um segundo seu esforço” ou “a 
cada um segundo sua contribuição” como preceitos do senso comum 
e os aceita como forma de remuneração, mas, em uma sociedade 
equitativa, devem ser suplementados segundo a necessidade 
prioritariamente.  
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Devido à lei de oferta e procura no mercado de trabalho, pode 
haver desvirtuamento do preceito de contribuição em uma economia 
competitiva. Por exemplo, a atual carência de cientistas de dados 
eleva seu poder de barganha acima da de outros profissionais, 
independentemente do tempo e esforço de capacitação profissional.  

O princípio contributivo não pode ser aplicado, isoladamente, 
pois pressupõe a existência de condições necessárias e oportunidades 
de trabalho. As instituições devem ser justas e reguladas para se 
implantar as possibilidades de contribuição de cada qual sob 
princípios justos. 

Papel do Estado 

No século XIX, a filosofia do socialismo estatal foi 
explicitamente exposta pela primeira vez pelo filósofo político alemão 
Ferdinand Lassalle. Em contraste com a perspectiva de Estado de Karl 
Marx, ele rejeitou o conceito de Estado como uma estrutura de poder 
baseada em classes, cuja principal função era preservar as estruturas 
de classes existente.  

Lassalle também rejeitou a visão marxista de o Estado estar 
destinado a “definhar”. Considerava o Estado uma entidade 
independente das lealdades de classe e um instrumento de justiça. 
Seria, portanto, essencial para alcançar o socialismo. 

Antes da revolução liderada pelos bolcheviques na Rússia, 
muitos socialistas, incluindo reformistas, correntes marxistas 
ortodoxas, como comunismo de conselhos, anarquistas e socialistas 
libertários, criticaram a ideia de usar o Estado para conduzir o 
planejamento central e possuir os meios de produção como forma de 
estabelecer o socialismo. Após a vitória do leninismo na Rússia, a 
ideia de “socialismo estatal” espalhou-se, rapidamente, por todo o 
movimento socialista.  

O socialismo estatal passou a ser identificado com o modelo 
econômico soviético. Burocracia é um conceito relativo ao predomínio 
desproporcionado do aparelho administrativo no conjunto da vida 
pública ou dos negócios privados.  
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Consiste em governo exercido por funcionários público, criticado 
como “tirania do funcionário”, carente de imaginação. Consideraria o 
público como uma massa amorfa, susceptível de ser transformada em 
números e expedientes.  

A razão de existência da burocracia, seja partidária, seja 
estatal, baseia-se em esquematismo pressuposto ser “correto”, 
porque meticuloso, mas fora da realidade. Caracteriza-se 
especialmente pela sua impossibilidade de se afastar das normas e 
instruções “seguras”, repetitivas e ortodoxas, já conhecidas e 
experimentadas. 

Uma característica distintiva da administração pública 
burocrática é haver uma clara diferenciação entre o público e o 
privado. Há separação entre o político e o administrador público. 

Joseph Schumpeter rejeitou a associação do socialismo e da 
propriedade social com a propriedade estatal dos meios de produção. 
O Estado, tal como existe em sua forma atual, é um produto da 
sociedade capitalista e não pode ser transplantado para uma 
estrutura institucional diferente.  

Haveria necessidade de instituições diferentes dentro do 
socialismo em relação àquelas existentes dentro do capitalismo 
moderno, assim como o feudalismo tinha suas próprias formas 
institucionais distintas e únicas. O Estado, junto com conceitos como 
propriedade e tributação, eram conceitos exclusivos da sociedade 
comercial (ou capitalismo) e tentar colocá-los no contexto de uma 
futura sociedade socialista equivaleria a uma distorção desses 
conceitos, usando-os fora do contexto. 

Utópico versus Científico 

Utopia, vulgarmente, é a ideia de civilização ideal, fantástica, 
imaginária. É um sistema ou plano aparentemente irrealizável, tal 
como uma fantasia, um devaneio, uma ilusão, um sonho. Do grego 
“ou+topos”, a etimologia significa “lugar não existente”. 

No sentido geral, o termo é usado para denominar construções 
imaginárias de sociedades perfeitas, de acordo com os princípios 
filosóficos de seus idealizadores. No sentido mais limitado, significa 
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toda doutrina social com aspiração de uma transformação da ordem 
social existente, de acordo com os interesses de determinados grupos 
ou classes sociais. 

Utopia foi um país imaginário, criação de Thomas Morus, 
escritor inglês (1480-1535), onde um governo, organizado da melhor 
maneira, proporciona ótimas condições de vida a um povo equilibrado 
e feliz. 

Para Thomas More, utopia era uma sociedade organizada de 
forma racional, as casas e bens seriam de todas as pessoas, 
passariam seu tempo livre envolvidos com leitura e arte, não seriam 
enviados para a guerra, a não ser em caso extremo. Assim, esta 
sociedade viveria em paz e em plena harmonia de interesses. 

Evidentemente, é equivocado ver utopia como irrealizável. O 
correto é enxergá-la, de modo contrário, como uma crítica à 
realidade. 

Socialismo utópico é um termo usado para definir as primeiras 
correntes do pensamento socialista moderno, exemplificado pela obra 
de Henri de Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Inspirou 
Karl Marx e outros socialistas antigos. 

No entanto, as visões de sociedades ideais imaginárias 
competiam com os movimentos socialdemocratas revolucionários. 
Eram vistas como não sendo baseadas nas condições materiais da 
sociedade e como reacionárias por reagirem contra a tendência 
histórica.  

Embora seja tecnicamente possível qualquer conjunto de ideias 
ou qualquer pessoa, vivendo em qualquer momento da história, ser 
“socialista utópico”, o termo é mais aplicado aos socialistas do 
primeiro quarto do século XIX. Foram lhes atribuído o rótulo 
“utópicos” pelos socialistas posteriores como um termo negativo, a 
fim de implicar ingenuidade e descartar suas ideias como fantasiosas 
ou irrealistas. 

Seitas religiosas cujos membros vivem em comunidade, como 
os anabatistas, não são geralmente chamadas de “socialistas 
utópicos”, embora seu modo de vida seja um excelente exemplo. Eles 
foram classificados como socialistas religiosos.  
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Da mesma forma, as comunidades intencionais modernas 
baseadas em ideias socialistas também podem ser categorizadas 
como compostas por “socialistas utópicos”.  

Para os marxistas, o desenvolvimento do capitalismo na Europa 
Ocidental forneceu uma base material para a possibilidade de 
concretizar o socialismo porque, de acordo com o Manifesto 
Comunista, “a burguesia produz, acima de tudo, os seus próprios 
coveiros”. Esses seriam os trabalhadores a tomar consciência dos 
objetivos históricos revolucionários. 

Reforma versus Revolução 

Os socialistas revolucionários acreditam uma revolução social 
ser necessária para efetuar mudanças estruturais na estrutura 
socioeconômica da sociedade. Entre os socialistas revolucionários, 
existem diferenças de estratégia, teoria e definição de revolução.  

Os marxistas ortodoxos e os comunistas de esquerda assumem 
uma postura impossibilista, acreditando a revolução ser espontânea 
como resultado das contradições da sociedade, devido às mudanças 
tecnológicas nas forças produtivas.  

Lenin teorizou, sob o capitalismo, os trabalhadores não podem 
alcançar a consciência de classe, indo além de se organizar em 
sindicatos e fazer demandas aos capitalistas. Portanto, os leninistas 
defendem ser historicamente necessária uma vanguarda de 
revolucionários com consciência de classe assumir um papel central 
na coordenação da revolução social, para derrubar o estado 
capitalista, e, eventualmente, a instituição do Estado de um Partido 
Único. 

A revolução não é necessariamente definida pelos socialistas 
revolucionários como uma insurreição violenta, mas como um 
desmantelamento completo e uma transformação rápida de todas as 
áreas da sociedade de classes lideradas pela maioria das massas: a 
classe trabalhadora. A violência viria da reação burguesa... 

O reformismo é, geralmente, associado à socialdemocracia e ao 
socialismo democrático gradual. O reformismo é a crença de os 
socialistas devem concorrer às eleições parlamentares dentro da 
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sociedade capitalista e, se eleitos, usar a máquina do governo para 
aprovar reformas políticas e sociais com o objetivo de amenizar as 
instabilidades e desigualdades do capitalismo.  

Dentro do socialismo, o reformismo é usado de duas maneiras 
diferentes.  

1. De uma maneira, não tem a intenção de antecipar o socialismo 
ou mudanças econômicas fundamentais para a sociedade e, 
pelo contrário, é usado para se opor a tais mudanças 
estruturais.  

2. De outra maneira, é baseada na suposição de, embora as 
reformas não sejam socialistas em si mesmas, elas podem 
ajudar a reunir apoiadores para a causa da revolução, 
popularizando a causa do socialismo para a classe trabalhadora. 

O debate sobre a capacidade do reformismo socialdemocrata de 
levar a uma transformação socialista da sociedade tem mais de um 
século. O reformismo é criticado por ser paradoxal, pois busca 
superar o sistema econômico existente do capitalismo, enquanto 
tenta melhorar as condições do capitalismo, fazendo-o parecer mais 
tolerável para a sociedade.  

Segundo Rosa Luxemburgo, o capitalismo não é derrubado, 
“pelo contrário, fortalece-se com o desenvolvimento das reformas 
sociais”.  

Na mesma linha, Stan Parker, do Partido Socialista da Grã-
Bretanha, argumenta as reformas serem um desvio de energia para 
os socialistas. São limitadas porque devem aderir à lógica do 
capitalismo. 

O teórico social francês Andre Gorz criticou o reformismo ao 
defender uma terceira alternativa ao reformismo e à revolução social. 
Ele chamou-a de reformas não reformistas, especificamente focadas 
em mudanças estruturais no capitalismo em oposição a reformas 
para melhorar as condições de vida dentro do capitalismo ou para 
sustentá-lo através intervenções econômicas. 

Com o avanço científico, a fronteira do conhecimento atual se 
define pela Ciência da Complexidade. A evolução de um sistema 
complexo emergiria de interações de seus componentes. 
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Logo, o materialismo dialético corresponde melhor a ideia de 
evo sistêmica em lugar do materialismo histórico. Apesar de ambos 
terem sido desenvolvidos por Karl Marx e Friedrich Engels, 
materialismo dialético e materialismo histórico são conceitos 
completamente diferentes. 

Enquanto o materialismo dialético consiste em um método 
marxista de raciocínio tal como adota o holismo da Ciência da 
Complexidade: toda análise deve ser feita de forma geral, sem 
contemplar apenas o objeto de estudo em si, mas também fatos, 
ideias e dados capazes de o contradizer. 

Por sua vez, o materialismo histórico é a forma marxista de 
interpretar a história quanto à luta das classes sociais. Segundo esse 
método, a sociedade evolui através dos confrontos entre as diferentes 
classes sociais. 

Uma visão holista da evolução sistêmica destacaria a 
importância de interações de outros componentes, superando esse 
reducionismo. Por exemplo, as divergências entre os Éthos culturais 
das castas de natureza ocupacional – militares, oligarcas 
governantes, mercadores, sacerdotes/intelectuais/artistas, 
trabalhadores organizados –, isso sem falar em suas subcastas, 
dariam uma visão mais realista da complexa realidade, onde os 
párias são colocados à margem.  

A lógica do conceito de materialismo dialético pode ser 
explicada através da própria designação: 

• Materialismo: a fundamentação da teoria é com base em meios 
materiais em detrimento de meios abstratos como 
pensamentos e ideias. 

• Dialético: a teoria foi caracterizada como dialética, pois a sua 
lógica consiste na interpretação de processos como uma 
oposição de forças onde, em geral, se culmina em uma solução. 

Marx concordava com o conceito da dialética hegeliana quanto 
a nada ser estático e tudo estar em um constante processo de 
mudança. De acordo com esse fundamento A pode passar a ser B ou 
até mesmo ser substituído por C. 
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No entanto, o princípio fundamental de Hegel é o de a 
experiência humana depender das percepções da mente. Isso vai 
totalmente de encontro ao defendido por Marx. 

Para Marx, esse conceito era demasiadamente abstrato, para 
abordar assuntos como desigualdades sociais, alienação econômica e 
política, exploração e pobreza. 

A dialética marxista considera a realidade ser analisada como 
um todo, através da contradição. Para analisar um conceito, por 
exemplo, não só ele deve ser estudado, analisado e tido em 
consideração, mas também um outro conceito de modo o contradizer 
e o testar.  

Desta forma, será feito um confronto entre os dois conceitos 
opostos para que se alcance uma conclusão. 

Evolução indica a ação ou efeito de evoluir. Uma evolução 
remete para o aperfeiçoamento, crescimento ou desenvolvimento de 
uma ideia, sistema, costume ou indivíduo. Etimologicamente, este 
termo tem origem no latim evolutio, com significado do 
desdobramento de alguma coisa. 

O sentido de evolução como processo biológico de 
transformação só surgiu no século XIX. Neste caso, a evolução 
consiste em um conjunto de modificações lentas em direção a um 
determinado sentido. Remete para um desenvolvimento gradual e 
progressivo. 

No contexto filosófico, a evolução representa uma alteração 
progressiva de um ser ou de um sistema em direção a um estado 
final. A hipótese teleológica indica a evolução pressupor um estado 
inicial e final, onde existe a noção de superação. 

Na política, a evolução remete para um melhoramento gradual 
de parâmetros sociais, econômicos e políticos de uma população. É 
diferente da revolução, porque as mudanças são alcançadas sem 
violência, através de reformas. 

As experiências concretas demonstram: as revoluções armadas 
de uma vanguarda acabaram em totalitarismo tirânico por parte do 
líder messiânico, objeto de culto à personalidade. Onde a casta dos 
militares entra pela porta, a liberdade sai pela janela. 



  70

Capítulo 3. Economia 

Introdução 

“A anarquia econômica da sociedade capitalista como existe 
hoje é, em minha opinião, a verdadeira fonte do mal. [...] Estou 
convencido de só haver uma maneira de eliminar esses graves 
males, a saber, através do estabelecimento de uma economia 
socialista, acompanhada por um sistema educacional orientado 
para fins sociais. Em tal economia, os meios de produção serão 
propriedade da própria sociedade e serão utilizados de forma 
planejada. Uma economia planejada, capaz de ajustar a 
produção às necessidades da comunidade, distribuiria o 
trabalho a ser feito entre todos os capacitados para trabalhar e 
garantiria o sustento de cada homem, mulher e criança. A 
educação do indivíduo, além de promover suas próprias 
habilidades inatas, tentaria desenvolver nele um senso de 
responsabilidade por seus semelhantes, em lugar da 
glorificação do poder e do sucesso em nossa sociedade 
atual” (Albert Einstein, Why Socialism?, 1949). 

A economia socialista parte da premissa de os indivíduos não 
viverem ou trabalharem isolados, mas viverem em cooperação uns 
com os outros. Além disso, tudo produzido pelas pessoas é, em certo 
sentido, um produto social. 

Logo, todos contribuintes com o trabalho para a produção de 
um bem têm direito a uma parte dele. A sociedade como um todo, 
portanto, deve possuir ou pelo menos controlar a propriedade dos 
bens de produção para o benefício de todos os seus membros. 

A concepção original do socialismo era a de um sistema 
econômico pelo qual a produção era organizada de forma a produzir 
diretamente bens e serviços com utilidade (ou “valor de uso” na 
economia clássica e marxista) para a sociedade. Planejaria a alocação 
direta de recursos, em termos de unidades físicas, em oposição ao 
cálculo financeiro e às leis econômicas do capitalismo.  

Com essa alocação acarretaria o fim das categorias econômicas 
capitalistas, como aluguel, juros, lucro – e até mesmo dinheiro! Em 
uma economia socialista totalmente desenvolvida, a produção e o 
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equilíbrio entre as entradas e as saídas dos fatores torna-se um 
processo técnico a ser realizado por engenheiros! 

Daí se naturaliza, entre muitos socialistas incautos, a aceitação 
da tecnoburocracia, subordinada a um Comitê Central do Partido 
Único, ser capaz de planejar e alocar corretamente a alocação dos 
bens de produção: máquinas, equipamentos, insumos, etc. 
Distribuiria também com justiça todas as contribuições ao produto 
final de acordo com a capacidade de cada profissional. Podes crer... 

O socialismo de mercado, supera essa ideia de planejamento 
central inflexível, fracassada na experiência soviética, e toma como 
referência uma série de diferentes teorias e análises de sistemas 
econômicos. São capazes de interpretar e usar o mecanismo de 
mercado para organizar a produção e alocar insumos de fatores entre 
empresas de propriedade social, com o excedente econômico (lucros) 
acumulando para a sociedade em um dividendo social em oposição 
aos proprietários de capital privado. 

Variações do socialismo de mercado incluem propostas 
libertárias, como o mutualismo, baseado na economia clássica, e 
modelos econômicos neoclássicos, como o Modelo Lange. No entanto, 
alguns economistas como Joseph Stiglitz e outros, sem defenderem 
posições antissocialistas, especificamente, mostraram os modelos 
econômicos predominantes nos quais tais modelos democráticos ou 
de socialismo de mercado podem se basear têm falhas lógicas ou 
pressuposições impraticáveis. 

A propriedade dos meios de produção pode ser baseada em:  

1. propriedade direta por meio de cooperativas de trabalhadores, 
usuários da capacidade produtiva;  

2. propriedade comum de toda a sociedade, com gestão e controle 
delegados àqueles que operam/utilizam os meios de produção;  

3. propriedade pública por um aparato estatal, o que pode referir-
se à criação de empresas estatais, nacionalização, 
municipalização ou instituições coletivas autônomas.  

Alguns socialistas acham, em uma economia socialista, pelo 
menos os “altos comandos” da economia devem ser propriedade 
pública. No entanto, os neoliberais econômicos (ou libertários de 
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direita) veem a propriedade privada dos meios de produção e a troca 
de mercado como entidades naturais ou direitos morais.  

Para estes conservadores, elas são centrais para suas 
concepções de liberdade individualista. Veem a dinâmica econômica 
do capitalismo como imutável e absoluta, portanto, percebem a 
propriedade pública dos meios de produção, as cooperativas e o 
planejamento econômico como infrações à liberdade. 

A gestão e o controle das atividades das empresas, em 
socialismo descentralizado, baseiam-se na autogestão (ou 
autogovernança) com igualdade de relações de poder no local de 
trabalho para maximizar a autonomia ocupacional. Uma forma 
socialista de organização autogestionária eliminaria as hierarquias de 
controle, de forma apenas uma hierarquia, baseada no conhecimento 
técnico, permanecesse no local de trabalho.  

Cada membro teria poder de tomada de decisão na empresa e 
seria capaz de participar do estabelecimento de seus objetivos gerais 
de política. As políticas/metas seriam executadas pelos especialistas 
técnicos  

Eles comporiam a hierarquia coordenadora da empresa sob 
autogestão. Estabeleceriam planos ou diretrizes para a comunidade 
de trabalho cumprir essas metas. 

O papel e o uso do dinheiro em uma hipotética economia 
socialista é uma questão contestada. De acordo com o economista da 
escola austríaca Ludwig von Mises, um sistema econômico ao não 
usar dinheiro, cálculo financeiro e preços de mercado seria incapaz de 
valorizar bens de capital e coordenar a produção de forma eficaz. 
Portanto, esses tipos de socialismo são impossíveis, porque carecem 
das informações necessárias para realizar cálculos econômicos. 

Socialistas, incluindo Karl Marx, Robert Owen, Pierre-Joseph 
Proudhon e John Stuart Mill, defenderam várias formas de vale-
trabalho em lugar do dinheiro. Seriam usados para adquirir artigos de 
consumo, mas ao contrário do dinheiro, seriam incapazes de se 
tornarem capital e não seriam usados para alocar recursos dentro do 
processo de produção. 
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O revolucionário bolchevique Leon Trotsky argumentou mais 
sensatamente: o dinheiro não poderia ser abolido arbitrariamente 
após uma revolução socialista. O dinheiro teria de esgotar sua 
“missão histórica”, ou seja, teria de ser usado até sua função se 
tornar redundante, eventualmente, sendo transformado em registros 
nominais de contabilidade, para elaboração de estatística e daí para 
traçar o planejamento. Somente em um futuro mais distante, o 
dinheiro não seria necessário nem mesmo para essa função. 

Evidentemente, esses autores socialistas não pensaram no 
dinheiro além de sua função de meios de pagamentos, ou seja, como 
registros de riqueza ou poder de compra acumulado e como 
multiplicador de crédito monetário para ampliação da escala de 
produção.  

A esquerda abomina a “financeirização” e trata o dinheiro como 
“coisa do mal”, acumulado por pura ganância. Necessita estudar mais 
Teoria Monetária e Financeira com especialistas não dogmáticos. 

Economia Planejada 

Uma economia planejada é um tipo de economia consistente 
em uma mistura de propriedade pública dos meios de produção e a 
coordenação da produção e distribuição por meio do planejamento 
econômico. Uma economia planejada pode ser descentralizada ou 
centralizada.  

Em modelo de uma estrutura teórica abrangente, para uma 
economia socialista planejada, de maneira irrealista, assume-se ter 
técnicas de computação perfeitas, equações simultâneas, 
relacionando entradas e saídas a razões de equivalência. Todas elas 
forneceriam avaliações apropriadas para equilibrar oferta e demanda 
sem mercado! 

O exemplo mais proeminente de uma economia centralmente 
planejada (e fracassada em termos de propiciar bem-estar social) foi 
o sistema econômico soviético. Como tal, o modelo econômico de 
planejamento centralizado é geralmente associado aos Estados ditos 
comunistas do século XX, onde foi combinado com um sistema 
político totalitário de Partido Único.  
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Em uma economia planejada centralmente, as decisões 
relativas à quantidade de bens e serviços a serem produzidos são 
planejadas com antecedência por uma agência de planejamento. Os 
sistemas econômicos da União Soviética e do Bloco de Leste são 
ainda classificados como economias de comando. São definidas como 
sistemas onde a coordenação econômica é realizada por comandos, 
diretivas e metas de produção. 

Estudos feitos por economistas de várias convicções políticas 
sobre o funcionamento real da economia soviética indicam: ela não 
era realmente uma economia planejada. Em vez de um planejamento 
consciente, a economia soviética baseou-se em um processo pelo 
qual o plano foi modificado por agentes localizados mais pragmáticos 
– e os planos globais originais não eram cumpridos.  

Agências de planejamento, ministérios e empresas se 
adaptavam e negociavam uns com os outros, durante a execução do 
plano, em oposição a seguir um plano formulado e transmitido por 
uma autoridade burocrática superior. O planejamento não ocorreu de 
modo centralizado, de fato, dentro da economia soviética. Uma 
descrição melhor seria ela ter sido uma economia “administrada” ou 
“gerenciada”. 

Embora o planejamento central fosse amplamente apoiado por 
marxista-leninistas com desconhecimento da complexidade da 
proposta, algumas facções dentro da União Soviética, antes mesmo 
da ascensão do stalinismo, mantinham posições contrárias ao 
planejamento central.  

Leon Trotsky rejeitou o planejamento central em favor do 
planejamento descentral izado. Os planejadores centrais, 
independentemente de sua capacidade intelectual, seriam incapazes 
de coordenar efetivamente todas as atividades econômicas dentro de 
uma economia.  

Eles operariam sem a contribuição e o conhecimento tácito, 
incorporado pela participação de milhões de pessoas na economia. 
Seria um delírio o controle de todas as transações econômico-
financeiras possíveis entre todos os agentes econômicos, inclusive 
instituições! 
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Como resultado, os planejadores centrais seriam incapazes de 
responder às condições econômicas locais. O socialismo estatal seria 
inviável, de acordo com essa visão em favor da descentralização, 
porque as informações não podem ser agregadas por um órgão 
central e, efetivamente, usadas para formular um plano para toda a 
economia. Isso resultaria em sinais de preços relativos distorcidos ou 
ausentes. 

Economia Autogerida 

“O socialismo, você vê, é um pássaro com duas asas. A 
definição é propriedade social e controle democrático dos 
instrumentos e meios de produção” (Upton Sinclair). 

Uma economia autogerida e descentralizada é baseada em:  

1. unidades econômicas autônomas e autorreguladas, e  

2. agências descentralizadas para planejar a alocação de recursos 
e tomada de decisões setoriais e/ou por cadeias produtivo-
comerciais.  

Este modelo encontrou apoio em notáveis economistas clássicos 
e neoclássicos, incluindo Alfred Marshall, John Stuart Mill e Jaroslav 
Vanek.  

Existem inúmeras variações de autogestão, incluindo firmas 
gerenciadas por mão de obra especializada em administração e 
firmas gerenciadas por trabalhadores de base. Os objetivos da 
autogestão são:  

1. eliminar a exploração e  

2. reduzir a alienação. 

O socialismo de guildas é um movimento político defensor do 
controle operário da indústria por meio de guildas relacionadas ao 
comércio em uma relação contratual implícita com o público". 
Originou-se no Reino Unido e teve sua maior influência no primeiro 
quarto do século XX. 

Um desses sistemas é a economia cooperativa, uma economia 
de mercado amplamente livre na qual os trabalhadores administram 
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as empresas e determinam democraticamente os níveis de 
remuneração e as divisões de trabalho. Os recursos produtivos 
seriam legalmente propriedade da cooperativa e arrendados aos 
trabalhadores associados à cooperativa. Eles teriam direito de 
usufruto.  

Outro instrumento de planejamento descentralizado, ainda 
imaginário, é o uso da cibernética, ou seja, o uso de computadores 
para gerenciar a alocação de insumos econômicos. O governo 
socialista de Salvador Allende, no Chile, experimentou o Projeto 
Cybersyn, uma ponte de informações em tempo real entre o governo, 
empresas estatais e consumidores. 

O surgimento do movimento do software aberto e da produção 
peer-to-peer propiciaria, hipoteticamente, um novo modo alternativo 
de produção para a economia capitalista ou a socialista planejada 
centralmente. Ele se basearia na autogestão colaborativa, 
propriedade comum de recursos e produção de valor de uso através 
da livre cooperação dos produtores com têm acesso ao capital 
distribuído. 

Outra variante mais recente é a economia participativa, onde a 
economia é planejada por conselhos descentralizados de 
trabalhadores e consumidores. Os trabalhadores seriam 
remunerados, exclusivamente, de acordo com o esforço e o sacrifício.  

Desse modo, quem se ocupasse de trabalhos perigosos, 
incômodos e extenuantes receberia o rendimento mais elevado. 
Assim, talvez pudesse trabalhar menos para compensar os 
dissabores. 

Um modelo contemporâneo para um socialismo autogerido e 
sem mercado é o modelo de coordenação negociada. A coordenação 
negociada é baseada na propriedade social daqueles afetados pelo 
uso dos ativos envolvidos, com decisões tomadas por aqueles no 
nível de produção mais localizado. 

O anarcocomunismo é uma teoria do anarquismo em defesa d 
abolição do Estado, da propriedade privada e do capitalismo em favor 
d a p r o p r i e d a d e c o m u m d o s m e i o s d e p r o d u ç ã o . O 
anarcossindicalismo foi praticado na Catalunha e em outros lugares 
durante a Guerra Civil Espanhola. Cerca de oito milhões de pessoas 
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participaram direta ou pelo menos indiretamente dessa Revolução 
Espanhola regional. 

A economia da antiga República Federal Socialista da Iugoslávia 
estabeleceu um sistema baseado na alocação baseada no mercado, 
na propriedade social dos meios de produção e na autogestão dentro 
das empresas. Este sistema substituiu o planejamento central de tipo 
soviético por um sistema descentralizado e autogerenciado após as 
reformas de 1953. 

O desafio será reorganizar a produção para os trabalhadores se 
tornarem coletivamente autodirigidos em seus locais de trabalho. 
Isso não apenas moverá a sociedade para além do capitalismo e do 
socialismo estatal do século passado, mas também marcará outro 
marco na história humana, semelhante a transições anteriores dos 
modos de produção da escravidão e do feudalismo. 

Economia Dirigida pelo Estado 

O socialismo estatal pode ser usado para classificar qualquer 
variedade de filosofias socialistas onde se defende bastar a 
propriedade dos meios de produção pelo aparelho de estatal, seja 
como um estágio de transição entre o capitalismo e o socialismo, seja 
como um objetivo final em si mesmo.  

Normalmente, refere-se a uma forma de gestão tecnocrática, 
onde especialistas técnicos administram ou gerenciam empresas 
econômicas em nome da sociedade e do interesse público, em vez de 
conselhos de trabalhadores ou da democracia no local de trabalho. 

Uma economia dirigida pelo Estado pode se referir a um tipo de 
economia mista. Consiste na propriedade pública sobre grandes 
indústrias, conforme promovido por vários partidos políticos 
socialdemocratas durante o século XX.  

Essa ideologia influenciou as políticas do Partido Trabalhista 
britânico. Na biografia do primeiro-ministro do Partido Trabalhista do 
Reino Unido de 1945, afirma-se: “o governo planejava obter algo 
como economia mista”. 

A nacionalização no Reino Unido foi alcançada por meio da 
compra compulsória da indústria, ou seja, com compensação: 
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• a British Aerospace foi uma combinação das principais 
empresas aeronáuticas British Aircraft Corporation, Hawker 
Siddeley e outras;  

• a British Shipbuilders foi uma combinação das principais 
empresas de construção naval, incluindo Cammell Laird, Govan 
Shipbuilders, Swan Hunter e Yarrow Shipbuilders; 

• a nacionalização das minas de carvão, em 1947, criou uma 
comissão de carvão encarregada de gerir, comercialmente, a 
indústria do carvão para poder atender os juros a pagar sobre 
os títulos nos quais as ações dos ex-proprietários de minas 
haviam sido convertidas. 

Socialismo de Mercado 

O socialismo de mercado consiste em empresas de propriedade 
pública ou cooperativa operando em uma economia de mercado. É 
um sistema onde se utiliza os preços de mercado e monetários para a 
alocação e contabilização dos meios de produção, retendo assim o 
processo de acumulação de capital. O lucro gerado é usado para 
remunerar diretamente os funcionários, sustentar coletivamente a 
empresa ou financiar instituições públicas. 

Nas formas de socialismo de mercado orientadas pelo Estado, 
onde as empresas estatais tentam maximizar o lucro, os lucros 
podem ser usados para financiar programas e serviços do governo 
por meio de um dividendo social. Elimina ou diminui muito a 
necessidade de várias formas de tributação que existem nos sistemas 
capitalistas.  

O economista neoclássico Léon Walras acreditava uma 
economia socialista, baseada na propriedade estatal da terra e dos 
recursos naturais, proporcionaria um meio de financiamento público 
para tornar os impostos de renda desnecessários.  

A Iugoslávia implementou uma economia socialista de mercado, 
baseada em cooperativas e na autogestão dos trabalhadores. 

O mutualismo é uma teoria econômica e escola de pensamento 
anarquista. Defende uma sociedade onde cada pessoa possa possuir 
um meio de produção, individual ou coletivamente, com o comércio 
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representando quantidades equivalentes de trabalho no mercado 
livre.  

Parte integrante do esquema era o estabelecimento de um 
banco de crédito mútuo. Este emprestaria aos produtores a uma taxa 
de juros mínima, mas alta o suficiente para cobrir a administração.  

O mutualismo é baseado na Teoria do Valor-Trabalho. Quando o 
trabalho incorporado em seu produto é vendido, em troca ele deve 
receber bens ou serviços. Portanto, os valores-de-troca contabilizam 
a quantidade de trabalho necessária para produzir um artigo de 
utilidade exatamente semelhante e igual. 

O atual sistema econômico da China é formalmente 
denominado “economia de mercado socialista com características 
chinesas”. Ele combina:  

• um grande setor estatal, compreendendo os altos comandos da 
economia e seus estatutos de propriedade pública, garantidos 
por lei; 

• um setor privado principalmente envolvido na produção de 
commodities e indústria leve, responsável por percentual 
significativo do PIB.  

Embora tenha ocorrido uma rápida expansão da atividade do 
setor privado, desde a década de 1980, a privatização de ativos 
estatais foi virtualmente interrompida e parcialmente revertida em 
2005.  

A economia chinesa atual consiste em 150 empresas estatais 
sob forma de grandes corporações. Elas se reportam diretamente ao 
governo central chinês. 

Em 2008, essas corporações estatais tornaram-se cada vez 
mais dinâmicas e geraram grandes aumentos nas receitas para o 
Estado, resultando em uma recuperação liderada pelo setor estatal, 
durante a crise financeira de 2009. Ao mesmo tempo, respondia pela 
maior parte do crescimento econômico da China. 

No entanto, o modelo econômico chinês é amplamente citado 
como uma forma contemporânea de Capitalismo de Estado em vez de 
Socialismo de Mercado. A principal diferença entre o capitalismo 
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ocidental e o modelo chinês seria o controle estatal de ações em 
empresas listadas publicamente em bolsa de valores. 

A República Socialista do Vietnã adotou um modelo semelhante 
após a renovação econômica Doi Moi, mas difere ligeiramente do 
modelo chinês. O governo vietnamita mantém um controle firme 
sobre o setor estatal e as indústrias estratégicas, mas permite a 
atividade do setor privado na produção de commodities. 

Socialismo de Mercado, em síntese, refere-se a vários sistemas 
econômicos, onde parte dos meios de produção são de propriedade 
pública e/ou cooperativa e operados de forma socialmente como 
economia de mercado. Dependendo do modelo específico, os lucros 
gerados por empresas de propriedade social podem ser usados para 
remunerar diretamente empregados, ou podem se acumular a 
sociedade tornando-se assim a fonte de financiamento público.  

Teoricamente, a diferença fundamental entre o socialismo de 
mercado e o socialismo estatal é a existência de um mercado para os 
meios de produção e bens de capital. Agentes econômicos privados 
constituem esse mercado, onde as empresas estatais podem 
negociar. 

Socialismo de Mercado distingue-se dos modelos de economias 
mistas. Ao contrário da economia mista, os modelos de socialismo de 
mercado são completos no sentido de autorregulação do sistema 
econômico.  

Além disso, o socialismo de mercado é contrastado com as 
políticas socialdemocratas implementadas nas economias de mercado 
capitalistas:  

• a socialdemocracia visa alcançar uma maior igualdade através 
de impostos, subsídios e projetos de assistência social,  

• o socialismo de mercado faz isso por meio de mudanças nos 
padrões de propriedade e de gestão empresarial. 

A primeira busca a igualdade de resultados. O segundo 
persegue a igualdade de oportunidades. Aceita, a partir daí, as 
capacidades laborais serem remuneradas de acordo com o mérito. 
Nesse caso, a desigualdade de renda seria justa. 
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A concentração da riqueza pessoal relaciona-se também com: 

1. as escolhas de natalidade — quanto menos filhos os ricos 
tiverem, maior será a concentração patrimonial — e  

2. as regras de transmissão de herança e doações. 

Lamentavelmente, há uma trindade impossível na República: o 
amor paterno, dedicado pelos pais a seus filhos, torna impossível 
uma sociedade ser, ao mesmo tempo, justa, livre e igualitária.  

• Se é justa, as pessoas mais esforçadas e competentes  
acumularão mais dinheiro e propriedades.  

• Se é livre, elas transmitirão seu patrimônio a seus filhos.  

Mas, neste caso, a sociedade deixará de ser igualitária e justa, 
pois alguns herdarão riquezas pelas quais jamais trabalharam. 
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Capítulo 4. Política 

Introdução 

Embora os principais movimentos políticos socialistas incluam 
anarquismo, comunismo, movimento trabalhista, marxismo, 
socialdemocracia e sindicalismo, teóricos socialistas independentes, 
autores socialistas utópicos e defensores acadêmicos do socialismo 
podem não estar representados nesses movimentos. Alguns grupos 
políticos se autodenominam socialistas, embora sustentem pontos de 
vista considerados por alguns teóricos como antitéticos ao socialismo.  

O termo socialista também é usado por alguns políticos da 
direita política como um epíteto contra certos indivíduos. Imaginam 
ser pejorativo acusar desse modo quem não se considera socialista. 
Lançam-no como um adjetivo perverso também contra políticas não 
consideradas socialistas por seus proponentes.  

Existem muitas variações de “socialismo” e, como tal, não 
existe uma definição única que englobe todo o socialismo. No 
entanto, houve elementos comuns identificados por estudiosos. 

Em Dictionary of Socialism (1924), Angelo S. Rappoport 
analisou quarenta definições de socialismo para concluir os elementos 
comuns do socialismo incluírem:  

• a crítica geral dos efeitos sociais da propriedade privada por 
esse tipo de controle do capital ser a causa da pobreza, dos 
baixos salários, do desemprego, da desigualdade econômica e 
social e falta de segurança econômica;  

• uma visão geral de a solução para esses problemas é uma 
forma de controle coletivo sobre os meios de produção, 
distribuição e troca, sendo o grau e os meios de controle variam 
entre os movimentos socialistas;  

• um acordo de o resultado desse controle coletivo deve ser uma 
sociedade baseada na justiça social, incluindo igualdade social e 
proteção econômica das pessoas, sendo sua meta proporcionar 
uma vida mais satisfatória para a grande maioria da população. 
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Em The Concepts of Socialism (1975), Bhikhu Parekh identifica 
quatro princípios fundamentais do socialismo e, em particular, da 
sociedade socialista: 

1. sociabilidade,  

2. responsabilidade social,  

3. cooperação e  

4. planejamento. 

Em seu estudo Ideologias e Teoria Política (1996), Michael 
Freeden afirma todos os socialistas compartilharem cinco temas:  

1. a sociedade ser algo mais além de um mero coletivo de 
indivíduos;  

2. o bem-estar humano ser um objetivo desejável;  

3. os humanos serem por natureza ativos e produtivos;  

4. a crença na possibilidade de igualdade social entre humanos; e  

5. a história ser progressiva e criar mudanças positivas com a 
condição de os humanos trabalharem, ativamente, para 
conseguir tal mudança. 

Anarquismo 

O anarquismo defende sociedades apátridas, geralmente, 
definidas como constituídas por instituições voluntárias 
autogovernadas. Podem ser também instituições mais específicas, 
baseadas em associações livres não hierárquicas. 

Embora o anarquismo considere o Estado indesejável, 
desnecessário ou prejudicial, este não é seu aspecto central. O 
anarquismo envolve autoridade oposta à organização hierárquica na 
conduta das relações humanas, incluindo no sistema de Estado.  

Os mutualistas apoiam o socialismo de mercado. Anarquistas 
coletivistas favorecem cooperativas de trabalhadores com salários 
estabelecidos tendo como base a quantidade de tempo contribuído 
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para a produção. Anarcocomunistas defendem uma transição direta 
do capitalismo para o comunismo libertário e uma economia de 
oferta, enquanto os anarcossindicalistas preferem a ação direta dos 
trabalhadores e a greve geral. 

As lutas e disputas autoritárias-libertárias dentro do movimento 
socialista remontam à Primeira Internacional e à expulsão dos 
anarquistas em 1872. Passaram a liderar a Internacional 
Antiautoritária até fundarem sua própria internacional libertária, a 
Internacional Anarquista de St. Imier. 

Em 1888, um anarquista individualista, autoproclamado como 
um socialista anarquista e libertário em oposição ao socialismo 
estatal autoritário e ao comunismo obrigatório, defendeu existirem 
dois tipos de socialismo:  

• um é ditatorial: o socialismo estatal autoritário associado à 
escola marxista;  

• outro é libertário: o socialismo anarquista ou simplesmente 
anarquismo. 

Apesar de o socialismo estatal ter ofuscado outras formas de 
socialismo, isso não lhe dá direito ao monopólio da ideia socialista. 
Essas duas escolas de socialismo têm em comum a Teoria do Valor-
Trabalho e os fins sociais, mas o anarquismo buscava meios 
diferentes para alcança-los. 

O anarquismo é uma das muitas tradições do socialismo. Para 
anarquistas e outros socialistas antiautoritários, o socialismo só pode 
significar uma sociedade sem classes e antiautoritária, isto é, 
libertária. Nela, as pessoas administrariam seus próprios assuntos, 
seja como indivíduos, seja como parte de um grupo, a depender da 
situação.  

Socialismo Libertário implica na autogestão de todos os 
aspectos da vida, inclusive no ambiente de trabalho. O anarquismo 
em geral está mais próximo do socialismo e distante do liberalismo 
econômico.  

O anarquismo encontra-se amplamente no campo socialista, 
mas também tem adeptos no liberalismo político igualitário. Nesse 
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caso, não pode ser reduzido ao socialismo e é melhor visto como uma 
doutrina separada e distinta. 

Defende a anarquia e busca o fim do Estado e da sua 
autoridade. O anarquismo pretende a extinção das estruturas de 
hierarquia presentes na sociedade atual. 

O termo anarquismo tem origem na palavra grega anarkhia. 
Significa "ausência de governo". Representa uma sociedade centrada 
no bem coletivo como resultado da livre associação entre as pessoas. 

Uma pessoa anarquista é compreendida como aquela em luta 
contra todas as formas de opressão. Por consequência, recusa e não 
reconhece como legítimo o poder exercido pelo Estado. 

Nesse sistema, a Constituição, o direito e as leis deixam de ter 
razão de existir, pois, as relações baseiam-se na autonomia dos 
indivíduos e grupos e no mutualismo. 

O anarquismo recusa a reforma progressiva como meio de 
desenvolvimento do Estado. Para os anarquistas, a transformação da 
sociedade deverá ser fruto da destruição radical da ordem estatal 
através da ação direta, da luta armada e da resistência via 
desobediência civil como princípio revolucionário. 

O anarquismo foi desenvolvido pelo clérigo dissidente inglês 
William Goldwin e pelo jovem Proudhon e recebeu uma base filosófica 
da parte de Max Stirner. Encontrou os seus seguidores mais 
importantes entre os primeiros russos social-revolucionários. Os seus 
principais representantes foram Bakunin e o príncipe Kropotkine, com 
Tolstói na sua vertente religiosa. 

Face ao problema da propriedade dos meios de produção, há 
duas correntes:  

1. a individualista e  

2. a coletivista.  

Relativamente à sua organização, há:  

1. uma corrente anarcocoletivista (bakuninista) e  

2. outra anarcocomunista (kropotkiana). 
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Ao contrário do pensado, vulgarmente, no contexto político a 
palavra anarquia nada tem a ver com desordem e confusão. O 
conceito de anarquia defende a sociedade ter sim uma organização 
social, porém, considera ela não dever ser imposta e sim acordada 
entre os cidadãos. Não deve haver, por exemplo, uma divisão por 
classes sociais e nem o domínio de um grupo sobre outro. 

Características do anarquismo são: 

1. busca o fim do estado; 

2. rejeita o poder estatal; 

3. rejeita o autoritarismo; 

4. prega a livre associação entre as pessoas; 

5. crítica ao capitalismo; 

6. crítica a todas as formas de opressão; 

7. crítica às diferenças entre as classes sociais e econômicas; 

8. não nega a ordem social ou o desenvolvimento, mas sem a 
influência de um governo; 

9. valorização de instituições econômicas e sociais que sejam 
formadas por membros voluntários; 

10. contra a monopolização da propriedade (privada e pública); 

11. exigência de um grande senso ético das pessoas para funcionar. 

Apesar de a ideia central ser a mesma, o anarquismo divide-se 
em duas correntes diferentes. Isso acontece, pois alguns anarquistas 
têm opiniões distintas relativamente a um mesmo tema. 

O anarquismo individualista se opõe ao anarquismo coletivista, 
pois crê qualquer coletividade acabar resultando em autoritarismo. 
Considera, quando um grupo de indivíduos se une, esse grupo pode 
acabar exercendo alguma autoridade sobre os demais. 

O anarquismo coletivista se opõe ao anarquismo individualista, 
pois julga o individualismo resultar na mesma lógica do capitalismo. 
Nesse caso, o poder ficaria centralizado, por exemplo, se um 
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indivíduo acabasse por se destacar mais face aos demais em 
determinada atividade. 

O anarquismo se diferencia do socialismo e comunismo por ser 
o único movimento inimigo absoluto do Estado. Contudo, o 
anarquismo compartilha com o socialismo e comunismo muitas das 
suas hipóteses e objetivos. Apesar disso, o anarquismo se recusa a 
ser pragmático e amadurecer como o socialismo e comunismo, 
portanto, não atua unitariamente em pontos importantes. 

Os três movimentos são opostos à mentalidade e economia 
capitalista, mas têm formas bastantes diferentes de oposição. 

Enquanto o socialismo e comunismo pretendem alterar o 
Estado, dando poder ao proletariado e tornando as propriedades 
coletivas, o anarquismo defende o Estado ser completamente abolido. 

Para o anarquismo, qualquer forma de Estado, mais cedo ou 
mais tarde, se transformaria em um regime autoritário, opressor e de 
exclusão. 

Socialismo Democrático e Socialdemocracia 

“Você não pode falar sobre acabar com as favelas sem primeiro 
dizer qual o lucro deve ser retirado das favelas. Você está 
realmente mexendo e entrando em terreno perigoso porque 
está mexendo com pessoas. Você está mexendo com capitães 
da indústria. Agora, isso significa estarmos pisando em águas 
difíceis, porque realmente significa estarmos dizendo algo estar 
errado com o capitalismo. Deve haver uma melhor distribuição 
da riqueza e talvez a América deva caminhar em direção a um 
socialismo democrático” (Martin Luther King Jr., 1966). 

O socialismo democrático representa qualquer movimento 
socialista em busca de estabelecer uma economia baseada na 
democracia econômica pela e para a classe trabalhadora.  

O socialismo democrático é difícil de definir e grupos de 
acadêmicos têm definições radicalmente diferentes para o termo. 
Algumas definições, simplesmente, se referem a todas as formas de 
socialismo seguidoras de um caminho eleitoral, reformista ou 
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evolucionário para o socialismo, em vez de um caminho 
revolucionário.  

A simbólica Queda do Muro de Berlim, em 1989, contrasta não 
simplesmente entre o socialismo no Oriente e a democracia liberal no 
Ocidente. Esta última deve ser reconhecida como tendo sido 
moldada, reformada e comprometida por um século de pressão 
socialdemocrata.  

Os partidos socialdemocratas e socialistas, dentro da arena 
constitucional no Ocidente quase sempre estiveram envolvidos em 
uma política de compromisso com as instituições capitalistas 
existentes. Se os defensores da extrema-direita pregam a morte do 
socialismo e colocam os socialdemocratas como pertencentes ao 
campo socialista, então, obtido esse intento antidemocrático, o 
contraste entre o socialismo (em todas as suas variantes) e a 
democracia liberal entraria em colapso. Pois a democracia liberal 
realmente existente é, em parte substancial, um produto das forças 
socialistas socialdemocratas. 

A socialdemocracia é uma tradição socialista de pensamento 
político. Muitos socialdemocratas referem-se a si próprios como 
socialistas democratas e alguns, como Tony Blair, ex-primeiro-
ministro britânico, empregam esses termos alternadamente. 

Outros encontraram diferenças claras entre os dois termos. 
Preferem descrever suas próprias crenças políticas usando o termo 
socialdemocracia.  

As duas direções principais de luta social estavam na disjuntiva:  

1. estabelecer o socialismo democrático, ou  

2. construir primeiro um Estado de Bem-Estar Social, dentro do 
sistema capitalista.  

A primeira variante promove o socialismo democrático por meio 
de métodos reformistas e gradualistas. Na segunda variante, a 
socialdemocracia é um regime político mais avançado por envolver 
um Estado de Bem-Estar, esquemas de negociação coletiva, apoio a 
serviços públicos com financiamento público e uma economia mista.  
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É frequentemente usado o termo dessa segunda maneira para 
se referir à Europa Ocidental e do Norte durante a segunda metade 
do século XX. Seria uma economia híbrida, uma colaboração ativa 
das visões capitalista e socialista.  

Vários estudos e pesquisas confirmam: as pessoas tendem a 
v iver boas v idas e serem mais fe l i zes em soc iedades 
socialdemocratas em lugar de habitar em sociedades neoliberais. 

“Bens primários” são aqueles bens desejados por um indivíduo 
racional, apesar de todas as outras coisas possíveis de desejar, pois 
são em geral necessários para a construção e execução de um plano 
de vida “racional”. A lista de bens primários inclui:  

1. liberdades cívicas e políticas,  

2. rendimento e riqueza,  

3. acesso à administração pública e às bases sociais da dignidade. 

Os bens primários não são elementos da vida boa em si,  
mas são os meios para alcançar qualquer versão possível da vida 
boa, pois são as condições externas de autonomia. 

Um Estado liberal tem de garantir eles estarem razoavelmente 
divididos entre os seus membros, mas não deve interferir na forma 
como são utilizados, pois isso violaria o seu princípio fundamental de 
neutralidade e/ou privacidade. 

As capacidades humanas fundamentais atuam como bens 
primários: proteção contra a discriminação com base na raça, sexo, 
orientação sexual, religião, casta, etnia ou origem nacional. Esta é 
uma lista progressista, mas não é universal. Os bens básicos devem 
pertencer à vida boa de maneira geral, não apenas a algum conceito 
particular e local da vida boa. 

Os bens básicos, tal como definidos, não são apenas meios, ou 
capacidades, para uma vida boa. São a própria vida boa. 

Não são avaliados por estatística, pois bens básicos são objetos 
de discernimento, não de medição. Referem-se à qualidade, não à 
quantidade: 

1. Saúde: sem impedimento do corpo;  
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2. Segurança: sem sofrer por violência física ou econômica; 

3. Personalidade: espaço privado para se assumir;  

4. Respeito: mútuo, tolerância, civilidade; 

5. Harmonia com a Natureza: necessidade de todo animal 
humano;  

6. Amizade: afeto desinteressado, com igualdade e solidariedade;  

7. Lazer: atividade criativa em lugar de trabalho alienante. 

Os socialdemocratas defendem uma transição pacífica e 
evolutiva da economia para o socialismo por meio de reformas sociais 
progressivas. A única forma constitucional de governo aceitável é a 
democracia representativa de acordo com o Estado de Direito.  

Promovem a extensão da tomada de decisão democrática, para 
além da democracia política, por incluir a democracia econômica. Esta 
garantiria aos empregados e às outras partes interessadas direitos 
suficientes de autodeterminação.  

Apoiam uma economia mista antagônica à desigualdade, 
pobreza e opressão. Ao mesmo tempo, rejeitam:  

• uma economia de mercado totalmente desregulada ou  

• uma economia socialista totalitariamente planejada. 

Políticas sociais democráticas comuns incluem direitos sociais 
universais e serviços públicos universalmente acessíveis, como 
educação, saúde, compensação de trabalhadores e outros serviços, 
incluindo creche e cuidados com os idosos. A socialdemocracia apoia 
o movimento sindical e os direitos de negociação coletiva dos 
trabalhadores.  

A maioria dos partidos socialdemocratas são filiados à 
Internacional Socialista. 

O socialismo democrático moderno é um amplo movimento 
político. Busca promover os ideais do socialismo no contexto de um 
sistema democrático.  
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Alguns socialistas democráticos apoiam a socialdemocracia 
como uma transição temporária, para reformar o sistema atual, 
enquanto outros rejeitam o reformismo em favor de métodos mais 
revolucionários. Acham ser possível uma evolução sistêmica através 
de uma súbita revolução, onde se emprega luta armada.  

A socialdemocracia moderna enfatiza um programa de 
modificação legislativa gradual do capitalismo a fim de torná-lo mais 
equitativo e humano. Enquanto isso ocorre, o objetivo final teórico de 
construir uma sociedade socialista é relegado a um futuro indefinido, 
ou seja, a um segundo plano.  

O marxismo é vagamente considerado valioso por sua análise 
crítica do modo de produção capitalista e sua ênfase em mudar o 
mundo para um futuro mais justo e melhor. Só. 

Os do i s mov imentos – soc i a l i smo democrá t i co e 
socialdemocracia – são muito semelhantes, tanto em terminologia, 
quanto em ideologia, embora existam algumas diferenças 
fundamentais.  

A principal diferença entre a socialdemocracia e o socialismo 
democrático é o objetivo de suas políticas.  

Os socialdemocratas contemporâneos apoiam o Estado de Bem-
Estar e o seguro-desemprego, bem como outras reformas práticas e 
progressivas do capitalismo. Estão mais preocupados em administrá-
lo e humanizá-lo.  

Os socialistas democráticos buscam substituir o capitalismo por 
um sistema econômico socialista. Argumentam qualquer tentativa de 
humanizar o capitalismo por meio de regulamentações e políticas de 
bem-estar distorceria o mercado e criaria contradições econômicas. 

No Brasil, as diferenças entre PSDB, PSB, PDT e PT parecem ser 
mais em “caciques políticos” fundadores e suas “tribos”. Políticos 
profissionais transitam entre eles de acordo com as circunstâncias 
eleitorais e não por causa de diferenças entre programas partidários 
ou ideologia. Basta esta se situar à esquerda em favor do 
igualitarismo social e não à direita em favor do neoliberalismo 
econômico. 
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Talvez o maior contraste seja em termos de base de apoio 
social. De um lado, está o PT com maior apoio sindical e popular, de 
outro, os demais partidos com apoio na elite socioeconômica. Embora 
os servidores públicos e os bancários tendam mais a apoiar o PT. 

Socialismo Ético e Socialismo Liberal 

O socialismo ético apela ao socialismo em bases éticas e 
morais, em oposição a bases econômicas, egoístas e consumistas. Ele 
enfatiza a necessidade de uma economia moralmente consciente, 
baseada nos princípios do altruísmo, cooperação e justiça social, 
enquanto se opõe ao individualismo possessivo. O socialismo ético 
tem sido a filosofia oficial dos principais partidos socialistas. 

O socialismo liberal incorpora princípios liberais ao socialismo. 
Ele foi comparado à socialdemocracia do pós-guerra por seu apoio a 
uma economia mista, onde se inclui bens de capital públicos e 
privados. 

Enquanto o socialismo democrático e a socialdemocracia são 
posições anticapitalistas por causa de suas críticas ao capitalismo 
estarem ligadas à propriedade privada dos meios de produção, o 
socialismo liberal identifica os monopólios artificiais e legalistas, de 
origem estatal, como sendo o problema do capitalismo.  

Os socialistas liberais se opõem a uma economia de mercado 
totalmente não regulamentada. Consideram a liberdade e a igualdade 
social compatíveis e mutuamente dependentes. 

Princípios possíveis de ser descritos como socialistas éticos ou 
liberais foram baseados ou desenvolvidos por filósofos como John 
Stuart Mill, Eduard Bernstein, John Dewey, Norberto Bobbio. Outra 
importante referência do socialismo liberal igualitário é John Maynard 
Keynes. O socialismo liberal tem sido particularmente proeminente na 
política britânica e italiana. 

Leninismo e Precedentes 

O blanquismo é uma concepção de revolução, inspirada no 
nome de Louis Auguste Blanqui. A revolução socialista deveria ser 
realizada por um grupo relativamente pequeno de conspiradores 
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altamente organizados e secretos. Ao tomar o poder, os 
revolucionários introduziriam o socialismo. 

Rosa Luxemburgo e Eduard Bernstein criticaram Lenin, 
afirmando sua concepção de revolução ser elitista e blanquista. O 
marxismo-leninismo combina os conceitos socialistas científicos de 
Marx e o anti-imperialismo, centralismo democrático e vanguardismo 
de Lenin. 

Em 1917, o Congresso dos Sovietes apresentou o primeiro 
Conselho de Comissários do Povo da República Soviética, para dirigir 
a Rússia em nome de seus trabalhadores. Elegeu Vladimir Lenin como 
primeiro chefe do Conselho. 

Segundo a Constituição soviética de 1918, o governo da RSFSR 
seria exercido pelo Conselho dos Comissários do Povo: o corpo 
principal de governo do país. Quando da criação da URSS, em 1922, 
o órgão passou a chamar-se Conselho de Comissários do Povo da 
União Soviética, mantendo-se todavia o padrão do Sovnarkom, 
vigente na RSFSR. 

Um Comissariado do Povo era equivalente a um ministério. 
Portanto, um Comissário do Povo tinha status similar ao de ministro. 
O chefe do Conselho dos Comissários do Povo tinha funções 
comparáveis às de um primeiro ministro. 

As atribuições do Sovnarkom da União foram definidas pela 
Constituição soviética de 1924. As Repúblicas Soviéticas tinham seus 
próprios Sovnarkom, responsáveis pela gestão doméstica. 

Em 1946, os Sovnarkoms foram substituídos por Conselhos de 
Ministros, tanto no nível da União, quanto das Repúblicas Soviéticas. 
O Sovnarkom da União passou a chamar-se Conselho de Ministros da 
União Soviética, ficando sediado dentro do Kremlin, perto do edifício 
do Presidium do Soviete Supremo. Com a mudança de nomenclatura, 
os comissários do povo passaram a ser ministros de Estado e os 
comissariados do povo tornaram-se Departamentos do governo. 

Daí o socialismo de cima para baixo tem uma filosofia dirigida 
no sentido de empregar uma administração de elite tecnoburocrata 
para dirigir o Estado socialista. A contraparte desse socialismo dessa 
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visão hierárquica seria um socialismo mais democrático, visto de 
baixo. 

A ideia do socialismo de cima é apoiada entrelinhas nos círculos 
da elite dirigente em lugar do socialismo de baixo – mesmo sendo 
esse o ideal marxista – porque é mais prático. A nomenclatura seria 
apenas pragmatismo... 

O socialismo de baixo seria a versão mais pura e marxista do 
socialismo. Karl Marx e Friedrich Engels eram devotamente opostos a 
qualquer instituição socialista conducente ao autoritarismo.  

Essa divisão ecoa a divisão entre reformista ou revolucionário, 
pacífico ou violento, democrático ou autoritário, etc. Ainda identifica 
seis variedades principais de socialismo de cima, entre eles: 
Filantropismo, Elitismo, Pannismo, Comunismo, Permeacionismo e 
Socialismo de Fora. 

Marx e Engels teriam sido os fundadores do socialismo 
democrático revolucionário. Foi descrito como uma forma de 
socialismo de baixo, pois seria baseado em um movimento de massas 
da classe trabalhadora, lutando de baixo para cima pela extensão da 
democracia e liberdade humana. 

Este tipo de socialismo é contrastado com o do credo autoritário 
e antidemocrático do leninismo. Várias ideologias coletivistas 
totalitárias se colocaram sob o rótulo de “socialismo”, criando as 
muitas variedades de “socialismo de cima” existentes no século XX.  

Lutas armadas revolucionárias contra ditaduras militares 
conduziram à adoção de formas de Estado militar ou policial. Nele, 
uma despótica “nova classe” governa uma economia estatizada em 
nome do socialismo. Infelizmente, é uma divisão a permear a história 
do movimento socialista.  

O stalinismo tornou-se a corrente autoritária mais proeminente 
na história do movimento socialista. Stalin era um tirano genocida. 

Socialismo Libertário 

O primeiro jornal anarquista a usar o termo libertário foi Le 
Libertaire, Journal du Mouvement Social, publicado na cidade de Nova 
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York, entre 1858 e 1861, pelo comunista libertário francês Joseph 
Déjacque. Foi a primeira pessoa registrada a se descrever como 
libertário. 

O socialismo libertário, às vezes chamado de libertarianismo de 
esquerda, anarquismo social e libertarianismo socialista, é uma 
tradição antiautoritária, antiestatista e libertária dentro do socialismo. 
Rejeita a centralização da propriedade e do controle do Estado, 
incluindo críticas às relações de trabalho assalariado, chamada de 
“escravidão assalariada”, bem como ao próprio Estado. Enfatiza a 
autogestão dos trabalhadores e as estruturas descentralizadas de 
organização política.  

O socialismo libertário afirma: uma sociedade baseada na 
liberdade e igualdade pode ser alcançada através da abolição das 
instituições autoritárias controladoras da produção. Socialistas 
libertários, geralmente, preferem democracia direta, praticada por 
associações federais ou confederações, como municipalismo 
libertário, assembleias de cidadãos, sindicatos e conselhos de 
trabalhadores. 

O anarcossindicalismo previa uma sociedade socialista na qual 
todas as atividades seriam coordenadas por uma estrutura 
possuidora de, ao mesmo tempo:  

• flexibilidade suficiente para permitir a maior autonomia 
possível, para a vida social ou para a vida de cada empresa, e  

• coesão suficiente para prevenir todos os distúrbios.  

Em uma sociedade bem organizada, todas essas coisas 
deveriam ser sistematicamente realizadas por meio de federações 
paralelas, verticalmente unidas aos níveis mais altos. Constituiriam 
um vasto organismo no qual todas as funções econômicas seriam 
desempenhadas em solidariedade com todas as outras, visando, 
permanentemente, preservar a necessária coesão social.  

Tudo isso seria feito dentro de um apelo geral por associações 
libertárias e voluntárias. A liberdade seria mantida por meio da 
identificação, crítica e desmantelamento prático da autoridade 
ilegítima em todos os aspectos da vida humana. 



  96

Como parte do movimento socialista mais amplo, os libertários 
buscam se distinguir do bolchevismo, do leninismo e do marxismo-
leninismo, bem como da socialdemocracia. Filosofias e movimentos 
políticos passados e presentes, comumente descritos como socialistas 
libertários, incluem anarquismo (anarco-comunismo, anarco-
sindicalismo, anarquismo coletivista, anarquismo individualista e 
mutualismo, autonomismo, comunalismo, participismo, marxismo 
libertário (comunismo de conselhos), sindicalismo revolucionário e 
socialismo utópico. 

Socialismo Religioso 

O socialismo cristão é um conceito amplo. Envolve um 
entrelaçamento da religião cristã com o socialismo. 

O socialismo islâmico é uma forma mais espiritual de 
socialismo. Os socialistas muçulmanos acreditam os ensinamentos do 
Alcorão e de Maomé não serem apenas compatíveis, mas 
promoverem ativamente os princípios de igualdade e propriedade 
pública, inspirando-se no antigo Estado de Bem-Estar de Medina.  

Os socialistas muçulmanos são mais conservadores se 
comparados a seus contemporâneos ocidentais. Eles encontram suas 
raízes no anti-imperialismo, no anticolonialismo e, às vezes, se em 
um país de língua árabe, no nacionalismo árabe.  

Os socialistas islâmicos acreditam em derivar legitimidade do 
mandato político em oposição aos textos religiosos. 

Movimentos Sociais 

O feminismo socialista é um ramo do feminismo. Argumenta a 
libertação só ser alcançada trabalhando para acabar com as fontes 
econômicas e culturais da opressão das mulheres.  

O fundamento do feminismo marxista foi lançado por Engels em 
A Origem da Família, Propriedade Privada e Estado (1884). Mulher 
sob o Socialismo, de August Bebel (1879), é a obra individual sobre 
sexual idade mais l ida por membros comuns do Part ido 
Socialdemocrata da Alemanha (SPD). 
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No final do século XIX e no início do século XX, Clara Zetkin e 
Eleanor Marx foram contra a demonização dos homens e apoiaram 
uma revolução do proletariado para superar tantas desigualdades 
entre homens e mulheres quanto possível. Como seu movimento já 
tinha as demandas mais radicais pela igualdade das mulheres, a 
maioria dos líderes marxistas, incluindo Clara Zetkin e Alexandra 
Kollontai, contrapôs o marxismo ao feminismo liberal ao invés de 
tentar combiná-los.  

O anarco-feminismo começou com autores e teóricos do final 
do século XIX e início do século XX, como as feministas anarquistas 
Goldman e Voltairine de Cleyre. Na Guerra Civil Espanhola, um grupo 
anarco-feminista, Mujeres Libres (“Mulheres Livres”) vinculada à 
Federación Anarquista Ibérica, organizado para defender as ideias 
anarquistas e feministas.  

Em 1972, a Chicago Women's Liberation Union publicou 
“Feminismo Socialista: Uma Estratégia para o Movimento das 
Mulheres”. Acredita ser o primeiro uso publicado do termo “feminismo 
socialista”. 

Muitos socialistas foram os primeiros defensores dos direitos 
LGBT. Para os primeiros socialistas Charles Fourier, a verdadeira 
liberdade só poderia ocorrer sem suprimir as paixões, porque a 
supressão das paixões não é apenas destrutiva para o indivíduo, mas 
para a sociedade como um todo.  

Escrevendo antes do advento do termo “homossexualidade”, 
Fourier reconheceu tanto homens quanto mulheres terem uma ampla 
gama de necessidades e preferências sexuais. Elas podem mudar ao 
longo de suas vidas, incluindo a sexualidade do mesmo sexo e a 
transsexualidade.  

Todas as expressões sexuais devem ser apreciadas, caso as 
pessoas não sejam abusadas. Afirmar a diferença pode realmente 
aumentar a integração social. 

Em The Soul of Man Under Socialism, de Oscar Wilde, ele 
defende uma sociedade igualitária, onde a riqueza é compartilhada 
por todos, enquanto alerta para os perigos dos sistemas sociais 
esmagarem a individualidade. 



  98

Edward Carpenter fez campanha ativamente pelos direitos dos 
homossexuais. Sua obra O sexo intermediário: um estudo de alguns 
tipos transitórios de homens e mulheres foi um livro de 1908 
defendendo a libertação gay. Ele foi uma personalidade influente na 
fundação da Sociedade Fabiana e do Partido Trabalhista.  

Após a Revolução Russa sob a liderança de Lenin e Trotsky, a 
União Soviética aboliu as leis anteriores contra a homossexualidade. 

Harry Hay foi um dos primeiros líderes do movimento 
americano pelos direitos LGBT, bem como membro do Partido 
Comunista dos Estados Unidos. Ele é conhecido por seus papéis em 
ajudar a fundar organizações gays, incluindo a Sociedade Mattachine, 
o primeiro grupo sustentado pelos direitos dos homossexuais nos 
Estados Unidos.  

Em seus primeiros dias, refletia uma forte influência marxista. A 
Encyclopedia of Homosexuality relata: os marxistas, os fundadores do 
grupo, acreditavam a injustiça e a opressão sofridas derivavam de 
relacionamentos profundamente enraizados na estrutura da 
sociedade americana.  

Emergindo de eventos como a insurreição de maio de 1968 na 
França, o movimento contra a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos e 
os distúrbios de Stonewall em 1969, organizações militantes de 
libertação gay começaram a surgir em todo o mundo. Muitos 
surgiram do radicalismo de esquerda em vez de grupos homófilos 
estabelecidos, embora a Frente de Libertação Gay assumisse uma 
postura anticapitalista e atacasse a família nuclear e os papeis 
tradicionais de gênero. 

O ecossocialismo é uma tendência política em busca de fusão 
de aspectos do socialismo, marxismo ou socialismo libertário com 
política verde, ecologia e alter-globalização. Os ecossocialistas 
geralmente afirmam a expansão do sistema capitalista ser a causa da 
exclusão social, pobreza, guerra e degradação ambiental através da 
globalização e do imperialismo sob a supervisão de Estados 
repressivos e estruturas transnacionais. 

Ao contrário da descrição de Karl Marx por alguns 
ambientalistas, ecologistas sociais e companheiros socialistas como 
um produtivista, favorável à dominação da natureza, os 
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ecossocialistas revisitaram os escritos de Marx. Passaram a dizer ele 
ter sido o principal criador da visão de mundo ecológica.  

Marx discutiu uma fenda metabólica entre o homem e a 
natureza, afirmando a propriedade privada do globo por indivíduos 
individuais parecer bastante absurda como propriedade privada de 
um homem por outro. Sua observação é uma sociedade ter o dever 
de entregar ao planeta para as gerações seguintes em uma condição 
melhorada.  

O socialista inglês William Morris é responsável pelo 
desenvolvimento dos princípios do que mais tarde foi chamado de 
ecossocialismo. Durante as décadas de 1880 e 1890, Morris 
promoveu suas ideias na Federação Social-Democrata e na Liga 
Socialista.  

O anarquismo verde combina anarquismo com questões 
ambientais. Uma importante influência inicial foi Henry David Thoreau 
e seu livro Walden. 

No fim do século XIX, o anarco-naturismo fundiu o anarquismo 
e as filosofias naturistas dentro dos círculos anarquistas 
individualistas na França, Espanha, Cuba e Portugal. O primeiro livro 
de Murray Bookchin, “Nosso ambiente sintético” foi seguido por seu 
ensaio “Ecologia e pensamento revolucionário”. Introduziu a ecologia 
como um conceito na política radical. 

Na década de 1970, as tecnologias capitalistas passaram a ser 
vistas como as principais responsáveis pela degradação ambiental, 
em oposição às pressões populacionais. Na década de 1990, as 
socialistas/feministas Mary Mellor e Ariel Salleh adotaram um 
paradigma ecossocialista.  

Um "ambientalismo dos pobres" combinando consciência 
ecológica e justiça social também se tornou proeminente. Criticou a 
abordagem atual de muitos dentro da política verde, especialmente 
ecologistas profundos. 

Muitos Partidos Verdes, em todo o mundo, como o Partido 
Esquerdo Verde Holandês (GroenLinks), empregam elementos eco-
socialistas. Alianças radicais vermelho-verdes foram formadas em 
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muitos países por ecossocialistas, verdes radicais e outros grupos de 
esquerda radical.  

Na Dinamarca, a Aliança Vermelha-Verde foi formada como 
uma coalizão de vários partidos radicais. Dentro do Parlamento 
Europeu, vários partidos de esquerda do norte da Europa se 
organizaram na Aliança Nórdica de Esquerda Verde. 

Sindicalismo 

O sindicalismo opera por meio de sindicatos industriais. Ele 
rejeita o socialismo estatal e o uso de políticas estabelecidas.  

Os sindicalistas rejeitam o poder do Estado em favor de 
estratégias como a greve geral. Os sindicalistas defendem uma 
economia socialista, baseada em sindicatos federados, ou de 
trabalhadores possuidores e administradores dos meios de produção.  

Algumas correntes marxistas defendem o sindicalismo. O 
anarcossindicalismo vê o sindicalismo como um método para os 
trabalhadores da sociedade capitalista obterem o controle de uma 
economia.  

A Revolução Espanhola foi amplamente orquestrada pelo 
sindicato anarco-sindicalista CNT. A Associação Internacional dos 
Trabalhadores é uma federação internacional de sindicatos e 
iniciativas anarco-sindicalistas. 

Crítica 

O socialismo é criticado em termos de seus modelos de 
organização econômica e também de suas implicações políticas e 
sociais. Outras críticas são dirigidas ao movimento, partidos ou 
Estados socialistas existentes.  

Algumas críticas ocupam bases teóricas, como no problema do 
cálculo econômico e no debate do cálculo socialista. Outras críticas 
apoiam-se no exame de tentativas históricas de estabelecer 
sociedades socialistas.  
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Por causa das muitas variedades do socialismo, a maioria das 
críticas concentra-se em uma abordagem específica. Os defensores 
de uma abordagem normalmente criticam as outras. 

Uma primeira crítica, sugerida por leitura de Marilena Chauí, é 
dirigida à ideia de determinismo histórico. Ela se encontra na própria 
obra de Marx ao determinar o proletariado ser um sujeito 
revolucionário com a missão histórica de conduzir-nos ao socialismo. 
De fato, ele chega a usar a expressão “se impõem de maneira 
necessária”...  

O determinismo aparece por um argumento de tipo negativo: 
no proletariado se concentram a máxima alienação, miséria e 
degradação até agora imposta ao homem. Portanto, fazer a revolução 
é a única saída possível, para quem não tem nada a perder.  

Mas aparece também por um argumento de tipo positivo: 
apenas o proletariado era, para Marx, inteiramente ligado à 
organização da produção moderna. Portanto, organizado em 
sindicatos e partidos trabalhistas, era o único iniciador possível da 
sociedade futura.  

Na verdade, o caráter revolucionário de um sujeito histórico não 
se define a priori, mas sim a posteriori: sujeito revolucionário é quem 
fez a revolução. 

Bem, se não é o povo, quem será a vanguarda revolucionária, 
“portadora da boa consciência, da linha justa e da marcha da 
história”? 

O populismo sugere haver “um povo mais povo em lugar da 
própria massa popular”. Acabou inventando um povo “duplo”, isto é, 
um povo objetivamente revolucionário – porque as leis da história 
determinariam ser assim – e subjetivamente atrasado – porque a 
alienação capitalista assim o determinaria.  

O vanguardismo, aliás, se depara com um problema insolúvel, 
pois se vê a considerar, ao mesmo tempo:  

1. a marcha da história ser objetivamente inelutável e logicamente 
previsível, porque sem essa justificativa a luta revolucionária se 
descambaria para o voluntarismo, e  
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2. ser preciso “ajudar” essa história a marchar, e com isto, a 
consciência e a vontade, antes dispensáveis em virtude das leis 
históricas, voltam a ser necessárias, para essas leis se 
cumprirem.  

O dilema da vanguarda é: a história se faz sem os homens ou 
somente com alguns homens? 

Problema ou sistema complexo contém muitos elementos ou 
partes. É um conjunto de coisas, circunstâncias e atos ligados ou 
relacionados entre si. Por isso, pode ser considerado sob os mais 
diferentes aspectos. 

A ação de fragmentar, de quebrar, de reduzir a fragmentos, a 
pequenos pedaços, à divisão partidária, é característica de uma 
evolução sistêmica com múltiplas experiências, exitosas ou não. A 
história do movimento socialista é composta por avanços e 
retrocessos. 

Devem ser estudados para os atrasos serem superados com 
passos adiante, talvez até com saltos de etapas. Chegará o tempo 
quando se perceberá ter ocorrido, de fato, uma evolução sistêmica, 
ou seja, o capitalismo não ser mais o sistema onde a maioria dos 
seres humanos vive.  

O novo sistema talvez possa ser classificado de socialista, caso 
seja democrático, libertário, ecológico, igualitário, etc. Senão, as 
desavenças continuarão como parte da vida dos ativistas. Ela é difícil, 
temos de lidar com isso... 
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Capítulo 5. Reflexões Pessoais 

O que é ser de esquerda hoje? O que fazer aqui-e-agora? 

Em país onde não há um sistema bipartidário, cada qual 
contendo diversas tendências, mas sim um sistema partidário muito 
fragmentado – e nem sempre por razões ideológicas, mas por 
interesses programáticos ou personalistas –, em geral, há um 
segundo turno eleitoral para a escolha de mandatários de cargos 
majoritários. Aí, então, ocorre forçosamente uma polarização binária 
entre “direita” e “esquerda”. 

Na última eleição brasileira, seja pela incapacidade de aliar-se, 
seja pela necessidade de renovar-se com novas lideranças populares, 
a esquerda foi derrotada pela predominância do chamado 
“antipetismo” após três mandatos – e um golpe. Uma reação 
equivocada de cada ala seria buscar se distinguir mais ainda em uma 
autofagia com o auto isolamento partidário. Depois do filtro, 
terminaria tão “puro”, ideologicamente, quanto pode ser só um 
indivíduo.  

A distinção política entre “direita” e “esquerda”, argumentava 
Norberto Bobbio, em meados dos anos 90, continuava a servir como 
pontos de referência indispensáveis. Partia da constatação de os 
homens, por um lado, serem todos iguais entre si. De outro, cada 
indivíduo é diferente dos demais.  

“Quem considera mais importante, para a boa convivência 
humana, aquilo comum capaz de os unir, em uma coletividade, está 
na margem esquerda – e pode ser corretamente chamado de 
igualitário. Quem acha relevante, para a melhor convivência, a 
diversidade e/ou a competitividade, está na margem direita e, em 
geral, defende a meritocracia benéfica a si e seus pares”. 

O reducionismo faz a seguinte distinção. São de esquerda as 
pessoas interessadas pela eliminação das desigualdades sociais. A 
direita insiste na convicção de as desigualdades serem naturais e, 
enquanto tal, não são elimináveis. 

O que há de comum, naturalmente, entre os diversos seres 
humanos? Todos têm os quatro instintos básicos de:  
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1. sobrevivência,  

2. sexual de reprodução,  

3. competição e  

4. proteção.  

Talvez se pudesse deduzir: indivíduos com o instinto de 
competição exacerbado, como os caçadores, guerreiros e coletores do 
passado e os mercadores do presente, tendem para a direita. Por sua 
vez, indivíduos com o instinto de proteção social pronunciado, antes 
pastores e agricultores comunitários, teriam em sua herança genética 
uma tendência de se colocarem à esquerda.  

Entretanto, estes tiveram de aprender a guerrear em defesa 
contra aqueles predadores ou conquistadores. Mas a troca de 
mercadorias sempre existiu entre comunidades cooperativas 
pacíficas. 

Dando um salto do DNA à Revolução Francesa, a distinção 
política passou a ser entre um partido da conservação e um partido 
da revolução. A questão entre eles era sobre as prerrogativas do 
regime monarquista-constitucionalista ou um republicanismo 
revolucionário.  

A República é vista como soberania popular impessoal: uma 
forma de governo na qual o chefe do Estado é eleito pelo povo 
através do voto livre e secreto ou por seus representantes, tendo seu 
governo uma duração limitada.  

Os conservadores acabam a aceitando ao se colocarem a 
questão entre a revolução ou a reforma. A objeção do conservador 
Edmund Burke à revolução se baseia em seu horror à perspectiva de 
abandonar tudo arduamente conseguido em séculos de lentas e 
incrementais melhorias e mudanças.  

Thomas Paine, progressista, objeta à vagarosa mudança 
reformista porque, em sua opinião, ela fortalece o despotismo. 
Enviesa mais pelo desejo de sustentar a iniquidade em vez do desejo 
de enfrentar a injustiça. 
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Fica uma contradição no lema da República: liberdade, 
igualdade e fraternidade não constituem, em simultâneo, uma 
trindade impossível? O amor dedicado dos pais a seus filhos 
(paternidade) não torna impossível a sociedade ser, ao mesmo 
tempo, justa, livre e igualitária? Se é justa, as pessoas com maior 
esforço acumularão mais dinheiro e propriedades. Se é livre, elas os 
transmitirão a seus filhos. Neste caso, a sociedade deixa de ser 
igualitária e justa, porque alguns herdarão riquezas pelas quais 
jamais trabalharam! Simplesmente, pela “sorte do berço”! 

Buscando o comum capaz de unir os seres humanos, quem 
tende a ser mais igualitário, enfatiza a “igualdade de resultados” ao 
defender, em uma sociedade justa, não deve haver grandes 
diferenças de renda e/ou riqueza. Opta pela tributação progressiva da 
riqueza, inclusive a transmissão de herança. Retira o maior incentivo 
ao enriquecimento. 

O liberalismo clássico, de origem iluminista, coloca mais ênfase 
na justiça social sob forma de “igualdade de oportunidades”. Se as 
pessoas partirem de igualdade de condições educacionais básicas 
para subir na escala social, inclusive através de política social 
compensatória do “azar do berço”, os liberais acreditam uma 
sociedade com grande diferença de renda ou riqueza ainda pode ser 
justa.  

Defendem a competição e a meritocracia contra o nepotismo, o 
corporativismo, o patrimonialismo e o clientelismo. Estes vícios 
públicos corrompem as virtudes privadas da democracia republicana. 
A esquerda necessita criar um consenso com a direita a respeito da 
impessoalidade exigente na ocupação de cargos públicos pelos 
eleitos. 

Em geral, a esquerda demonstra maior preocupação com os 
cidadãos considerados em desvantagem em relação aos outros por 
causa da “sorte do berço”. Mas o paternalismo não pode se derivar 
em um clientelismo populista com base em demagogia tanto à 
esquerda quanto à direita. 

O espectro da esquerda política vai da centro-esquerda à 
extrema-esquerda. Entre os pr imeiros encontram-se os 
socialdemocratas, progressistas e também alguns socialistas 
democráticos e ambientalistas ecossocialistas.  
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A extrema-esquerda se refere às posições mais radicais, como 
a revolução permanente defendida por grupos ligados ao trotskismo. 
Alguns defendem essa revolução pela ação direta do proletariado, 
sem a mediação de partidos políticos e sindicatos. Sem votos, 
recusam-se à participação em “eleições burguesas”. 

Daí criticam as alianças do Partido dos Trabalhadores com 
outros partidos progressistas ou liberais. Elas são essenciais no 
fragmentado sistema partidário brasileiro, para ter chances no jogo 
parlamentar. 

O que fazer aqui-e-agora? Uma Frente Ampla da Esquerda à la 
Uruguai e Portugal seria um primeiro passo. Essas amostras de 
política bem-sucedida ocorrem em países com eleitorados bem 
menores. Mas demonstram a fragmentação isolacionista certamente 
não ser o caminho vitorioso. 

Para buscar uma postura capaz de unir a esquerda hoje 
fragmentada e também alcançar uma maioria social, a palavra-
mágica é tolerância. É o desafio de ser tolerante com a existência de 
diferenças entre si e “os outros”, seja de esquerda, seja alienado ou 
mesmo da direita liberal clássica.  

Sem dividir a direita, em um país com forte predomínio do 
conservadorismo religioso em costumes, a hegemonia cultural será 
difícil de ser alcançada. Temas de costumes como aborto, casamento 
gay, pesquisas em célula-tronco, eutanásia, posse/porte de armas, 
etc., dividem mais em vez de somar. 

Para tanto, alguns consensos democráticos serão necessários. 
Ao rejeitar a nomeação de cargos por nepotismo ou camaradagem, 
em um aparelhamento sem critério de mérito, a esquerda 
democrática abandona a Nomenklatura e a possibilidade de um 
Estado totalitário explorar a maior parte da população, sem conseguir 
entregar a abundância econômica planejada centralmente. Rejeita o 
fenômeno burocrático, característico do chamado stalinismo, 
hegemônico na velha esquerda. 

Em visão holística, a realidade passa a ser vista pelos 
revisionistas da nova esquerda como permanente “movimento 
social”: a ampliação gradual de conquistas de direitos (civis, políticos, 
sociais, econômicos e de minoria) da cidadania, isto é, para todos os 
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cidadãos, independentemente de classes sociais ou castas 
profissionais. Mas a defesa incondicional dos direitos humanos, 
inclusive para “os desumanos” segundo critério arbitrário da violenta 
casta dos guerreiros-militares, é uma premissa inegociável. 

Em consequência da adoção de uma via pacifista de ascensão 
ao Poder, a esquerda hoje afasta a crença na revolução – um golpe 
de Estado – para a evolução democrática de um sistema complexo 
como é o capitalista. Ele tem múltiplos componentes interagindo 
permanentemente entre si, via mecanismos de mercado, instituições, 
normas sociais, leis, regras formais ou informais, etc.  

Esta emergência o configura de distintas maneiras ao longo do 
tempo e lugares particulares. Por exemplo, há variedades de 
capitalismo, entre outros, o do livre-mercado, o do Estado e o da 
mistura em Estado de bem-estar ou de mal-estar social. Isto sem 
falar em particularidades étnico-nacionais. 

Ao aprender a regular uma economia de mercado sem travá-la, 
a esquerda aceita hoje o mecanismo de mercado competitivo, sem 
favorecimento corrupto, como um motor da evolução sistêmica. A 
estratégia para essa luta deixa de ser uma súbita mudança 
revolucionária e passa a ser o gradualismo, lento ou rápido a 
depender das circunstâncias, em um processo incremental de luta em 
defesa de ideais éticos. 

Por fim, no debate público-parlamentar a ser enfrentado, aqui-
e-agora, será pertinente à esquerda propor um avanço civilizatório. 
Na reforma da Previdência Social, aceitar 65 anos como idade mínima 
para se aposentar tendo como compensação 4 dias com 9 horas de 
jornada de trabalho por semana. Toda a sociedade ganhará! 

Em um ano há 365 dias e, durante suas 52 semanas, há 252 
“dias úteis”, descontando 102 dias de fim de semana e 9 feriados. 
Descontando 22 dias úteis de férias, sobrariam 230 X 8 horas = 
1.840 horas de trabalho por ano. Considerando 30 anos de trabalho, 
são 55.200 horas trabalhadas na vida ativa. 

Se a Reforma da Previdência aumentou cinco anos de vida 
ativa, serão mais 9.200 horas de trabalho até se aposentar, 
totalizando 64.400 horas, pagando mais contribuições, mas tendo 
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menos “vida inativa” até o falecimento. Os trabalhadores só 
perderão. 

Contrapartida para a expansão dos anos de trabalho: negociar 
48 semanas X 36 horas = 1.728 horas anuais. Considerando 35 anos 
de trabalho, seriam 60.480 horas trabalhadas na vida ativa. Então, 
elevaria em 5.280 horas a carga de trabalho anterior, mas os 
trabalhadores teriam mais um dia livre na semana. 

A dedução utópica, isto é, crítica à realidade atual, é: tendo 
menos um dia sem trabalho alienante, os trabalhadores terão três 
dias para lazer criativo. Teria maior possibilidade de criar um produto 
de trabalho com o qual se identifica. 

Um exemplo é fazer um curso de extensão para alavancagem 
da carreira profissional. Outro: praticar um hobby com sua habilidade 
pessoal, seja como artesão, seja como esportista. Dessa forma, cada 
trabalhador se identificará com o resultado final – e será feliz. 

Em termos marxistas, a ideia é dividir a mais-valia relativa. A 
produtividade aumenta durante a 4ª. Revolução Industrial, devido à 
automação robótica. Senão, apenas os acionistas estariam se 
apropriando dela, com os verdadeiros produtores nada recebendo. Os 
trabalhadores trabalhariam mais anos – para elevação da 
contribuição previdenciária –, mas com menor jornada semanal. 

Caso aprovada, aumentará a produtividade de todos os fatores 
pelo maior tempo de mercadorias e serviços expostas à venda para 
consumidores. O meio-ambiente também agradecerá com menos 
engarrafamentos urbanos na semana.  

A sociedade poderá estabelecer o costume de duas jornadas de 
trabalho, sendo uma delas escolhida pelos trabalhadores: uma de 
segunda-feira à quinta-feira e outra de sexta-feira à domingo. As 
“horas-extras” do fim-de-semana em certas atividades – saúde 
pública, comércio, turismo, entretenimento, transporte, esporte, 
economia criativa, etc. – seriam compensadas com o mesmo ganho 
em três dias de quem trabalha durante quatro dias. 

A esquerda não deve aceitar a mudança do regime de 
repartição, quando a geração ativa paga a aposentadoria da geração 
inativa, para o regime de capitalização, mesmo sendo apenas para os 
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trabalhadores com rendimentos acima de cinco salários mínimos. 
Esta decisão de contribuição para uma Previdência Complementar 
deverá se manter como pessoal e intransferível para o Estado. 

Na verdade, essa mudança defendida pela direita neoliberal 
poderá ter duas consequências arriscadas. A primeira provocar, 
artificialmente, um boom na bolsa de valores favorável à casta dos 
mercadores-rentistas já posicionada em ações existentes à espera de 
um choque de demanda por novos ativos – formas de capitalização 
de riqueza – inexistentes hoje na economia brasileira.  

A essa falsa euforia por enriquecimento ilusório se seguirá um 
pânico na véspera da aposentadoria pelo crash causado pela reversão 
de expectativas, seja por uma análise fundamentalista mais apurada, 
seja por um choque exógeno inesperado. 

O segundo problema será a transferência em massa da 
contribuição previdenciária dos mais ricos para o regime de 
capitalização desfalcar o atual regime de repartição e elevar o déficit 
público. Por isso, a esquerda necessita enfrentar o debate público. 

Frente Ampla Progressista 

No artigo anterior, “O que é ser de esquerda hoje?”, postado no 
site da Carta Maior, lancei a clássica pergunta: “O que fazer aqui-e-
agora?”. Respondi: “uma Frente Ampla da Esquerda à la Uruguai e 
Portugal”. Neste artigo aprofundo o exame da questão. 

De início, amplio a proposta para uma Frente Ampla 
Progressista (FAP). A estratégia é, justamente, sair do gueto e 
ampliar a aliança de modo a conseguir inclusive o apoio dos liberais 
clássicos.  

Ao aceitar a economia de mercado como um motor da evolução 
sistêmica, a esquerda pactua com os liberais a defesa do mecanismo 
de mercado competitivo. Aprende a regular apenas contra o excesso 
de exploração, sem a travar com excesso de regulação supostamente 
protecionista, mas prejudicial à abertura comercial e à multiplicação 
de empregos pelo componente de exportações líquidas.  

Para tanto, percebe a alternativa – capitalismo de compadrio – 
ter levado ao favorecimento corrupto. A estratégia para essa luta 
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deixa de ser uma súbita mudança revolucionária e passa a ser o 
gradualismo, lento ou rápido a depender das circunstâncias, em um 
processo incremental de luta em defesa de ideais éticos. 

Em visão holística, a realidade passa a ser vista pelos 
revisionistas da nova esquerda como permanente “movimento 
social”: a ampliação gradual de conquistas de direitos (civis, políticos, 
sociais, econômicos e de minoria) da cidadania. Sendo para todos os 
cidadãos, independentemente de classes sociais ou castas 
profissionais, dialeticamente, transforma quantidade em qualidade, 
isto é, cria um novo modo de vida e produção. 

Voltando aos citados exemplos, a Frente Ampla (FA) é uma 
coalizão eleitoral de esquerda do Uruguai. Nela se integram vários 
partidos políticos e organizações da sociedade civil. Foi fundada em 5 
de fevereiro de 1971 na tentativa de eleger Líber Seregni à 
presidência da República. Com o golpe militar de 27 de junho de 
1973 foi colocada na ilegalidade e reprimida, sendo seus líderes 
presos. 

Mais de trinta anos depois, elegeu democraticamente Tabaré 
Vázquez para presidente do Uruguai. Após cinco anos de um governo 
popular, elegeu seu sucessor, José Mujica. Em 2014, Tabaré Vázquez 
foi eleito presidente novamente. São 15 anos com a FA no poder 
executivo do Uruguai. 

A Frente Amplio (https://frenteamplio.uy/) se apresenta como 
uma força política de mudança e justiça social de concepção 
progressista, democrática, popular, anti-oligárquica e anti-
imperialista. Forma uma organização para ação política permanente 
com o caráter de coalizão e movimento social, com base no respeito 
recíproco pela diversidade ideológica, funcionamento democrático e 
unidade de ação. 

No documento fundador dessa força política, a Declaração 
Constitutiva de 5 de fevereiro de 1971, sua origem pode ser 
claramente lida: “Foi concebida na luta do povo contra a filosofia 
fascista da força. E a união, por sua natureza e origem, tendo o povo 
como protagonista, permitiu o agrupamento fraternal dos colorados e 
blancos, democratas-cristãos e marxistas, homens e mulheres de 
ideologias, ideias religiosas e filosofias, trabalhadores, estudantes, 
professores, padres e pastores, pequenos e médios produtores, 
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industriais e empresários, civis e militares, intelectuais e artistas, em 
uma palavra, todos os representantes dos trabalhadores e da cultura, 
os porta-vozes legítimos para o coração da nacionalidade. (...) O pilar 
fundamental é a construção de uma sociedade justa”. 

Estas definições foram ratificadas e atualizadas nos Congressos 
sucessivos, instâncias máximas de direção da Frente Ampla. São 
ordinariamente realizadas a cada 30 meses. 

“Geringonça” é o apelido dado ao governo cuja aliança assumiu 
o poder em Portugal em novembro de 2015. O gabinete é liderado 
por primeiro-ministro do Partido Socialista (PS), de centro-esquerda, 
e se sustenta em acordos com três siglas cujas ideias são em geral 
classificadas como de extrema-esquerda no contexto europeu:  o 
Partido Comunista Português (PCP), o Bloco de Esquerda e o partido 
Os Verdes. 

A Geringonça se formou de maneira improvável. Após governar 
Portugal por quatro anos entre 2011 e 2015, o primeiro-ministro do 
Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, coligado com o 
Partido Popular venceu as eleições legislativas de 4 de outubro de 
2015 com 38,5% dos votos, cerca de seis pontos à frente do PS 
isoladamente. 

Aquele primeiro-ministro não conseguiu, no entanto, manter a 
maioria no parlamento português, a Assembleia da República. Esta 
havia lhe permitido implantar a política de austeridade exigida pela 
União Europeia em meio à crise da dívida no continente. Em 10 de 
novembro de 2015, o gabinete provisório da centro-direita foi 
derrubado por uma coalizão de partidos de esquerda e extrema-
esquerda. Esta aliança detinha a maioria na formação pós-eleitoral da 
assembleia. 

A derrubada do governo de centro-direita só foi possível por 
conta da união das esquerdas em torno do nome do Partido 
Socialista. Tal acordo se deu em meio a muitas críticas. 
Economicamente, os críticos esperavam a coalizão esquerdista 
colocar o país em apuros, porque prometia “virar a página da 
austeridade” e reduzir o alcance de uma política econômica de agrado 
ao mercado financeiro, mas com grande desemprego. 
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Politicamente, a coalizão era criticada por ser apontada como 
frágil, uma vez que havia muitas diferenças entre os integrantes da 
união. Então, o presidente do CDS  —  Partido Popular, um partido 
conservador, fez um duro discurso onde afirmou a coalizão não ser 
“um governo, mas uma geringonça”. Literalmente, geringonça 
significa o que é malfeito, com estrutura frágil e funcionamento 
precário. Mas também pode ser vista como um aparelho ou 
mecanismo de construção complexa como é a própria realidade. 

O epíteto, então depreciativo, passou a ser adotado por 
comentaristas políticos e também por integrantes da “geringonça”. 
Hoje, com o sucesso de sua política socioeconômica, ganhou uma 
conotação positiva. Designa o desafio de lidar com um sistema 
complexo, dinâmico e emergente de interações entre múltiplos 
c o m p o n e n t e s . L e i a m a i s e m : h t t p s : / / m e d i u m . c o m /
geringon%C3%A7a.  

Entre 22 países analisados, o Brasil lidera a concentração de 
riqueza nas mãos do 1% mais rico da população, segundo relatório 
“Panorama Social da América Latina 2017”, divulgado CEPAL a partir 
de dados da rede internacional de pesquisadores World Wealth and 
Income Database. Reúne informações tributárias para estimar a 
desigualdade de renda nos países. O 1% mais rico da população 
brasileira concentra 27,8% da renda total do país, apontam dados de 
2015.  

O ranking mundial do Índice de Gini de distribuição da renda 
familiar coloca o Brasil na 19ª pior colocação. O Uruguai fica no 55º 
lugar e Portugal na 108ª posição. Os países nórdicos e da Europa 
Oriental (ex-URSS), além de Alemanha (145º) e Bélgica (150º), 
assim como todos os europeus com socialdemocracia estão em 
posições melhores entre os 158 países.  

Indica o imenso desafio de se implantar aqui uma política de 
igualdade de oportunidades, compensatória do “azar do berço”, e 
igualdade de resultados com tributação progressiva da desigualdade 
excessiva, gerada na economia de mercado. Isto exigirá uma reforma 
pronunciada na estrutura tributária brasileira hoje regressiva. 

Mas, acompanhadas do combate à pobreza, essas devem ser as 
políticas prioritárias em uma FAP, e não a política de “escolha de 
vencedores” com subsídios fiscais e/ou creditícios para grandes 
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corporações. Esta gera compadrio, favoritismo, clientelismo, etc. Já 
vimos esse “filme” – e ele não termina bem. O foco deve se dirigir 
para as políticas sociais, além das já citadas, em especial, para a 
educação, saúde e segurança pública.  

Na área econômica, é estratégica a implantação de 
infraestrutura (energia, logística em transportes, mobilidade urbana), 
onde o Estado deve estabelecer as prioridades e incentivos. Mas só 
aí. De resto, impor a competição, o critério de mérito e a abertura 
comercial.  

Os consumidores não devem pagar mais em função de 
protecionismo e/ou reserva de mercado, mesmo através da taxa de 
câmbio, para a indústria. Já não é “nascente”, na verdade, aqui 
predomina a estrangeira.   

O déficit comercial da indústria de transformação tem sido 
compensado pelo superávit obtido pela parceria agronegócio-
Embrapa-BB-BNDES. Uma indústria competitiva pela economia de 
escala instalada aqui se torna uma base para a exportação de 
manufaturados para os vizinhos. 

Dani Rodrik diz haver apenas três maneiras de reduzir a 
incompatibilidade entre a estrutura dos setores produtivos exigente 
de maior qualificação em automação digital e a desqualificada 
população em idade ativa.  

A primeira estratégia é o investimento em qualificações, 
educação e capacitação do capital humano. São políticas importantes, 
mas com efeitos em longo prazo.  

Uma segunda estratégia é convencer empresas bem-sucedidas 
a conduzir a inovação para tecnologias socialmente mais benéficas, 
voltadas para aumentar, em vez de substituir, o contingente de 
trabalhadores menos qualificados. Porém, os exigentes padrões de 
qualidade necessários para abastecer as cadeias de valor mundiais 
não podem ser atendidos facilmente pela substituição de máquinas 
por mão de obra manual.  

Uma terceira estratégia seria impulsionar uma faixa 
intermediária de atividades de baixa qualificação intensivas em uso 
de mão de obra. O turismo e a prestação de serviços urbanos, como 
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cuidadores de idosos, são potenciais setores absorvedores de mão de 
obra.  

O emprego público em educação, saúde e segurança pública, 
além da construção de habitações de interesse social, ambos também 
ocupam muito. A incapacidade de gerar empregos bons tem custos 
sociais e políticos muito altos. A FAP pretenderá reduzir esses custos. 

A Esquerda & A Propriedade 

Os colonos ingleses carregavam um conjunto de ideias com 
profundas implicações para o futuro norte-americano.  

A primeira era a noção de direitos de propriedade, inclusive de 
herança, de posse cedida em troca de serviços, e de usucapião.  

A segunda era a de um protestantismo militante.  

A terceira era a legitimidade de a tributação depender da 
aprovação do Parlamento.  

Então, a Coroa era “abastecida” em troca de concordar com a 
reparação de injustiças por meio da legislação. Estas haviam sido as 
questões centrais da Guerra Civil Inglesa. 

John Locke, em seu Tratado de Governo (1690), argumentou as 
pessoas não escolherem ser governadas unicamente por medo. Como 
uma “sociedade de seres racionais”, elas buscam constituir uma 
“comunidade para o bem comum”.  

Nela, o poder é meramente delegado pela “sociedade civil” a 
um “legislativo”, cujas decisões majoritárias se baseiam em 
consentimento implícito de todos os cidadãos. Locke defendeu a 
separação entre os poderes Executivos, Federativo e Legislativo, este 
com a responsabilidade de nomear juízes e criar leis. 

Em sua visão, o cerne da questão da liberdade é a preservação 
da propriedade. A maioria de representantes deve estar de acordo 
com a tributação, pois nenhum poder pode “tomar de nenhum 
cidadão parte alguma de sua propriedade sem o seu consentimento”. 
As ideias de Locke teriam uma grande influência sobre o 
desenvolvimento da sociedade e da política na América do Norte. 
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O fato decisivo lá foi a mobilidade social: o fato de qualquer 
homem sem nada poder chegar a uma área virgem e em apenas 
alguns anos se tornar proprietário de terra e eleitor. Às vésperas da 
Revolução Americana, em sete dos 13 futuros estados norte-
americanos o direito a voto era concedido de acordo com a 
propriedade da terra ou com o pagamento de um imposto territorial. 

Direito de propriedade é o direito de indivíduos ou organizações 
controlar o acesso a recursos ou ativos – formas de manutenção de 
riqueza – dos quais são titulares. A plenitude desse direito é 
fundamental para o capitalismo.  

Os poderes de usar, gozar e dispor de uma coisa, a princípio de 
modo absoluto, exclusivo e perpétuo, não podem, no entanto, serem 
exercidos ilimitadamente. Desta forma, colidiriam com direitos 
alheios, de igual natureza.  

Existem interesses públicos ou coletivos que podem limitá-los. 
Assim, o Poder Público pode desapropriar uma propriedade privada, 
se ela puder ser usada para o benefício múltiplo e comum. 

A propriedade privada, enquanto elemento constituinte da 
trama de relações socioeconômicas no processo de produção 
capitalista, deve ela mesma exercer sua função social. No Brasil, esta 
noção somente tornou-se plena com a Constituição de 1988. 

Pela primeira vez na história definiu a função social da 
propriedade. A propriedade privada, tal como a família e o contrato, 
foi recolocada no complexo de instituições sociais componentes a 
civilização moderna como cláusula pétrea. 

O direito à propriedade foi conquista social e histórica, 
incorporada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 
O seu artigo 17 dispõe: “todo indivíduo tem direito à propriedade, só 
ou em sociedade com outros e ninguém será arbitrariamente privado 
da sua propriedade”.  

Este artigo nada especifica em relação ao modo como alguém 
perderá sua propriedade, nem em quais termos. Muito menos se 
haverá indenização em dinheiro ou em títulos, etc., para respeitar a 
soberania de cada nação.  
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O argumento a favor da propriedade privada como essencial 
para a construção de uma sociedade próspera é, se os proprietários 
devem pagar impostos sobre a propriedade, eles buscariam manter 
uma utilização produtiva da terra ou o aluguel do imóvel para o 
locatário pagar os impostos.  

À propriedade particular também se atribui um valor de 
mercado, podendo então ser usada como garantia de empréstimo ou 
para ganho de capital. A propriedade privada, portanto, é uma parte 
importante de capitalização dentro da economia. 

A esquerda revolucionária, historicamente, não lidou bem com 
essa noção de o direito de propriedade ser uma conquista histórica de 
ex-servos despossuídos. Agiu contra os latifúndios da Igreja Católica 
e dos Monarcas absolutistas europeus. 

Coletivização forçada foi o processo de expropriação das 
pequenas e médias propriedades privadas entre 1929-1931 por Josef 
Stálin, na URSS, especialmente agrícolas. Em sua transformação 
forçada em cooperativas ou unidades produtivas estatais, foi utilizada 
a força militar para aplacar a resistência desses proprietários.  

Já Mao considerava a força motora da revolução chinesa devia 
ser a imensa massa camponesa sobrevivente nas relações de 
produção quase feudais dos latifúndios na China, enquanto o 
proletariado devia ser a força diretriz. O campesinato ganhou assim 
uma centralidade que não tinha no caso da revolução russa, onde era 
absolutamente ignorado. 

Em Cuba, finalmente, Raul Castro começou a eliminar as 
proibições de propriedade privada mais simples sobre bens de 
consumo, antes justificadas “para evitar o surgimento de novas 
desigualdades em momento de escassez generalizada”. Em março de 
2008, liberou a venda de computadores pessoais (PC), DVDs, 
telefones celulares e televisores a cidadãos comuns. 

Margareth Thatcher tinha uma compreensão política mais 
adequada da “democracia da propriedade”. Ela prometia tornar a 
maioria dos eleitores possuidora de residência.  

Ao vender as casas das locações sociais a preços baixos para 
um milhão e meio de famílias da classe trabalhadora inglesa, base 
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eleitoral do Partido Trabalhista, conseguiu seus intentos de seguidas 
reeleições. Dispararam tanto o estoque de propriedades de donos 
residentes quanto o apoio à privatização do Partido Conservador. 

“Desapropriação dos apropriadores” ou “coletivização dos meios 
de produção” são slogans esquerdistas. Eles devem ser repensados 
após os fracassos do SOREX – Socialismo Realmente Existente. E a 
autogestão sob controle do corporativismo também não é um risco? 
O que fazer? 

Revisionismo e Evolução Sistêmica 

A Nomenklatura (Nomenclatura) é palavra de origem latina 
russificada. Designava a classe dirigente da União Soviética, ligada à 
gestão administrativa do Partido Comunista.  

A Nomenklatura constituía a lista dos postos mais importantes: 
as candidaturas indicadas por “camaradas” (ou “companheiros”) eram 
previamente examinadas, recomendadas e sancionadas por um 
comitê do Partido do bairro, da cidade, do estado, etc. Era preciso 
igualmente a concordância do Comitê Central para atribuir e demitir 
de funções administrativas as pessoas admitidas a ocupar esses 
postos-chave.  

Desde os anos 20 do século XX, formou-se uma camada social 
particular por camaradas filiados e burocratas do SOREX – Socialismo 
Realmente Existente. A URSS constituiu o primeiro modelo totalitário 
de direção de Estado sobre todas as atividades econômicas. Começou 
a divulgar seu fracasso em 1956, quando no XX Congresso do PC 
foram revelados os crimes da era stalinista.  

Até a derrocada total desse regime totalitário, em 1991, foi 
ficando claro, para a esquerda democrática, a URSS não corresponder 
ao socialismo de sua utopia. Esta significa crítica à realidade, no caso, 
do capitalismo.  

O SOREX era sim uma sociedade de classes, ou melhor dito, de 
castas de natureza ocupacional, dominada por determinada casta de 
oligarcas governantes – a Nomenklatura – relativamente pouco 
numerosa. Explorava a maior parte da população, mas não conseguia 
entregar a abundância econômica planejada. 
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Stalin foi a emanação desta Nomenclatura, quando o órgão do 
secretariado do PC realizava as nomeações, não somente no aparelho 
do partido, mas em todos os organismos administrativos, seções do 
Governo, polícia política, Exército Vermelho, economia, cultura, etc. O 
fenômeno burocrático foi a característica dominante do chamado 
stalinismo. 

Antes mesmo da má experiência soviética já havia 
questionamentos do marxismo quanto à unilateralidade da concepção 
materialista da história, à insuficiência da Teoria da Mais-Valia para 
explicar o valor adicionado e apropriado inteiramente em “atividades 
improdutivas”, à análise da concentração progressiva, ao “objetivo 
último do socialismo”. Abandonado o marxismo, a realidade passa a 
ser vista pelos revisionistas como permanente “movimento social”: a 
ampliação gradual de conquistas de direitos (civis, políticos, sociais, 
econômicos e de minoria) da cidadania, isto é, para todos os 
cidadãos, independentemente de classes sociais ou castas 
profissionais. 

Em decorrência, esses revisionistas foram taxados de 
renegados. Seus “camaradas” logo cuidaram de expulsá-los do 
Partidão. Entretanto, a revisão do marxismo era fato: depois de 
“inventadas as ideias” não é possível mais as “desinventar”. 

O revisionismo aparece em todos os lugares, de tempos em 
tempos, de modo mais ou menos independente por distintos seres 
pensantes autônomos. Qual é o conteúdo ou o núcleo do revisionismo 
teórico? Quais são os aspectos do marxismo sempre revistos? 

Referente à teoria econômica, o revisionismo supera (no 
sentido hegeliano de manter o válido e avançar em relação ao 
inválido) a Teoria Marxista do Valor, restrita à esfera produtiva. Se 
contabiliza o valor adicionado pela diferença entre o valor da 
produção (faturamento de empresas não-financeiras) e o consumo 
intermediário, não contabiliza o valor de mercado atribuído pelas 
expectativas futuras de valer mais no futuro, por exemplo, ativos 
como ações, divisas estrangeiras, imóveis, saldos ou estoques dados 
(existentes) de maneira geral.  

Esse valor apropriado é base da concentração da riqueza. No 
entanto, a Teoria do Valor-Trabalho afirma a mera troca de 
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propriedade não acrescentar nenhum valor. Adiciona sim valor de 
mercado – e este é apropriado. 

A produção de mais-valia constitui para marxistas a explicação 
essencial da luta de classes. Esta, mais cedo ou mais tarde, levaria à 
derrubada “necessária” do modo de produção capitalista. É espécie 
de determinismo histórico. 

Os revisionistas, então, afastam a crença na revolução – um 
golpe de Estado – para a evolução democrática de um sistema 
complexo como é o capitalista. Ele tem múltiplos componentes 
interagindo permanentemente entre si, via mecanismos de mercado, 
instituições, normas sociais, leis, regras formais ou informais, etc.  

Esta emergência o configura de distintas maneiras ao longo do 
tempo e lugares particulares. Por exemplo, há variedades de 
capitalismo, entre outros, o do livre-mercado, o do Estado e o da 
mistura em Estado de bem-estar ou de mal-estar social. Isto sem 
falar em particularidades étnico-nacionais. 

Surgiu uma “classe média de renda”, cuja cultura consumista 
hoje é assumida pelos próprios trabalhadores manuais ou artesãos 
criativos por conta própria, inclusive proprietários de empresas 
(CNPJ) com ou sem sócios e empregados. É vista como uma prova de 
não ocorrer uma polarização da luta de classes binária (trabalhadora 
e capitalista) em direção a uma revolução capaz de destruir o sistema 
capitalista e erguer um socialismo democrático.  

Por exemplo, a massificação do Ensino Superior, o crédito para 
o consumo massivo de bens industriais antes considerados “de luxo”, 
o financiamento habitacional para condomínios populares, tudo isso 
ocorre em países capitalistas após a II Guerra Mundial em meados do 
século XX. 

Houve a evolução de um capitalismo competitivo para um 
oligopolista ou monopolista com trustes e carteis. Mas a evolução 
sistêmica continua com a avaliação do custo de oportunidade 
financeiro de cada ação como fixar preço e estabelecer margens de 
lucro, crédito abundante para alavancagem financeira, ganhos de 
capital pelo fundador com elevação de participações acionárias, 
universalização dos meios de comunicação via redes de 
relacionamento social, etc. Vão surgindo instrumentos propícios à 
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maior capacidade de adaptação e enfrentamento das flutuações 
econômicas e políticas.  

A auto-organização sistêmica não segue um processo linear, é 
mais caótico ao se afastar das condições iniciais sem se saber “onde 
vai parar”. Aliás, pararia inevitavelmente em um idílico mundo futuro 
do comunismo utópico? Ou em uma distopia? 

Na Filosofia, os revisionistas se apoiam em um neoidealismo ao 
não se restringirem ao materialismo dialético. Immanuel Kant 
(1724-1804) propicia uma síntese entre o racionalismo continental, 
onde impera a forma de raciocínio dedutivo, e a tradição empírica 
inglesa, valorizadora da indução materialista.  

De acordo com o idealismo transcendental, todos nós trazemos 
formas e conceitos a priori, como os matemáticos, não obtidos com 
os sentidos, para examinar a experiência concreta do mundo. 

Os revisionistas sentem a necessidade de poderes ideais, por 
exemplo, a luta social por conquista de direitos ao cumprir certas 
obrigações éticas, comportamentais e fiscais. Conjuntamente com 
construção de instituições reguladoras da economia de mercado, são 
motores da evolução sistêmica.  

A estratégia dessa luta deixa de ser uma súbita mudança 
revolucionária e passa a ser o gradualismo, lento ou rápido a 
depender das circunstâncias, em um processo incremental de luta em 
defesa de ideais éticos. A história deixa de ser vista com um processo 
causal, submetido a leis de movimento social necessariamente 
deterministas. Passa a ser vista como resultado de aspirações 
humanas para realização de suas ideias a respeito de justiça social. 

A imagem dialética do mundo de tudo estar constituído à base 
de contradições e toda a evolução se achar condicionada por “luta” 
dos contrários não deve obscurecer o mundo real, onde há, em 
algumas conjunturas, conciliação de classes antagônicas, ou melhor, 
aliança temporária entre certos interesses comuns das castas de 
natureza ocupacional. As motivações, sejam econômicas, sejam 
políticas, não devem ser vistas como suspeitas, como é comum 
fazerem os marxistas extremistas, mas como pragmáticas por uma 
esquerda democrática. 
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Ao afastar leis e causas na história, os revisionistas rechaçam 
também a teoria marxista dos estágios inapeláveis: comunismo 
primitivo-escravismo-feudalismo-capitalismo-socialismo-comunismo 
ou “reino da abundância”, capaz de prover cada ser humano de 
acordo com suas necessidades. Eles enxergam o desenvolvimento 
socioeconômico em termos de um processo evolutivo no qual “o 
velho” se torna gradualmente “o novo” em um processo caótico sem 
equilíbrio e qualquer fim predeterminado. 

O socialismo não substituirá o capitalismo por meio de uma 
revolução. Ele será superado, pouco a pouco, por um novo modo de 
produção e de vida, podendo até ser apelidado de socialista se for 
comunitário e cooperativo em substituição à economia de mercado.  

Mas, nessa visão holista, deixa de haver uma meta final, esta 
se dissolve em movimento eterno. Meta, para os revisionistas, seria 
ideal abstrato, como a utopia crítica do mal-estar presente no 
capitalismo. Em última análise, o termo final (ou “paraíso”) é um 
mito. 

Politicamente, a teoria evolucionária do desenvolvimento 
socioeconômico sustentada por revisionistas corresponde a um 
reformismo consequente e resistente contra a ideia de revolução 
violenta. Esta destrói sem construir uma democracia pacífica.  

Se é necessária violência para a transformação – uma ditadura 
do proletariado –, o sintoma é o organismo social não estar maduro 
para a mudança. Haverá reação de anticorpos.  

A democracia supõe auto-organização social negociada em 
acordo coletivo ou contrato social estabelecido em uma Constituição 
justa com os direitos de maioria e das minorias. O socialismo 
democrático é conscientemente evolucionista e reformista. 

BHC: Brasil - Haiti - Cuba 

Correlação significa uma semelhança ou relação entre duas 
coisas, pessoas ou ideias. É uma semelhança ou equivalência 
existente entre duas hipóteses, situações ou objetos diferentes. No 
campo da Estatística e da Matemática, a correlação se refere a uma 
medida entre duas ou mais variáveis relacionadas. 
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Tem nexos os acontecimentos marcantes, noticiados na semana 
passada, ocorridos no Brasil, Haiti e Cuba? Uma relação espúria é 
uma relação estatística existente entre duas variáveis, mas onde não 
existe nenhuma relação causa-efeito entre elas. Essa relação pode 
ocorrer por pura coincidência ou por causa de uma terceira variável. 

É comum o erro, no jornalismo e na academia, de se apontar 
uma causalidade entre tudo antecedente e o consequente. É feita a 
“previsão do passado” com pressuposta linha de causalidade desde 
uma linha-de-partida imaginada até a linha-de-chegada conhecida.  

O historicismo ex-post (após os fatos transcorridos) aponta 
uma causalidade hipotética. Porém, daí não se desdobra em uma 
narrativa da “história do futuro”, quando não há regularidade possível 
de extrapolação. 

No decorrente debate público, chamaram-me a atenção duas 
hipóteses a serem testadas. 

Jaques Wagner (PT-BA) defendeu a diminuição da fragmentação 
partidária. “Hoje, o Brasil só tem menos partidos se comparado ao 
Haiti, uma democracia devastada. É impossível conduzir um país com 
35 partidos. Temos de trabalhar no sentido de compactarmos os 
partidos e tornarmos a Presidência pelo menos exequível”. 

Maria Rita Kehl, no site “A Terra é Redonda”, escreveu o 
seguinte no seu artigo “Vai pra Cuba”. “Apesar da pobreza sem ser 
miséria, não temos de comparar Cuba com o Brasil, mas com o Haiti. 
Sem o socialismo, Cuba seria um Haiti. Não temos de comparar a 
população de Havana com a das classes médias brasileiras, mas com 
a das nossas favelas”. 

No Haiti, mais de cem organizações populares vinham se 
reunindo, regularmente, desesperadas para traçar um plano para 
fazer o país funcionar. Seus objetivos eram básicos: tratamentos de 
saúde, escolas, alimentos e um Poder Judiciário atuante.  

Agora, com o assassinato do presidente – um complô entre o 
primeiro-ministro destituído e um grupo de ex-militares colombianos, 
treinados pelos Estados Unidos –, a crise se tornou ainda pior. Todo o 
foco parece ser sobre quem surgirá como próximo líder do Haiti. Mas 
o grupo popular quer um plano para ter um futuro diferente. 
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A disputa por poder não ajudará em nada os haitianos comuns. 
Alarmados pela corrupção enraizada, os ativistas querem uma 
investigação sobre acusações de a maior parte dos US$ 2 bilhões 
emprestados ao Haiti como parte de um programa de petróleo 
patrocinado pela Venezuela, chamado PetroCaribe, ter sido desviada 
ou gasta em oito anos por uma série de governos simplesmente para 
se manter no poder. 

À noite, Porto Príncipe é envolvida em escuridão, mais 
parecendo uma zona rural em lugar de uma cidade com mais de 1 
milhão de habitantes. O apagão, como em Cuba, ocorre com 
frequência. As ruas, normalmente caóticas, ficam desertas exceto 
pelas filas nos postos de gasolina. Os bandos a disputarem com 
violência a cidade fecham uma das principais rodovias do país, 
separando a capital das reservas de combustível e causando escassez 
para exploração do “mercado negro”. 

A pressão sobre Washington, feita pelos imigrantes haitianos e 
cubanos moradores em Miami, capital da Flórida, onde Biden perdeu 
a eleição presidencial e busca vencer a eleição legislativa do próximo 
ano, é por intervenção militar, tanto no Haiti, como em Cuba. Os 
anticomunistas dizem a América Latina como um todo estar “há 
muito tempo negligenciada pelos EUA e, por isso, China e Rússia 
ganharam influência, enquanto os militares americanos priorizavam 
só o Oriente Médio”. Cobram mais recursos para o Comando Sul, 
recriado na Flórida para ações de terrorismo da direita no “quintal da 
América”. 

O alto índice de desemprego agrava o problema do crime 
organizado na América Latina, incluindo a violência de gangues, 
alimentada por tráfego de drogas e armas, isto sem falar na extorsão 
das milícias na periferia do Rio de Janeiro. Cobram da pobre 
população taxas abusivas de serviços clandestinos. Para isso, 
disputam território com as gangues. 

Os dados do 15º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgado no dia 15/07/21, indicam a elevação das Mortes 
Violentas Intencionais (MVI). É a soma dos homicídios dolosos (83% 
do total), dos latrocínios, das lesões corporais seguidas de morte, dos 
feminicídios e das mortes decorrentes de intervenção policial. 
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Em 2017, o Brasil atingiu um recorde de assassinatos, quando a 
taxa chegou a 30,9 mortes para cada 100 mil habitantes. O índice 
caiu em 2018 e 2019, mas voltou a subir no ano passado, quando a 
taxa MVI ficou em 23,6 por 100 mil. Foram 50.033 vítimas. 

Os alvos continuam os mesmos: homens (91%), negros (76%) 
e jovens (54%). É a violência a principal causa de morte, de todas as 
possíveis, entre os jovens brasileiros. Ela também atinge de forma 
desproporcional os negros, pois são 56% da população. 

A letalidade policial é ainda mais racista. Dos 6.416 mortos em 
intervenções de policiais, 79% eram negros, 76% entre 12 e 29 anos 
e 98% do sexo masculino. O problema se agrava em 50 cidades: 
concentram 56% de toda a letalidade da polícia. 

Por sua vez, nessa “guerra” desigual, 194 policiais foram 
assassinados, sendo 63% negros, 59% entre 30 e 49 anos, 98% do 
sexo masculino. Dado relevante para entender o país: 72% morreram 
no horário de folga. 

No SINARM (PF), há 1.279.491 registros de armas de fogo 
ativos, com aumento de 100,6% desde 2017. Em 2020, foram 
registradas 186.071 novas armas. Houve, no ano, crescimento de 
108,4% na autorização de importação de armas longas. 

As taxas de mortes violentas variam de 9 e 11,2 por 100 mil, 
respectivamente, em São Paulo e Santa Catarina, até 44,9 na Bahia e 
45,2 no Ceará. Neste Estado, houve aumento de 75%, segundo o 
documento, principalmente por causa do motim da PM. Desarranjou 
políticas públicas. Anteriormente, elas faziam do Ceará um dos 
principais responsáveis pela redução da taxa nacional desde 2018.  

Esse processo deu margem para os planos de expansão 
nacional do Comando Vermelho. Iniciou uma ofensiva sobre os 
territórios do seu maior rival local, os Guardiões do Estado. A 
violência, antes lá contida, voltou. 

Na sequência, os maiores crescimentos ocorreram no Maranhão 
(30%), Paraíba (23%) e Piauí (20%). Com isso, o país retornou ao 
patamar de mortes de 2011. As taxas MVI das regiões Nordeste 
(38,4), Norte (30,2) e Centro-Oeste (24,8) ficam acima da nacional. 
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As regiões Sudeste (14,6), depois de liderar o ranking de 
violência na década de 1990, e Sul (17,6) tiveram taxas abaixo da 
média nacional em todos os anos da última década. Nessa série 
histórica, a região com maior crescimento dos assassinatos foi o 
Norte. 

Seria uma relação espúria apontar uma correlação entre a 
pobreza e a violência localizada em 138 municípios com taxas de 
violência letal acima da média nacional? Somados, eles respondem 
por 37% de todas as mortes violentas do país. Proporcionalmente, 
em relação aos outros 5.432 municípios brasileiros, influenciam mais 
na determinação do aumento ou diminuição dos homicídios.  

Pior, 36 deles possuem taxas superiores ao dobro da média 
nacional, ou seja, mais de 47,6 mortes para 100 mil habitantes. A 
maior parte dos municípios mais letais está no Rio de Janeiro (24) e 
na Bahia (17). A razão é socioeconômica, demográfica-cultural ou 
carência de política pública adequada nesses locais de antigas 
capitais federais? Pouco Estado e muita pobreza, os males do Brasil 
são? 

Daí, para maior criatividade, misturamos essa reflexão com a 
de Kehl: sem o socialismo, Cuba seria um Haiti. Uma hipótese à 
direita apontaria Cuba não ser o Haiti por ter 2,9% do PIB em gastos 
militares, um relativo quase o dobro em relação ao brasileiro (1,5%).  

O Brasil, em 2017, tinha 334.500 pessoas na ativa e 1.652.500 
na reserva das Forças Armadas. Além disso, tem 686.733 policiais e 
bombeiros militares no país. 

Cuba está em 28º. lugar no ranking mundial daquele indicador 
de gastos militares, face a 3,73% do 19º.: seu grande vizinho norte-
americano. Doze entre os dezesseis países do Oriente Médio gastam 
proporcionalmente mais se comparados aos Estados Unidos.  

No Haiti, o governo do presidente assassinado ordenou, 
recentemente, a reconstrução das Forças Armadas. Elas foram 
desmanteladas há anos. O primeiro contingente de 500 soldados está 
atualmente a completar a sua formação com a assistência mexicana. 
Só. 
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As Forças Armadas Revolucionárias (FAR) de Cuba têm 
aproximadamente 50.000 efetivos ativos (39.000 Exército; 3.000 
Marinha; 8.000 Força Aérea). O armamento militar cubano é 
composto de equipamentos antigos da Era Soviética. A última 
entrega de armas registrada em Cuba foi enviada pela Rússia em 
2004. Entre os 17-28 anos de idade, há o serviço militar obrigatório 
de 2 anos para homens, opcional para mulheres. 

Há forças paramilitares em Cuba: Exército Trabalhista Juvenil 
(Ejercito Juvenil del Trabajo, EJT), Tropas de Milícias Territoriais 
(Milicia de Tropas de Territoriales, MTT) e Força de Defesa Civil. O 
Ministério do Interior tem Guardas de Fronteira e Segurança do 
Estado. Com tudo isso, o FAR tem um grande papel na economia 
cubana por meio de vários conglomerados militares de propriedade e 
operados pela casta dos militares, incluindo setores como bancos, 
hotéis, indústria, varejo e turismo. 

Uma hipótese à esquerda, “para Cuba não ser o Haiti”, é ter um 
alto desenvolvimento humano com IDH de 0,769, colocando-a em 
67ª. lugar no ranking mundial, acima do IDH brasileiro (0,755) em 
75º. lugar. Isto em 2014, antes das duas Grandes Depressões 
(2015-16 e 2020), entremeadas pela estagnação econômica. O Haiti 
f ica 163º. lugar com IDH 0,483, considerado de baixo 
desenvolvimento humano.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida do 
progresso em longo prazo considerado em três dimensões básicas: 
saúde, renda e educação. A expectativa de vida ao nascer no Brasil é 
75 anos (94º. lugar), no Haiti é 65 anos (198º.) e em Cuba 79 anos 
(60º.). A renda per capita com paridade do poder de compra é no 
Brasil US$ 14.722 (115º.), no Haiti US$ 2.905 (198º. ainda acima de 
30 países, a maioria africanos) e em Cuba US$ 12.300 (131º.). O 
gasto com educação em relação ao PIB no Brasil é 6,3% (22º.) e no 
Haiti 2,8% (140º.). Cuba se colocava, em 2010, com 12,8% (acima 
do dobro brasileiro), em primeiro lugar no ranking mundial. 

Correlação não é causalidade. A comparação entre violência e 
desigualdade parece explicar menos em relação à comparação entre 
violência e pobreza? No Índice de Gini, em 2018, o do Brasil era 53,9 
(7º. pior distribuição de renda no mundo), o Haiti tinha 41,1 (52º.), 
mesmo índice de desigualdade dos Estados Unidos.  
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No World Factbook da CIA, fonte da compilação de todos esses 
dados, não é encontrado o Índice de Gini de Cuba. Imagino estar 
abaixo do norte-americano e haitiano, ou seja, com melhor 
distribuição de renda por ter nivelado por baixo, em nível de pobreza, 
os cidadãos com muito Estado e menor desigualdade. Lá, em Cuba, a 
violência sofre maior repressão policial-militar ou o povo tem maior 
educação e autocontrole dos instintos primários? 

  

BCN: Brasil – Cuba – Noruega 

SOREX é a sigla para designar o Socialismo Realmente 
Existente, ou seja, o “socialismo” totalitário pouco correspondente ao 
motivo de luta social pelos militantes de esquerda: uma “alternativa” 
genuinamente socialista, portanto, com liberdades democráticas. 
MEREX é o neologismo para distinguir entre o Mercado Realmente 
Existente e o idealizado na teoria econômica ortodoxa. 

O Brasil deve optar entre o MEREX dos Estados Unidos e o 
SOREX da China? Entre o SOREX e o MEREX, todo cuidado é pouco 
para não ficar no pior dos dois mundos: o MERDEX, isto é, o Mercado 
Deficiente Existente. 

Eu me perguntei isso, em artigo publicado no início do meu 
Blog Cidadania & Cultura, na data 24/01/2010. Passada mais de uma 
década, as experiências concretas e o debate na esquerda 
democrática possibilitam sair da dicotomia e ter pelo menos uma 
terceira alternativa socialdemocrata para evolução sistêmica. 

A pauta identitária, por exemplo, colocou a nova esquerda em 
defesa do termo não-binário, recusando o falso dilema entre 
coletivismo ou individualismo. Refere-se às pessoas sem se sentir 
como pertencentes a um gênero exclusivamente.  

Nesse sentido, as pessoas podem ser cis ou trans. As cis se 
reconhecem no mesmo gênero do sexo biológico. As trans, também 
chamadas de transexuais, possuem uma identidade de gênero 
diferente da lhe atribuída por razões biológicas. 

A identidade de gênero é diferente de orientação sexual. 
Enquanto a identidade de gênero trata do reconhecimento da pessoa 
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com o próprio sexo, a orientação sexual está relacionada ao desejo 
sexual de uma pessoa. 

Assim como a análise conceitual possui três níveis de abstração 
– teoria pura, teoria aplicada e decisões práticas –, a análise 
pragmática de um regime político-econômico necessita baixar da 
perspectiva puramente doutrinária ou ideológica para a datação e a 
localização dos estudos de casos. Há dependência de trajetória, isto 
é, a história importa para verificarmos como se chegou ao atual 
estado-de-coisas e qual será seu rumo. 

O Estado de Bem-Estar Social moderno nasceu na década de 
1880, na Alemanha, com Otto von Bismarck, como alternativa ao 
liberalismo puramente econômico e ao socialismo. Por seus princípios, 
todo indivíduo tem direito, desde seu nascimento até sua morte, a 
um conjunto de bens e serviços: gratuidade e universalidade do 
acesso à educação, à assistência médica, ao auxíl io ao 
desempregado, à aposentadoria, bem como à proteção maternal e às 
faixas de idade infantil e senil. 

Os Estados de Bem-Estar Social sempre diferiram de país para 
país. Há três variedades de “capitalismo assistencialista” com o 
reformismo gradualista para evolução sistêmica: 

1. as versões socialdemocratas, na península escandinava, com 
tributos altos e benefícios universais; 

2. os estados de bem-estar anglo-americanos, com tributos baixos 
e com a garantia de um mínimo existencial – e não de 
benefícios universais; 

3. os modelos mistos, como os da Alemanha, construídos em 
torno do princípio contributivo e/ou regime previdenciário de 
capitalização. 

A socialdemocracia tende a defender o modelo nórdico – 
distribuição segundo contribuição ao produto e não só à propriedade 
–, enquanto o sistema anglo-americano é preconizado pelos 
conservadores liberais. São defensores do conluio entre Estado e 
corporações, questionado pelos liberais igualitários em nome da 
comunidade.  
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Por um lado, defensores do modelo nórdico alegam esse trazer 
menos desigualdade e mais mobilidade social. Por outro lado, os 
proponentes do modelo anglo-americano argumentam, devido ao 
aumento de tributos, redes de proteção universais prejudicarem os 
investimentos dos quais os benefícios se estendem a toda a 
população. 

Contra as recomendações fiscalistas de quem prega equilíbrio 
orçamentár io, para sair de uma Grande Depressão, os 
socialdemocratas keynesianos argumentam as políticas sociais serem 
uma questão vital para o próprio desenvolvimento socioeconômico. 
São um meio de obter não só a segurança social dos indivíduos, mas 
também a organização da produção via coordenação dos mercados 
por agentes econômicos menos desiguais. 

Em contraponto, para os ultraliberais, o poder concentrado e 
coercitivo do Estado Previdenciário se assemelha a um modelo de 
Economia planificada. Resulta na agressão à liberdade dos indivíduos 
em escolherem os seus próprios meios de proteção social.  

Criticam o seguro social como uma contribuição compulsória a 
um organismo centralizado, controlado pelo Estado. Os planejadores 
centrais sofreriam da limitação de conhecimento, levando à alocação 
de capital e oferta de bens e serviços piores em relação ao propiciado 
por ambiente competitivo com livre formação de preços.  

Os conservadores também criticam o fato de a redistribuição de 
renda ter se tornado o principal objetivo do seguro social – e não 
mais o combate à pobreza. Para eles, a luta contra a desigualdade é 
utópica e arbitrária – e acaba por produzir mais pobreza. 

Alguns conservadores aceitam a proposta de cada cidadão 
receber uma Renda Básica Universal (RBU) para gastar como bem 
entender. Assim, os cidadãos escolheriam os seus prestadores de 
serviços sociais privados e não haveria sequer a necessidade de 
escolas ou hospitais públicos gratuitos. 

Para os neoliberais, as políticas para empregar a força de 
trabalho e desonerar de tributos o setor industrial, no Brasil, como os 
requisitos de conteúdo local, teriam impulsionado o emprego até 
2014, mas à custa do intervencionismo estatal. Após o golpe de 
2016, as reformas neoliberais – trabalhista e previdenciária – 
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visariam desonerar os encargos trabalhistas e reduzir as barreiras ao 
investimento estrangeiro. 

A descoberta do petróleo no pré-sal, em 2007, levou o governo 
brasileiro social-desenvolvimentista a instituir, em 2010, o regime de 
partilha. Até então, todas as áreas eram concedidas sob o regime de 
concessão. Neste, o risco de investir e encontrar (ou não) petróleo ou 
gás natural é da empresa concessionária, mas ela tem a propriedade 
de todo o óleo e gás a ser descoberto e produzido na área concedida. 
Pós-golpe voltou. 

A Noruega é rica em recursos naturais como petróleo e gás, 
peixes, florestas e minerais. O governo administra os recursos 
petrolíferos do país, inclusive para evitar a corrupção, por meio de 
ampla regulamentação. O setor de petróleo fornece cerca de 9% dos 
empregos, 12% do PIB, 13% da receita do Estado e 37% das 
exportações. 

Antecipando-se a eventuais quedas na produção de petróleo e 
gás, a Noruega investe parte da receita estatal das atividades do 
setor de petróleo no maior Fundo Soberano do mundo, acumulando 
mais de US $ 1 trilhão no final de 2017. Para ajudar a equilibrar o 
orçamento federal a cada ano, o governo segue uma “regra fiscal”: o 
gasto das receitas do petróleo e dos investimentos do fundo deve 
corresponder à taxa de retorno real esperada do fundo, estimada de 
modo a ser sustentável ao longo do tempo. 

Este era o modelo para o Fundo de Riqueza Soberana brasileiro, 
adotado pelo governo social-desenvolvimentista (2003-2014), antes 
da volta da Velha Matriz Neoliberal. Pelo longo combate à ditadura 
militar (1964-1984), seus participantes/eleitores libertários (ou 
liberais igualitários à norte-americana) não aceitariam jamais o 
modelo cubano de um Estado policial repressor como o existente em 
Cuba, embora prestassem solidariedade contra o embargo absurdo 
imposto pelo império norte-americano. 

O governo militarizado cubano busca atender à necessidade de 
afrouxar seu sistema econômico autodenominado socialista, na 
verdade, apenas com controle estatal dos meios de produção. Mas 
mantém controle político firme contra qualquer dissidência, mesmo 
se for pela justa reinvindicação de um Estado de Direito.  
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Desde o Congresso do PCC, em 2011, implementou lenta e 
gradativamente reformas econômicas limitadas. Por exemplo, 
permitiu aos cubanos comprar aparelhos eletrônicos e telefones 
celulares, comprar e vender carros usados. O governo cortou 
empregos no setor estatal como parte do processo de reforma e abriu 
alguns serviços de varejo para o “trabalho autônomo”. 

O regime cubano atualizou seu modelo econômico para incluir a 
permissão da propriedade privada em venda de imóveis e veículos 
novos. Permitiu os agricultores privados venderem produtos agrícolas 
diretamente aos hotéis e a criação de cooperativas não agrícolas. 
Adotou uma nova lei de investimento estrangeiro. 

Como dito, a localização e a datação para estudo do caso é 
relevante. Cuba é a maior ilha das Antilhas, com área 10 vezes maior 
em relação ao arquipélago das Bahamas, 4 vezes o Haiti, o qual 
divide outra ilha vizinha no Mar do Caribe com a República 
Dominicana: o território cubano é o dobro desta. Em população, os 
11,3 milhões cubanos só estão pouco abaixo dos 11,4 milhões 
haitianos e superam os 10,9 milhões dominicanos. Bahamas tem só 
400 mil habitantes. 

As Bahamas têm o terceiro maior PIB per capita PPP (US$ 
37.101) do Caribe, com uma economia fortemente dependente do 
turismo e de serviços financeiros. Contrasta com Cuba, onde é cerca 
de 1/3: US$ 12.300.  

O turismo representa cerca de 50% do PIB e emprega direta ou 
indiretamente metade da mão-de-obra do arquipélago das Bahamas. 
Os serviços financeiros constituem o segundo setor mais importante 
da economia, respondendo por cerca de 15% do PIB. A indústria e a 
agricultura combinadas contribuem com menos de 7% do PIB e 
mostram pouco crescimento, apesar dos incentivos governamentais 
direcionados a esses setores. 

O nível de escassez absoluta coloca Cuba muito distante da 
sonhada transição de uma sociedade socialista democrática para uma 
comunista: “para cada um, segundo sua capacidade de contribuição 
ao produto, a cada um, segundo sua necessidade”. 

As Bahamas se tornaram um grande laboratório ao já usar o 
“dólar de areia” (sand dollar, em inglês), a primeira moeda digital do 
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mundo, emitida por um Banco Central, com paridade um para um 
com o dólar norte-americano. O arquipélago de mais de 700 ilhas 
decidiu usar logo uma CBDC (Central Bank Digital Currency) por ter 
poucas agências bancárias. 

Cuba fez uma reforma cambial, em dezembro de 2020, 
unificando o padrão vigente desde 1994. Duas moedas circulavam 
pela Ilha, o peso conversível (CUC), atrelado ao dólar, e o peso 
cubano (CUP), utilizado em todas as demais transações internas, 
inclusive o pagamento de salários. Importante para a expansão do 
turismo, o sistema acentuou a busca por dólares por parte da 
população, gerando o maior risco para hiperinflação.  

A reforma elimina o CUC, unifica as taxas de câmbio, 
desvaloriza a moeda nacional e resulta em aumentos de preços 
internos e na eliminação de vários subsídios. A elevação da inflação 
em moeda local, quando os preços são convertidos da unidade de 
conta dolarizada para a moeda local, acentua-se diante da escassez 
de produtos. 

Pergunto-me: não haverá risco de fuga da moeda local para o 
“dólar de areia” da vizinha Bahamas? O acrônimo inglês CBDC tem 
pronúncia muito sugestiva em português quanto ao “socialismo” à 
cubana: subi-desci... 

  

Regime Político-Econômico
Comparações Brasil Ranking Cuba Ranking Noruega Ranking
Área km2 8.515.770 6 110.860 106 323.802 69
População 213.445.417 7 11.032.343 83 5.509.591 117
PIB PPC US$ 3,092 trilhões 10 US$ 137 bilhões 79 US$ 340 bilhões 52
PIB PPC Per Capita US$ 14.652 115 US$ 12.300 131 US$ 63.633 14
Índice de Gini (maior é pior) 53,9 7  sem dado 0 27,0 165
Reservas Cambiais (2017) US$ 374 bilhões 10 US$ 11,35 bilhões 72 US$ 65,92 bilhões 34
Gastos Militares (% PIB) 1,5% 87 2,9% 28 2,0% 59
Gastos com Educação (% PIB) 6,3% 22 12,8% 1 7,9% 5
Expectativa de Vida (Anos) 74,98 129 69,41 60 82,35 22
IDH 2014 0,755 75 0,769 67 0,944 1
Fonte: CIA - The World Factbook (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Socialismo de Estado SocialdemocraciaNeoliberalismo
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Anexo Estatístico 

  

  

Country GDP PPP Per Capita Ranking Region
Bermuda $81,798 9 North America
Falkland Islands (Islas Malvinas) $70,800 11 South America
United States $62,530 15 North America
Canada $49,031 32 North America
Saint Pierre and Miquelon $46,200 36 North America
Greenland $41,800 43 North America
Chile $24,226 83 South America
Argentina $22,064 86 South America
Uruguay $21,561 88 South America
Mexico $19,796 90 North America
Suriname $16,525 104 South America
Colombia $14,722 114 South America
Brazil $14,652 115 South America
Guyana $13,082 121 South America
Peru $12,848 124 South America
Paraguay $12,685 126 South America
Ecuador $11,375 139 South America
Bolivia $8,724 149 South America
Venezuela $7,704 155 South America
Country GDP PPP Per Capita Ranking Region
Macau $123,965 2 East Asia/ Southeast Asia
Singapore $97,341 5 East Asia/ Southeast Asia
Brunei $62,100 16 East Asia/ Southeast Asia
Hong Kong $59,848 18 East Asia/ Southeast Asia
Korea South $42,765 41 East Asia/ Southeast Asia
Japan $41,429 44 East Asia/ Southeast Asia
Malaysia $28,364 74 East Asia/ Southeast Asia
Taiwan $24,502 80 East Asia/ Southeast Asia
Thailand $18,460 96 East Asia/ Southeast Asia
China $16,117 106 East Asia/ Southeast Asia
Mongolia $12,317 130 East Asia/ Southeast Asia
Indonesia $11,812 135 East Asia/ Southeast Asia
Philippines $8,908 147 East Asia/ Southeast Asia
Vietnam $8,041 152 East Asia/ Southeast Asia
Laos $7,826 153 East Asia/ Southeast Asia
Burma $5,142 175 East Asia/ Southeast Asia
Cambodia $4,389 179 East Asia/ Southeast Asia
Papua New Guinea $4,355 180 East Asia/ Southeast Asia
Timor-Leste $3,553 189 East Asia/ Southeast Asia
Korea  North $1,700 216 East Asia/ Southeast Asia
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Country GDP PPP Per Capita Ranking Region
Russia $27,044 76 Central Asia
Kazakhstan $26,351 78 Central Asia
Turkmenistan $14,845 113 Central Asia
Uzbekistan $6,999 159 Central Asia
Kyrgyzstan $5,253 172 Central Asia
Tajikistan $3,380 194 Central Asia
Country GDP PPP Per Capita Ranking Region
Australia $49,854 30 Australia - Oceania
New Zealand $42,888 40 Australia - Oceania
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Country GDP PPP Per Capita Ranking Region
Qatar $90,044 6 Middle East
United Arab Emirates $67,119 13 Middle East
Kuwait $49,854 31 Middle East
Saudi Arabia $46,962 34 Middle East
Bahrain $45,011 38 Middle East
Israel $40,145 47 Middle East
Turkey $28,424 73 Middle East
Oman $27,299 75 Middle East
Georgia $14,992 110 Middle East
Lebanon $14,552 116 Middle East
Azerbaijan $14,404 117 Middle East
Armenia $13,654 120 Middle East
Iran $12,389 129 Middle East
Iraq $10,881 142 Middle East
Jordan $10,071 144 Middle East
Gaza Strip $6,220 164 Middle East
West Bank $6,220 165 Middle East
Syria $2,900 199 Middle East
Yemen $2,500 205 Middle East
Country GDP PPP Per Capita Ranking Region
Macau $123,965 2 East Asia/ Southeast Asia
Singapore $97,341 5 East Asia/ Southeast Asia
Brunei $62,100 16 East Asia/ Southeast Asia
Hong Kong $59,848 18 East Asia/ Southeast Asia
Korea South $42,765 41 East Asia/ Southeast Asia
Japan $41,429 44 East Asia/ Southeast Asia
Malaysia $28,364 74 East Asia/ Southeast Asia
Taiwan $24,502 80 East Asia/ Southeast Asia
Thailand $18,460 96 East Asia/ Southeast Asia
China $16,117 106 East Asia/ Southeast Asia
Mongolia $12,317 130 East Asia/ Southeast Asia
Indonesia $11,812 135 East Asia/ Southeast Asia
Philippines $8,908 147 East Asia/ Southeast Asia
Vietnam $8,041 152 East Asia/ Southeast Asia
Laos $7,826 153 East Asia/ Southeast Asia
Burma $5,142 175 East Asia/ Southeast Asia
Cambodia $4,389 179 East Asia/ Southeast Asia
Papua New Guinea $4,355 180 East Asia/ Southeast Asia
Timor-Leste $3,553 189 East Asia/ Southeast Asia
Korea  North $1,700 216 East Asia/ Southeast Asia
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Country Índice de Gini Ranking Region
Bulgaria 40.4 60 Europe
Montenegro 39.0 69 Europe
Lithuania 37.3 82 Europe
Serbia 36.2 93 Europe
Romania 36.0 95 Europe
Italy 35.9 97 Europe
Latvia 35.6 101 Europe
Luxembourg 34.9 109 Europe
United Kingdom 34.8 110 Europe
Spain 34.7 111 Europe
Greece 34.4 114 Europe
Portugal 33.8 120 Europe
Albania 33.2 129 Europe
Bosnia and Herzegovina 33.0 130 Europe
Ireland 32.8 132 Europe
Switzerland 32.7 136 Europe
Germany 31.9 140 Europe
France 31.6 142 Europe
Cyprus 31.4 144 Europe
Hungary 30.6 147 Europe
Croatia 30.4 148 Europe
Estonia 30.4 149 Europe
Austria 29.7 150 Europe
Poland 29.7 151 Europe
Malta 29.2 154 Europe
Kosovo 29.0 155 Europe
Sweden 28.8 156 Europe
Denmark 28.7 157 Europe
Netherlands 28.5 159 Europe
Belgium 27.4 163 Europe
Finland 27.4 164 Europe
Norway 27.0 165 Europe
Iceland 26.8 166 Europe
Ukraine 26.1 167 Europe
Moldova 25.7 168 Europe
Belarus 25.2 169 Europe
Slovakia 25.2 170 Europe
Czechia 24.9 171 Europe
Slovenia 24.2 172 Europe
Faroe Islands 22.7 173 Europe
Jersey 0.3 174 Europe
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Obs.: quanto menor o Índice de Gini, menos concentrada é a renda do país. 

Country Índice de Gini Ranking Region
Hong Kong 53.9 8 East Asia/Southeast Asia
Papua New Guinea 50.9 13 East Asia/Southeast Asia
Singapore 45.9 27 East Asia/Southeast Asia
Philippines 44.4 34 East Asia/Southeast Asia
Malaysia 41.0 55 East Asia/Southeast Asia
China 38.5 74 East Asia/Southeast Asia
Cambodia 37.9 76 East Asia/Southeast Asia
Indonesia 37.8 77 East Asia/Southeast Asia
Laos 36.4 90 East Asia/Southeast Asia
Thailand 36.4 91 East Asia/Southeast Asia
Vietnam 35.7 100 East Asia/Southeast Asia
Korea South 35.4 102 East Asia/Southeast Asia
Macau 35.0 108 East Asia/Southeast Asia
Taiwan 33.6 126 East Asia/Southeast Asia
Japan 32.9 131 East Asia/Southeast Asia
Mongolia 32.7 135 East Asia/Southeast Asia
Burma 30.7 146 East Asia/Southeast Asia
Timor-Leste 28.7 158 East Asia/Southeast Asia



  141

!  

MUITO ALTO DESENVOLVIMENTO HUMANOPaís IDH 2014
1 Noruega 0,944
2 Austrália 0,935
3 Suíça 0,930
4 Dinamarca 0,923
5 Países Baixos 0,922
6 Alemanha 0,916
6 Irlanda 0,916
8 Estados Unidos 0,915
9 Canadá 0,913
9 Nova Zelândia 0,913

11 Singapura 0,912
12 Hong Kong, China (SAR) 0,910
13 Liechtenstein 0,908
14 Suécia 0,907
14 Reino Unido 0,907
16 Islândia 0,899
17 Coreia (República da) 0,898
18 Israel 0,894
19 Luxemburgo 0,892
20 Japão 0,891
21 Bélgica 0,890
22 França 0,888
23 Áustria 0,885
24 Finlândia 0,883
25 Eslovênia 0,880
26 Espanha 0,876
27 Itália 0,873
28 República Tcheca 0,870
29 Grécia 0,865
30 Estônia 0,861
31 Brunei Darussalam 0,856
32 Chipre 0,850
32 Qatar 0,850
34 Andorra 0,845
35 Eslováquia 0,844
36 Polônia 0,843
37 Lituânia 0,839
37 Malta 0,839
39 Arábia Saudita 0,837
40 Argentina 0,836
41 Emirados Árabes Unidos 0,835
42 Chile 0,832
43 Portugal 0,830
44 Hungria 0,828
45 Bahrein 0,824
46 Letônia 0,819
47 Croácia 0,818
48 Kuwait 0,816
49 Montenegro 0,802
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ALTO DESENVOLVIMENTO HUMANO Países IDH 2014
50 Belarus 0,798
50 Federação Russa 0,798
52 Omã 0,793
52 Romênia 0,793
52 Uruguai 0,793
55 Bahamas 0,790
56 Cazaquistão 0,788
57 Barbados 0,785
58 Antígua e Barbuda 0,783
59 Bulgária 0,782
60 Palau 0,780
60 Panamá 0,780
62 Malásia 0,779
63 Maurício 0,777
64 Seicheles 0,772
64 Trinidade e Tobago 0,772
66 Sérvia 0,771
67 Cuba 0,769
67 Líbano 0,769
69 Costa Rica 0,766
69 Irã (República Islâmica do) 0,766
71 Venezuela (República Bolivariana da) 0,762
72 Turquia 0,761
73 Sri Lanka 0,757
74 México 0,756
75 Brasil 0,755
76 Geórgia 0,754
77 São Cristóvão e Nevis 0,752
78 Azerbaijão 0,751
79 Granada 0,750
80 Jordânia 0,748
81 Antiga República Iugoslava da Macedônia 0,747
81 Ucrânia 0,747
83 Argélia 0,736
84 Peru 0,734
85 Albânia 0,733
85 Armênia 0,733
85 Bósnia-Herzegovina 0,733
88 Equador 0,732
89 Santa Lúcia 0,729
90 China 0,727
90 Fiji 0,727
90 Mongólia 0,727
93 Tailândia 0,726
94 Dominica 0,724
94 Líbia 0,724
96 Tunísia 0,721
97 Colômbia 0,720
97 São Vicente e Granadinas 0,720
99 Jamaica 0,719

100 Tonga 0,717
101 Belize 0,715
101 República Dominicana 0,715
103 Suriname 0,714
104 Maldivas 0,706
105 Samoa 0,702
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MÉDIO DESENVOLVIMENTO HUMANO Países IDH 2014
106 Botswana 0,698
107 Moldávia (República da) 0,693
108 Egito 0,690
109 Turcomenistão 0,688
110 Gabão 0,684
110 Indonésia 0,684
112 Paraguai 0,679
113 Palestina, Estado da 0,677
114 Uzbequistão 0,675
115 Filipinas 0,668
116 El Salvador 0,666
116 África do Sul 0,666
116 Vietnã 0,666
119 Bolívia (Estado Plurinacional da) 0,662
120 Quirquistão 0,655
121 Iraque 0,654
122 Cabo Verde 0,646
123 Micronésia (Estados Federados da) 0,640
124 Guiana 0,636
125 Nicarágua 0,631
126 Marrocos 0,628
126 Namíbia 0,628
128 Guatemala 0,627
129 Tajiquistão 0,624
130 Índia 0,609
131 Honduras 0,606
132 Butão 0,605
133 Timor-Leste 0,595
134 Síria, República Árabe da 0,594
134 Vanuatu 0,594
136 Congo 0,591
137 Quiribati 0,590
138 Guiné Equatorial 0,587
139 Zâmbia 0,586
140 Gana 0,579
141 Laos, República Democrática Popular do 0,575
142 Bangladesh 0,570
143 Camboja 0,555
143 São Tomé e Príncipe 0,555
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BAIXO DESENVOLVIMENTO HUMANO Países IDH 2014
145 Quênia 0,548
145 Nepal 0,548
147 Paquistão 0,538
148 Mianmar 0,536
149 Angola 0,532
150 Suazilândia 0,531
151 Tanzânia (República Unida da) 0,521
152 Nigéria 0,514
153 Camarões 0,512
154 Madagascar 0,510
155 Zimbabué 0,509
156 Mauritânia 0,506
156 Ilhas Salomão 0,506
158 Papua-Nova Guiné 0,505
159 Comores 0,503
160 Iêmen 0,498
161 Lesoto 0,497
162 Togo 0,484
163 Haiti 0,483
163 Ruanda 0,483
163 Uganda 0,483
166 Benin 0,480
167 Sudão 0,479
168 Djibouti 0,470
169 Sudão do Sul 0,467
170 Senegal 0,466
171 Afeganistão 0,465
172 Costa do Marfim 0,462
173 Malaui 0,445
174 Etiópia 0,442
175 Gâmbia 0,441
176 Congo (República Democrática do) 0,433
177 Libéria 0,430
178 Guinea-Bissau 0,420
179 Mali 0,419
180 Moçambique 0,416
181 Serra Leoa 0,413
182 Guiné Equatorial 0,411
183 Burkina Faso 0,402
184 Burundi 0,400
185 Chade 0,392
186 Eritrea 0,391
187 República Centro Africana 0,350
188 Níger 0,348
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