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Os debates filosófico, científico, ético e político sobre Socialismo tiveram, ao longo do século XX, 
a defesa da ou crítica à teoria dialética de Marx. O caso “paradigmático” foi a Revolução Russa, 
que criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  
Com o colapso da URSS e de países (Bloco) que comandava, houve a vitória do Imperialismo 
liderado pelos Estados Unidos da América. Daí, liberais, social-democratas, socialistas “pós-
modernistas” etc. consideraram aquele fracasso a prova empírica da não-validade da teoria 
marxiana (notadamente da substância do valor – o trabalho - e sua medida pelo tempo, em 
substituição aos preços no mercado).  
Critico aquelas avaliações antissocialistas e/ou antidialéticas. Porém, o Socialismo foi demonstrado 
na prática? A URSS foi apenas uma Transição ao Socialismo, porque sob o domínio mundial do 
Capital. Assim... 
Continuam problemas existentes desde a Primeira Internacional (socialista): guerras e crises com 
inflação (aumento), deflação (diminuição) de preços, efeitos deletérios em cada país e na 
Organização das Nações Unidas (ONU), além de impasses no Fórum Social Mundial (FSM) 

                                                 
1  Sociólogo. Especialista em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Ciências 
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resistindo ao (neo)liberalismo ainda sem projeto para além do Capitalismo. Penso que uma 
reavaliação dialética pode resolver tais dilemas sobre...  

 
 

   Substância, Dialética, Marxismo, Tempo de Trabalho, Valor e Socialismo 
 

Desde antigas sociedades com Estado, mercado e castas, estamentos ou classes sociais em 
desigualdade, discutimos sobre Metafísica ou Ontologia. Trata-se do estudo do Ser – Deus ou o 
universo, a natureza – e seu fundamento, substância (uma constante, lei essencial; princípio, a causa 
original e final; “base”, “fundo” onde “ancorar”, pelo qual explicar todos os entes e fenômenos – 
aparências, acidentes etc.).  
A “essência”, “substância”, para parte da tradição teísta ou não-teísta, no Oriente e no Ocidente, é 
atemporal, incognoscível pelo pensamento (pelo Ego). Todavia, seria perceptível pela meditação 
como Ser em permanente movimento (Krishnamurti, s.d.).  
Uma substância metafísica ou sobrenatural é não-experimental, não-verificável empiricamente. É 
crença (especulação ou mito fundador).  Na dialética também? 
A origem ocidental da lógica dialética foi a Grécia Antiga, com Heráclito considerando essencial a 
luta de contrários e suas transformações uns nos outros. Nesta época, pela Democracia, atenienses 
tentavam resolver contradições com diálogo racional, embora ainda usando mitos e excluindo 
mulheres, escravos e estrangeiros.   
Heráclito teve como seguidor Platão (influenciado pela matemática pitagórica); porém foi criticado 
por seu discípulo, também antidemocrático: Aristóteles (1969). Este fundador da lógica formal, sem 
contradição, assim considerou a dialética, limitando-a ao movimento potência-ato. 
Neoplatônicos repensaram a dialeticidade: do permanente movimento entre contrários, surgem 
qualidades novas numa síntese. Isto possibilita superar o reducionismo: lógica de reduzir tudo a um 
aspecto do real: material (físico, biológico...), ou ideal. Entretanto, Platão reduzira tudo às ideias 
(formas) eternas (não observadas). Alternativamente, havia (cf. Demócrito e Epicuro) o movimento 
dos “indivisíveis”, átomos (somente muitos séculos depois observados como matéria).  
Após o Império Romano, o pensamento platônico foi combinado ao aristotélico e ao judaico-
cristão, pelo tomismo (cuja “dialética” era retórica, argumentação). Vigorou no Feudalismo 
(europeu), até o Renascimento, quando entrou em crise. Depois a “metafísica”, como especulação, 
foi criticada pelo empirista Hume e outros filósofos iluministas (humanistas, liberais e democráticos 
ou não) propondo liberdade para todos e/ou uma sociedade racional, enquanto se desenvolvia o 
Capitalismo entre Revoluções.  
Na modernidade capitalista, com competição mercantil, aumentou-se a divisão do trabalho para 
aumento de produtividade. Analogamente, dividiu-se a ciência em “social” e “natural” (separando a 
biologia da sociologia e da economia e estas da ética, ou reduzindo-as à física ou à matemática – 
privilegiada pelo quantitativismo do lucro).   
Desde o século XIX principalmente, cientistas priorizaram o mensurável, observando regularidades 
(eliminando variáveis incongruentes com as teorias, renormalizando equações; ignorando-as como 
caóticas ou considerando-as desprezíveis).  
A previsibilidade evidenciaria a validade de teorias, corroboráveis ou refutáveis por experimentos 
testando sua veracidade (ou utilidade em prazer, calculável para bem-estar social – pensavam 
liberais utilitaristas como Bentham).  
Marx foi continuador e ao mesmo tempo crítico de todo aquele processo, estudando:   

- a dialética de Heráclito;  
- os atomistas antigos; 
- as teorias de Aristóteles (sobre valor, política...);  
- o igualitarismo de algumas comunidades judaico-cristãs; 
- o Direito Romano; 
- o humanismo do Renascimento;  
- o racionalismo (Descartes...); 
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- o liberalismo da economia política britânica (Smith, Ricardo...),  
- o iluminismo idealista alemão (Kant...); 
- a Independência dos Estados Unidos (declarando a felicidade como direito de todos); 
- os materialistas pré-Revolução Francesa, com democracia e também 
- ditadura jacobina, com críticos conservadores (inclusive artistas e o dialético Hegel) ou 

revolucionários – socialistas utópicos, anarquistas... – religiosos ou ateus e 
- teorias de “cientistas naturais” sobre evolução (Darwin, etc.). 
 

Marx foi materialista humanista, pensando nossa unidade com a natureza (monismo), mas em 
movimento, mutável. Contudo, não era voluntarista idealista (“utópico”) porque realista: há 
determinações objetivas (condicionamentos naturais com heranças sociais); embora duvidasse 
(considerando que postulados devem ser comprováveis pela experiência); mas, não era analítico 
(estudando por partes como o dedutivista Descartes com ideias do “Eu”) ou holista priorizando o 
todo (como Comte) sem dialética. 
Comunista, Marx não era individualista racionalista, ou empirista como liberais da política e 
economia britânicas (Hume, Smith etc.) e pragmatistas da sua ex-colônia (os Estados Unidos): 
reducionistas pensando fatos anti-historicamente, ou relativizando-os como se não tivessem causas 
sociais na natureza.    
Dialético, Marx não pensou como Hegel (idealista antidemocrático e conservador, negando o 
caráter revolucionário da dialética). 
Marx e Engels (1986) combinaram dialética, materialismo e projeto revolucionário: devemos 
relacionar todo e partes vis-à-vis com mediações e transições de grau, de quantidade que se tornam 
mudanças qualitativas na prática de uma nova síntese, totalidade.  
Marx considerava o empírico, mas não o senso comum fenomênico ao modo empirista (como 
Locke) ou positivista comteano e nem apenas a eficácia, como similares pragmatistas e utilitaristas. 
Avaliou meios e fins, criticando, vis-à-vis, teorias e práticas de grupos sociais (com interesses), para 
não defender o status quo e fazer ideologia. 
Ideologia é discurso reducionista (generalista ou particularista) e tautológico (autojustificativa; 
crença negando práticas que a contradizem); assim, é análogo aos mitos, com ideias, normas etc. 
absolutizadas, sem origem definida ou “fora” de nosso poder; logo, é fetichista, atribuindo-lhes 
poderes do nosso trabalho, invertendo a causalidade (alienação...) como os liberais falando do 
mercado (Marx e Engels, 2007).  
Anti-ideológico, Marx não quis adaptar as pessoas ao Capitalismo (como muitos darwinistas). 
Materialista humanista comunista, não propôs um fundamento sobrenatural, transcendente e 
incognoscível (como Kant) e sim imanente, efetivo e coletivo: nosso trabalho social na natureza - da 
qual somos “parte”. 
O trabalho de nossa espécie (organizado a partir da família) nos modificou historicamente, ao 
transformarmos materiais naturais (metabolismo). Assim criamos valores de uso, satisfazendo (ou 
não) necessidades – pressuposto da liberdade – em territórios, com instituições de modos de 
(re)produção social (Marx, 2006).  
O trabalho é “substância” verificável, cuja eficiência produtiva é medida pelo tempo. Na sociedade 
mercantil Capitalista (predominando valores de troca) sua eficácia é contraditória, pela 
desigualdade com tempo de trabalho assalariado não-pago (mais-valia). Há desequilíbrio entre 
oferta e demanda em crises mundiais com efeitos antiecológicos - falha metabólica (op. cit.). 
Corrigi-la é tão importante que indicações marxianas sobre a primeira fase do comunismo 
(conhecido depois como Socialismo, mundial) sempre citam trabalho, “tempo livre” e autogestão no 
sociometabolismo (Marx, 1979, 1985). Por quê?  
A natureza em geral e nosso trabalho sustentam todas as atividades sociais. A gestão socialista disto 
seria uma “ditadura democrática” do proletariado (Marx, 1979). Contradição? 
Marx e Engels pensaram uma síntese universalista. Entretanto, havia tendência reducionista 
materialista (em trechos das suas obras); problemas sobre democracia e falta de mediações entre 
Capitalismo e Comunismo. Por isto (desde a Primeira Internacional), não-dialéticos materialistas 
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economicistas e biologistas (comteanos e darwinistas), ou idealistas voluntaristas kantianos 
chamaram-se marxistas.  
Marxismo foi o termo oficial da doutrina de partidos operários da Segunda Internacional, 
começando pelo Social-Democrata Alemão. Kautsky confundiu dialética com evolucionismo 
social-darwinista. Bernstein (1997) antidialético, defendeu outro evolucionismo, como se a 
democracia eliminasse a desigualdade entre classes sociais gradualmente, pelo reformismo 
parlamentar.  
Alguns (como Hilferding) disseram que o marxismo só trata de “juízos de fato” (causais) e não de 
“juízos de valor” (éticos); outros se limitaram à crítica ética ao Capitalismo (Löwy, 2003).  
Os social-democratas majoritariamente defenderam o Imperialismo (domínio militar e financeiro 
por países capitalistas) na Primeira Guerra Mundial.  
Aquele conflito transformou liberais em liberal-socialistas (o pragmatista Dewey), ou em socialistas 
(Russel) e fez marxistas (Luxemburg, Lenin ...) romperem com a Segunda Internacional (op. cit., 
Anderson, 2002). Alguns destes revisaram postulados social-democratas, cuja lógica era dualista ou 
“parcelar”, sem totalização dialética (Lukács, 2003). 
 Lenin (1987) estudou a Lógica de Hegel, releu O Capital de Marx e formulou sua teoria do 
Imperialismo. A estratégia bolchevique, que propôs para a Revolução Russa, adotava a revolução 
permanente pensada por Marx e desenvolvida por Trotsky. Este aderiu ao partido centralista 
leniniano, antes considerado autoritário (Deutscher, 2006). Apelando aos Sovietes (Conselhos) 
obtiveram dualidade de poder contra a burguesia e a vitória (Zizek, 2005). Mas... 
A experiência da URSS teve graves conflitos entre proletariado e campesinato desde o início. Com 
“recuos” e “avanços” por alguns anos, o segundo foi expropriado. A prioridade nos Planos tornou-
se a produção de bens de capital (sobretudo para finalidades militares na guerra fria com os 
Estados Unidos), em detrimento de bens-salário (Oliveira, 2003). A produtividade (poluente) antes 
alta diminuiu, por causa da enorme burocracia e de custos militares crescentes (Nove, 1989). O 
resultado? Colapso. Nosso problema com esta tragédia é... 

 
 
     A URSS foi um Experimento Crucial? 

 
Um experimento crucial é o que se autodestrói, provando definitivamente que a teoria testada é 
inválida. A URSS colapsou. Contudo, isto não pode ser considerado um experimento no sentido das 
ciências naturais. Todavia, podemos comparar postulados marxianos com aquele processo (teoria e 
prática dos que governaram).  
Por não ser especulativo, evitando extrapolações (indução) Marx (1979, 1984) definiu apenas 
algumas premissas do que seria o Socialismo com ditadura do proletariado.  
Em países pouco industrializados, de proletariado minoritário, como a Rússia, Marx preconizou 
aliança operário-camponesa (Löwy, 2002, Fernandes, 1982). No Socialismo, inferiu progressivo 
enfraquecimento do Estado por causa da administração proletária e do fim da (grande) propriedade 
privada. No entanto, houve aumento do poder estatal. Contudo, sua previsão supunha revolução 
mundial. A proposta do Socialismo em um só País foi de Stalin e não dele, de Lenin ou Trotsky... 
Marx postulou pouco sobre plano, mercado e distribuição de renda. Então, com o isolamento da 
URSS após a guerra civil e a invasão imperialista, Lenin e outros fizeram uma mediação: a NEP, 
com aliança operário-camponesa.  
NEP era um conjunto de modos de propriedade, de produção e de distribuição, para predomínio de 
um tipo de Capitalismo de Estado (Bertelli, 1987). Durou apenas sete anos, por várias contradições. 
Os bolcheviques implantaram a ditadura do proletariado, mas, premidos pelas circunstâncias 
nacionais, não aplicaram alguns pressupostos democráticos marxianos (o que Luxemburg criticou). 
Com o unipartidarismo, aboliram a liberdade de opinião e de organização até o domínio da facção 
de Stalin (que exterminou seus opositores).  
O autoritarismo da vanguarda bolchevique se voltou contra ela pelo uso de suas próprias normas! 
Tivemos ditadura não de nova classe social e sim de um grupo partidário, oriundo do proletariado, 
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porém atuando contra o mesmo, com uso de um estamento gestor burocrático, expropriando os 
camponeses (Deutscher, 2006, Trotsky, 2005). O risco de conflitos entre dirigidos e dirigentes, 
como este, fora indicado pelo anarquista Bakunin e por Engels desde o século XIX (Fernandes, 
2000).  
Resumindo, na Revolução Russa houve fatos interdependentes, alguns contrários aos postulados 
marxianos, resultando em contradições antidemocráticas: 

- isolamento nacional;  
- baixa industrialização (poluente e) com proletariado minoritário;  
- Assembléia Constituinte de representação opositora majoritariamente camponesa dissolvida; 
- mais perdas proletárias na guerra contrarrevolucionária e  
- intensificação da ditadura do partido-Estado (dominando os Conselhos) com censuras 

políticas, artísticas, científicas e às religiões, além da repressão sexual, a nacionalidades e etnias.  
 

O “Socialismo Realmente Existente” (SOREX) não superou o Mercado e o Estado, inclusive 
porque manteve a divisão do trabalho manual/intelectual, desigualdades e discriminações. Para 
legitimá-lo, criou-se uma ideologia (o marxismo-leninismo) com culto a personalidade de Stalin 
(como depois se fez com Mao Tsé Tung na China etc. – Bettelheim, 1978).  
Após o fim da Terceira Internacional (por acordo com imperialistas antinazistas e antifascistas na 
Segunda Guerra Mundial) e o XX Congresso do Partido da URSS (onde informaram crimes de 
Stalin), o “comunismo internacional” entrou em crise.  
No Brasil, o stalinismo (não-dialético) foi representado pelo Partido Comunista, o PCB (Konder, 
1986). Propôs entre o final dos anos 1950 e a ditadura iniciada em 1964, uma estratégia etapista de 
revolução (cuja primeira fase teria aliança estratégica com a burguesia nacional). Ocorrendo a 
ditadura, a extrema esquerda reagiu, como em outros países, com uma voluntarista (por isto 
derrotada) luta armada (Gorender, 1987).  
Com o retorno democrático no Brasil, o “reformismo forte” euromunista e sua tese da democracia 
como valor universal foram propostos. Um ex-membro do PCB no Partido dos Trabalhadores (PT), 
nos anos 1980/90, apresentou o “reformismo revolucionário” (Coutinho, 1991). Ora, a democracia 
não é valor ético e sim política; não é “universal” porque não é aceita por todos; combinar 
reformismo e revolução é uma contradição! Reformista, Gorbachev tentou salvar a URSS e... 
fracassou. 
Nos exemplos acima persistiram continuidades e descontinuidades entre Marx, marxistas e 
tentativas revolucionárias. Marx e Engels (2007) previram: dado o ser internacional do Capitalismo, 
qualquer revolução política nacional regrediria ao mesmo se não fosse acompanhada de outras que 
criassem novo modo de (re)produção mundial.  
Países do SOREX, com marxistas, fracassaram, mas tal possibilidade foi prevista por outros 
marxistas (Trotsky, 2005, Sweezy e Bettelheim, 1978). Em comparação às teorias e governos 
antissocialistas...  
 
 
Crises Capitalistas Evidenciam a Necessidade de uma Alternativa  

 
Oligopólios e crises pela especulação financeira (desconsiderando a produção) contradizem mitos 
liberais sobre concorrência e equilíbrio no mercado, com trocas perfeitas de informações 
(autorregulação). Sempre se recorre ao Estado. Contudo...  
Governos social-democratas “keynesianos” (com Welfare State), ou neoliberais, não evitaram crises 
e guerras, pois coniventes com o Imperialismo dos Estados Unidos e aliados: pelo dólar como 
“padrão monetário” internacional; na ONU (dominando o Conselho de Segurança), no Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e na Organização Mundial do Comércio (OMC), com cotas 
majoritárias. 
Vivemos inseguros na instabilidade, no caos da falha metabólica capitalista: para o lucro 
economiza-se tempo de trabalho com automação (mais-valia relativa) desempregando, o que 
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diminui o consumo e a taxa média de lucro (a realização da própria mais-valia); como 
compensação, faz-se propaganda (para consumo fútil), investe-se em entretenimento e diminui-se o 
tempo útil dos produtos, causando mais desperdício (lixo...); pobres sem consumir ficam ansiosos, 
se drogam, desestabilizam famílias, cometem crimes. São danos não pagos pelas empresas 
industriais emitindo gases que intensificam o efeito estufa (desequilíbrio entre entrada e saída da 
radiação solar na atmosfera). Mudanças climáticas causam secas ou enchentes, doenças, perdas 
agrícolas e migrações...  
Reage-se àqueles efeitos negando direitos de estrangeiros para manter empregos dos nativos, 
fomentando “racismos” (respondidos com fundamentalismos religiosos e terrorismo pelos países 
dominados), inclusive ameaçando com bombas atômicas. A “solução” neoliberal? Mais 
privatização, transferência de custos ao Estado e menos Assistência Social. Resolve? 
Não existe Capitalismo sem inflação/deflação de preços e desigualdade, por causa da mais-valia 
(desequilibrando por concentrar renda). É uma contraditória (des)economia: insufla guerras para 
obter-se recursos produtivos desperdiçados, causando mais destruição e, para compensar os custos, 
mais especulação financeira (fetichismo – Marx, 2006).  
O “cassino global” acumulando dinheiro como um fim em si, per se, manter-se-á? Mesmo 
financistas admitem: sem regulação internacional, o Capitalismo se autodestruirá (Soros, 1998). A 
tarefa humanista revolucionária é superá-lo, sem barbárie. Como?  
Não foi corroborada a hipótese principal de Marx: a necessidade do Comunismo (reino da 
liberdade). Vítima de sua revolução, o proletariado viveu uma farsa no SOREX; todavia, este não 
invalidou a teoria marxiana, porque corresponde apenas parcialmente aos seus postulados.  
Marx não podia prever tudo, mas definiu condições (constatáveis) para o sucesso ou fracasso 
revolucionários.  
Para Transição ao Socialismo eficaz, sugiro corrigirmos erros marxistas, usando outras teorias. 
Porém, sem ecletismo (como o liberal-socialismo de Bobbio etc.). Façamo-lo dialeticamente, 
criticando também outras teorias e práticas por meio do marxismo, numa nova síntese... 

 
 
Propondo um Paradigma Humanista Ecológico Re(e)volucionário 
 

O debate sobre crise do SOREX e não-validade do marxismo foi considerado epistemologicamente 
pelas noções de:  

- paradigma (método em teorias), cf. Kuhn (relativista) e   
-falsificabilidade das teorias, previsibilidade e revolução permanente na ciência, propostos 

pelo dedutivista Popper, fundador do neoliberalismo com Hayek (Fernandes, 2000).  
 

Revolução permanente é relacionável ao Socialismo. A (veracidade da) teoria implica: não ser um 
teorema (lógico numérico) ou algo ideológico, com axiomas autoevidentes; deve ter hipóteses 
demonstradas não apenas argumentativamente e sim confirmadas na prática. Unamos “socialismo” 
(teoria preditiva) e Socialismo (sociedade a efetivar).  
A validade da teoria socialista implica respondermos a crítica de opositores (liberais, social-
democratas etc.) resolvendo problemas que não solucionaram sobre:  

- a “essência”, “natureza humana” egoísta e violenta ou não;  
- igualdade ou desigualdade entre pessoas e seu trabalho, além de 
-suas diferenças, em sociedades democráticas que, senão tragam felicidade, satisfaçam 

necessidades “básicas”, com Plano racional.  
 

Comecemos pela ontologia. Confundi-la com “metafísica” (especulativa), limitando-nos à 
epistemologia (como Kant e positivistas desde Comte) é erro até de dialéticos como Adorno (2009); 
com sua dialética negativa (sem síntese) foi cético: incapaz de propor um projeto revolucionário. 
Negar a investigação do Ser deixa a tarefa para irracionalistas supostamente intuitivos: crentes 
religiosos, dogmáticos, reducionistas. Sejamos realistas e não conservadores.  
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Critique-se a “metafísica” como discurso sobre o Ser sobrenatural. Realistas, Marx e Engels (2007) 
consideravam que, sem verificação, qualquer debate sobre universo e substância é especulativo. 
Somente haveria uma ciência, a da História: nosso movimento social na natureza e da natureza 
universal.  
Em relação à (des)igualdade, antimarxistas questionaram a determinação econômica. Entretanto, 
não há vida sem trabalho e meios de sustentá-la (propriedade de todos ou não, com necessidades 
comuns). 
Humanista naturalista dialético, Marx (2003c) pensou a natureza humana em transformação. 
Embora haja necessidades biológicas (alimentar-se, habitar, copular...) estas são redefinidas e outras 
(não-econômicas) são criadas no desenvolvimento social (escrever, fazer arte, meditar...). Todavia... 
Ditaduras reprimiram diferentes identidades e escolhas no SOREX. A previsibilidade social não 
pode excluir nossa vontade e liberdade. Por isto, a substituição do mercado, pelo planejamento com 
tecnocratas usando computadores, não se realizou. Isto pareceu confirmar a crítica que (neo)liberais 
(Mises e Hayek) faziam ao cálculo econômico, que dispensasse preços como indicadores de 
escolhas (Nove, 1989).  
Não existem determinismo, computabilidade e certeza absolutos (Moreira et al., 1995). Mesmo a 
morte, que é certa, tem imprevisibilidade (enquanto não soubermos o momento em que ocorrerá). 
Então a indução (generalização de inferências) foi questionada desde Hume, por liberais (Keynes e 
Popper), ou socialistas como Engels (1986) e Russel (1992).  
Faz-se indução e reindução momento a momento (em sentidos diferentes), alterando o grau de 
probabilidade (risco) de um evento ocorrer, com efeitos (benéficos ou danosos e custos desiguais) 
para diferentes grupos sociais.  
Não calculemos O Bem, o ético (cf. utilitaristas) e sim resultados da práxis (pensar, sentir e agir) em 
conformidade, ou não, com fins específicos, avaliando responsabilidades.  
Lógicos problematizaram o cálculo probabilístico (estatística), negando certeza causal. Afirmou-se 
o acaso, negando um Ser permanente. Pelo “cassino global”, nosso destino parece um jogo de azar; 
mas nele matemáticos calculam riscos usando computadores (sem uma constante, “padrão” de 
medida?).  
Na crise do SOREX, “pós-modernistas” (“pós-capitalistas”?) negaram qualquer invariante causal 
comum (substância). Irracionalistas (antirrealistas) particularistas utilizaram confusamente teorias: 

- de sistemas (cibernéticos - seres vivos e máquinas computando informação);  
- da matemática (sobre complexidade e caos; ou incompletude cf. Gödel) e 
- da física (quântica – atômica, com partículas subatômicas - sobre descontinuidade, 

instabilidade e incerteza; ou da relatividade cf. Einstein, com suposta reversibilidade temporal). 
 

Relacionemos as teorias acima a uma síntese re(e)volucionária.  
A relatividade da simultaneidade não significa “dessubstancialização”, mas um contínuo tempo-
espaço, parametrizado pela velocidade constante da luz (analogamente ao primeiro princípio da 
termodinâmica, de conservação da energia - Einstein, 2005). 
A invariante universal da equivalência entre massa e energia, na variação de posições e movimentos 
no tempo-espaço, é a (velocidade da) luz (Einstein, 2007). Para Marx, é o trabalho (medido pelo 
tempo). A probabilidade associada à consciência e decisões (teleologia) é uma codeterminação entre 
nós e a natureza geral. 
A reprodução vital na Terra (realisticamente) depende da luz solar (Odum, 2004) com fotossíntese 
feita pela biomassa, usada no trabalho computadorizado do Homo sapiens. Neste processo, ocorre 
perda de energia útil (entropia) aumentada no Capitalismo com desperdício associado à 
concentração de renda por mais-valia, da sociedade civil ao Estado (Altvater, 1995). A tendência a 
maior especulação financeira, meta-física em relação à “base” natural, não pode manter-se (por isto 
as crises fazem a acumulação retroceder). Neste complexo metabólico há nexo entre energia, 
trabalho e valor? Deduz-se algo comum, para Comunismo?  
Há uma constante natural, a energia (Engels, 1986); como luz (da escala quântica à macrocósmica) 
tem transformações verificáveis, mensuráveis e/ou causadas pelo trabalho como práxis, resultando 
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em valores de uso satisfazendo (ou não) necessidades. Isto é compatível com o marxismo; porém, 
qualquer teoria é incompleta (cf. Gödel).  
Completemos postulados, como o conflito forças produtivas x relações sociais de produção, para 
explicar a transição entre sociedades (Marx, 2003a).  
Se algoritmos não são somente lógicos, mas procedimentos decisórios, a relatividade da indução se 
mostrou no governo liderado por Lenin: sua prática contradisse sua intencionalidade e expectativas 
iniciais (com consequências utilizadas por Stalin).  
Partido e burocracia pós-Stalin condicionaram a baixa produtividade (poluente); esta também 
condicionou a mudança política, pois menor produtividade implica menos escolhas factíveis (de 
consumo e outras), portanto, menos liberdade. Isto foi respondido com reformas democráticas de 
Gorbachev (fracassadas). Sem re-evolução reconciliando política e economia (com tecnologia), 
tornou-se mais provável (e ocorreu) o colapso (revertendo-se ao Capitalismo). Necessitamos de 
síntese total. 
Superemos qualquer dualismo entre base econômica (“fundamento”) e superestrutura (política, 
administração, direito, ética, estética...) pela unidade Cultura (humanista naturalista; Marx, 2003b). 
A teoria marxiana deve ser parte de outra mais ampla, cujo parâmetro universal seja a luz. Esta 
invariante energética presente em múltiplas mediações (das sinapses cerebrais – no pensar -  aos 
atos e instrumentos como computadores) contudo, não deve ser pensada reducionisticamente.  
Pelo método dialético estuda-se o real como movimento de complementaridade e "luta" - 
contradição – entre opostos (ordem/caos, estabilidade/instabilidade, equilíbrio/desequilíbrio...), 
havendo conservação relativa na superação. Pensemos isto sem extrapolação (indução) indevida, ou 
dedução, que negue a especificidade de um ser pelo outro. Tampouco intuição e imaginação são 
suficientes sem prova. Proponho monismo dialético, paramarxiano: método transdisciplinar para 
revolução com planejamento social ecológico (Azaziel, 2004).   
Não adotemos o feedback cibernético; nem a reciprocidade causal dos relativistas (pragmatistas 
liberal-socialistas, como Dewey ou historicistas como Weber, Mannheim ...). Estes desconsideram 
as classes sociais (como agentes revolucionários); o trabalho e/ou a desigualdade social. 
Aqueles influenciados pelo pragmatismo estadunidense, social-democratas como Habermas e Offe 
(1989) afirmaram o fim do proletariado e a perda da “centralidade ontológica” do trabalho; 
subjetivistas socialistas “pós-modernos” disseram que deixou de existir (!), ou se tornou imaterial 
num Capitalismo pós-industrial (Gorz, 2005). Até marxistas pensaram que a medida do valor 
econômico pelo tempo de trabalho se tornou inválida (Oliveira, 2003)! Esclareçamo-nos: 

• Uma classe é determinada pela propriedade dos meios de trabalho vis-à-vis a 
renda auferida (Marx, 2006, Stavenhagen, 1981); 

• O proletariado não se restringe ao operariado e sim se define na relação 
social capitalista de obtenção de mais-valia (tempo de trabalho não-pago) e 
salário.  

• Proletários são todos os assalariados na produção industrial e em instituições 
de serviços, com resultados tangíveis (materiais) ou intangíveis 
(“imateriais”), de cientistas, artistas etc. (Marx, 2002).  

• A mais-valia ocorre em empresas estatais e privadas, cujos lucros dependem 
de Fundos financiados pelo Estado (com funcionários assalariados); Estado 
que é mantido com tributos pagos por todos os trabalhadores assalariados 
(Oliveira, 2003). É a reprodução ampliada do Capital. 

 
A (re)produtividade capitalista com instrumentos “pós-industriais”, eliminou a medida do trabalho 
tornando mais relevante a linguagem? É o que argumentam filopragmatistas no FSM (Santos, 
2006). Ora... 
Robôs, computadores e satélites são criados com trabalho (incluindo linguagem, ao pensarmos); se 
transmitem informações, são sinais de luz convertidos em atos, palavras e imagens em todas as 
atividades sociais.   
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A velocidade da luz mede o tempo (cf. Einstein) e nosso tempo de trabalho (cf. Marx) deve ser a 
medida do valor (econômico) dos produtos sociais em vez (da quantidade) do dinheiro (os preços); 
se atuarmos antientropicamente, com novo uso da luz solar, o planejamento ecológico poderá usar 
como medida o tempo de trabalho (médio) socialmente necessário (Azaziel, 1997, 2004)! 
Aquelas tecnologias de inteligência artificial poderão servir ao planejamento sociometabólico 
democrático (com “governo eletrônico”). Entretanto, teremos Plano racional sem pessoas racionais? 
Superaremos a dominação com desejos possessivos? Marx (2005) supunha revolução total, embora 
escrevesse: “fazem a história, mas não o sabem”. Somos (in)conscientes. Isto resulta em tragédias e 
distopias.  
Lukács (2003) definiu que revolução necessita de relação adequada entre o proletariado (classe em 
si) e seu fundamento, por meio de Conselhos. Assim coincidiriam substância (trabalho) e 
autoconsciência (da classe para si). Todavia, nosso ser se reduz ao trabalho? Não é contraditório 
querer chegar a uma sociedade sem classes com consciência de (lutas de) classe? 
A teoria marxiana é deficiente psicologicamente. Alguns marxistas a completaram com a freudiana 
(“onde havia o id que passe a haver o ego”). Contudo, o ego não é também problemático? Não é 
instância da repetição neurótica com inveja, ciúme, ganância... mantendo o Capitalismo?  
A psicanálise é insuficiente para a política, pois “individual”... e o Partido ou outra instituição não 
podem assumir a função do psicanalista. “Pós-modernos” propuseram esquizoanálise, pensando o 
inconsciente como criativo (Guattari, 1982). Loucos fazem revolução? Existe alternativa 
gramsciana. 
Para Gramsci (2002), seria necessário passar do momento econômico-corporativo (egoístico-
passional) ao ético-político comunista elaborando um Plano (consciente), com reformas da 
(infra)estrutura ao superestrutural.  
Aquela transição seria uma catarse (liberação de emoções na tragédia teatral). Gramsci adaptou-a 
de Aristóteles, para conhecimento causal na  política. Porém... 
Por quê o proletariado seria a primeira classe social na História a renunciar ao seu poder? O fim do 
predomínio da propriedade privada não acabou com conflitos coletivos. Por quê o fim da divisão 
do trabalho o faria?  
Não necessitamos questionar todos nós para superarmos o egoísmo? Divididos (entre consciente e 
inconsciente) seremos íntegros, éticos? É o que perguntam os meditadores (Krishnamurti, s.d.); 
mas não meditamos coletivamente... 
Relacionemos terapêutica e política, organizando grupos de pesquisa-ação para mediação de 
conflitos com (psico)análise institucional (Guillerm e Bourdet, 1976). Isto não tencionaria adaptar 
indivíduos às instituições e sim demonstrá-las como resultados de sua práxis (e contradições) para 
revolucioná-las! Portanto, diria Luxemburg, a nova democracia deve começar agora... 

 
 

Revendo a NEP no Século XXI  
 

Postulados alguns princípios (pressupostos) de uma teoria socialista, passemos à estratégia, com 
mais mediações. 
A experiência da NEP mostrou a Gramsci o imperativo de o proletariado fazer concessões aos 
aliados. Daí aprimorou os conceitos de Hegemonia e de Frente Única, dos bolcheviques, unindo 
estrutura e superestrutura numa síntese, o Bloco Histórico:  

Hegemonia pressupõe... levar em conta os interesses dos outros grupos sobre os quais... deve se 
exercer...apesar de... ser ético-política, ela deve ser também econômica... baseada na função 
decisiva exercida pelo grupo dirigente...  
(Gramsci, apud Anderson, 2002, p. 31) 
 
  

Uso os conceitos acima, o de Capitalismo de Estado (com aliança operário-camponesa) e o de 
revolução permanente, completados com estudos que criticaram sociedades Capitalistas ou de 
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Transição ao Socialismo (Bertelli, 1987, Sweezy e Bettelheim, 1978, Nove, 1989, Guillerm e 
Bourdet, 1976). NEP XXI é o nome desta estratégia. 
A nova NEP deve efetivar-se por um bloco histórico pró-socialista: proletários (incluindo 
desempregados no exército industrial de reserva e sem registro legal - “informais”) e camponeses; 
de identidades discriminadas ou não; seus representantes partidários e outros, aliados a pequenos 
empresários (capitalistas e cooperativados). O proletariado deve ter primazia pela sua função no 
Capitalismo, indispensável para a superação desta sociedade. Por quê? 
O agente revolucionário especificamente capitalista é o proletariado; não a burguesia (que se 
apropria dos bens por exploração do trabalho alheio) ou o campesinato (surgido antes do 
Capitalismo). É pertinente ao “socialismo do século XXI” (frase do presidente venezuelano Hugo 
Chávez). No entanto, observam-se iniciativas repetindo erros do passado. Confunde-se Socialismo 
com estatismo, burocratização, militarismo e censura, ou idealiza-se a democracia.  
Há tentação de reeleição ilimitada, com culto a personalidade. Instituições e regras democráticas 
coexistem com oligarquias; assim, possibilitam ascensão de governantes autoritários e “teocráticos” 
(Hitler e Bush foram eleitos!). Governos ou movimentos sociais tribais indocamponeses (com mitos 
fundadores) podem desconsiderar isto e a importância do proletariado.  
Algumas daquelas experiências são anticapitalistas (mas os “socialistas feudais” também eram! 
Marx e Engels, 1998). Sem projeto revolucionário dialético tornar-se-ão regressivas. O Movimento 
ao Socialismo boliviano, por exemplo, admitiu a possibilidade de tornar legal um costume indígena: 
punir criminosos com chibatadas! É humanismo?  
O particularismo étnico pode dividir um país em diferentes “nações” e... fracassar. Admitem-se 
dificuldades corporativas de movimentos indígenas (como o Zapatista mexicano) para um projeto 
comum e atuação no Estado (Navarro, 2007). Isto não significa considerá-los 
contrarrevolucionários a priori (Mariategui, 2005). Una-se o campesinato ao proletariado num 
Bloco Histórico. Para tal, existe a formulação:  

 
Um grupo social é dominante sobre os grupos inimigos que ele tende a 'liquidar'... e é dirigente 
sobre os grupos que lhe são próximos ou aliados....pode e mesmo deve ser dirigente antes de 
poder conquistar o poder governamental....em seguida...quando exerce o poder...se torna 
dominante mas também, continua a ser ‘dirigente'. 
(Gramsci, apud Anderson, 2002, p. 62) 

 
Temos problemas a resolver nas propostas gramscianas: 
1) O proletariado terá suas ideias prevalecendo sem dispor dos principais meios de trabalho? 

Em Aparelhos de Hegemonia a burguesia difunde sua ideologia. Cotidianamente induz ao 
anti-humanismo (com videojogos simulando guerras) em prol do comportamento moral 
do liberal Homo oeconomicus (competitivo), em programas de televisão mundiais 
sadomasoquistas (como o Big Brother) aceitando-se qualquer humilhação por dinheiro. É 
novo panem et circensis! Então... 

 
2) O proletariado pode ser hegemônico no Capitalismo antes de ser econômica e 

politicamente dominante? Em Aparatos de Hegemonia difunde-se ideologia, mas pode 
haver efeitos repressivos simultaneamente! É o caso do Judiciário. Em instituições 
predominantemente repressivas (como as Forças Armadas) também é transmitida 
ideologia (Escolas Superiores de Guerra). A síntese que os une é o Bloco Histórico 
(aliança de classes com projeto total), pois (cf. Gramsci) a diferença entre estrutura 
(“base”) e superestrutura social é apenas didática... 

 
3) Há ligação entre produção, gostos - induzidos pela burguesia - consumo e reprodução. 

Relaciono isto à energia nos nossos corpos (libido, Freud, s.d.) e à energia externa ao 
mesmo (exossomática), que se associam pela práxis do sociometabolismo na família, em 
instituições do Estado e da sociedade civil. Assim realizam-se pulsões (de vida e de 
morte) para prazer, pois  
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4) Hegemonia é um conjunto de “práticas e expectativas sobre a totalidade da vida: ... [a] 

distribuição de energia, nossa percepção do nosso mundo e de nós mesmos... que... 
experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente.” (Williams, 1979, 
p. 113); daí 

 
 

5) Há disputa política entre classes pela ocupação de cargos nos Aparelhos de Hegemonia, 
para outra educação e ética: guerra de posição. “Guerra de movimento” é ataque (Golpe) 
com “ruptura” (revolução) na gestão nacional. “Guerra de posição” sem “guerra de 
movimento” é reformismo. Todavia, critico a violência, o militarismo gramsciano, mesmo 
entre aspas: liquidar é negar, reprimir (como stalinistas, nazistas e fascistas) e não superar, 
dialeticamente. De resto, 

 
6) Uma classe social (ou partidos que a representam) pode ser dirigente, mas não é 

hegemônica se usa o ideário dos dominantes para governar! E, sem revolução, o 
proletariado será dominante? Ademais, como valor ético, os proletários devem dominar?   

 
Marx dizia: o educador deve ser educado. Quem o (re)educará? O problema é (psico)social 
intertemporal (entre gerações, pais e filhos...): o futuro será uma projeção egocêntrica do passado, 
como a neurose? Da luta resultará o amor? Ou... 
Repetiremos disputas por propriedade, cargos e renda, com estratificação social discriminatória 
(status, estigmas...)? Esta é a tragédia que mantém o Estado necessário. Superaremos o desejo de 
acumulação, ou o mercado continuará?  
Se não se verificou um “salto quântico” da consciência com uma vanguarda de meditadores, 
transitemos com reformas para criarmos ao menos condições objetivas da libertação (para além dos 
mínimos sociais propostos pelos neoliberais). 
Não proponho Ditadura do Proletariado e sim Democracia Socialista, pluripartidária, dialógica 
(com direito ao dissenso). Na Transição haverá “separação” entre Executivo, Legislativo e 
Judiciário. No Bloco Socialista, aliados poderão opor-se entre si (embora unidos contra a 
exploração do tempo de trabalho alheio e a renda apropriada pela burguesia).  
Transição ao Socialismo é: Capitalismo de Estado, dirigido por Bloco Histórico Humanista 
Ecológico para Plano (usando Fundos Sociais e do Orçamento Público orientados por Conselhos 
consultivos, ou deliberativos) contra a especulação financeira, os oligopólios e a privatização. 
Conselheiros fiscalizarão aplicação de recursos e concessionários, diminuindo muito a corrupção. 
Esta totalidade social (Cultura) de cogestão entre Estado Laico e sociedade civil depende da 
superação do reformismo. Vejamos uma administração nacional como (contra-) exemplo pelo...  

 
 

Modo Reformista de Governar e Âncora Pró-Capitalismo  
 

O PT com Luiz Inácio da Silva (Lula) foi eleito em 2002 para governar o Brasil. Antes, no governo 
do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), diminuíram os salários do funcionalismo, 
fizeram privatizações e atração de capitais especulativos, com a oferta de juros altíssimos (o que 
aumentou muitíssimo o endividamento do país, em dólar).  
Aplicou-se a "âncora cambial": sobrevalorização da moeda nacional (o Real); o que aumentou 
preços dos produtos brasileiros, arruinando as exportações. Então veio outra "âncora" com 
desvalorização do Real e, a seguir, o governo petista. 
Âncora fiscal foi o nome usado por economistas no governo para ocultar exigência do FMI, ou seja, 
do Imperialismo: continuar o pagamento das dívidas externa e interna do Brasil, com superávit 
primário (parte do orçamento pagando juros daquilo).  
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Retiraram verbas da Previdência, criando falso déficit ali e prejuízo para: melhores serviços de 
saúde e de educação; reforma urbana e agrária; transportes coletivos e fontes de energia renováveis 
não-poluentes (Paula, 2003).  
Foram feitas compensações às perdas das empresas nacionais pela política externa e, parcialmente, 
às do proletariado e do campesinato. Entretanto, com projetos “focalistas” assistencialistas e cotas 
raciais (particularismo racista que, a despeito da intenção de equidade, é discriminatório e contrário 
a avaliações por mérito).  
Os fatos supramencionados são evidências empíricas de que o proletariado (ou um de seus partidos) 
pode se tornar dirigente (governante) nacional e não ser hegemônico, porque com projeto burguês 
ou não-socialista humanista. Assim é o neodesenvolvimentismo...  

“Desenvolvimentismo” se tornou palavra freqüente entre petistas e keynesianos (Sicsú et al., 
2005) convidados a trabalhar no governo federal. Combinaram o (nacional-)desenvolvimentismo do 
Governo Juscelino Kubitschek (cuja ideologia a Esquerda, no Governo João Goulart, associou a um 
projeto de revolução por etapas - Toledo, 1982), com propostas da Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe da ONU (onde trabalharam o argentino Raúl Prebisch e o brasileiro Celso 
Furtado).  
Aquela herança estava em textos programáticos petistas (como os do Ministro Mantega) desde os 
anos 1980.  
O neodesenvolvimentismo diferencia-se do neoliberalismo pelo Estado induzir mais o 
desenvolvimento com substituição de importações (como o desenvolvimentismo na ditadura) 
embora fiscalista (como o neoliberalismo). É (neo)social-democracia; evidência da hegemonia 
capitalista no burocratizado PT e seu governo, com dirigentes usando estatais e fundos públicos de 
modo corrupto.  
Aqueles dirigentes, muitos ex-sindicalistas, teriam constituído nova classe (Oliveira, 2003, 
recordando obra de dissidente do Partido Comunista da Iugoslávia - Djilas, 1962). Não há nova 
classe social porque tais agentes não se tornaram proprietários e sim gestores de Fundos por 
indicação política (embora possam obter ganhos que depois, como financistas, os tornem parte da 
burguesia como o fizeram membros do PSDB!).  
Apesar da corrupção, as realizações do governo e a mobilização popular em sua defesa ajudaram a 
reeleger Lula em 2006. Então... 
Lançou-se o Plano de Aceleração do Crescimento que aumentou o Produto Interno Bruto (PIB), 
com mais investimentos (em estradas, habitação, saneamento...). Porém, veio nova crise 
internacional que, com a “âncora fiscal”, trouxe perdas para o nosso Bloco Histórico. Baixaram os 
juros; contudo, basta retornar o crescimento que os aumentam.  
Os bancos - declarou Lula - jamais ganharam tanto! E capitalistas das escolas e hospitais privados 
são muito beneficiados com programas assistencialistas ou terceirizados. Isto não nos levará à 
superação do Capital! Enfrentemos de outro modo este debate... 
 
 
     Questionando a Âncora Capitalista Financeira 

 
Economistas usam a palavra âncora para o que “fixa” a moeda, como unidade de conta, 

controlando a inflação: 
- de oferta - quando o investimento aumenta a produção fazendo crescer preços dos produtos 

necessários a esta;  
- de demanda – pelo aumento do crédito ou da renda sem produção que a satisfaça;  
- importada - aumento de preços de produtos estrangeiros;  
- de preços administrados (aumentos daqueles controlados pelo governo) e a  
- de custos financeiros (aumentos de juro).  
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Inflação é: desvalorização da moeda, pelo seu excesso de oferta em relação a bens produzidos e/ou 
aumento generalizado/setorial de preços de outros ativos (valores de troca).  
Qual é o preço financeiro? O juro, nas transações com derivativos, etc. São  transações com moeda 
indexada (caso dos títulos do governo, ligados a taxa básica, a Selic, pela qual o Banco Central 
parametriza todos os tipos de juro).  
A Selic é altíssima, endividando demais o Estado (que cobra tributos dos capitalistas produtivos, os 
quais recuperam tais custos em aplicações financeiras ou repassam-nos aos compradores de seus 
produtos). Há, portanto, inflação deslocada para a dívida estatal.   
Aquela dívida é enorme roubo de tempo de trabalho/energia/renda, não computado no Balanço 
Energético do país ou nas Contas Nacionais. Questiono o superávit primário (pagamento de juros 
de uma dívida a ser auditada). Proponho Balanço Social Ecológico, medindo (anti)entropia, com 
controle da inflação. Para fazê-lo rumo ao Socialismo, necessita-se de nova coalizão 
governamental; todavia, não apenas.  
Uma Esquerda anti-reformista pode ser voluntarista, tentando passar imediatamente ao Socialismo 
(em um só país)! É erro staliniano sugerido como alternativa ao neodesenvolvimentismo (Katz, 
2007). “Pós-modernistas”, por sua vez, particularistas, são incapazes de um projeto mundial. 
Também observamos dificuldades do “socialismo” à la Chávez na Venezuela ou do Governo 
Kirchner na Argentina contra a inflação, com congelamento de preços (que fracassou várias vezes 
no passado – Nove, 1989).  
Necessitamos de mediações para transição (que começa nacionalmente) até o Socialismo (mundial) 
por meio de novo Capitalismo de Estado. Reorientemos o desenvolvimento social com nova 
“âncora”, não só relacionada à circulação (de dinheiro), mas à produtividade (ecológica), à 
distribuição (desconcentrada) de renda e ao consumo (sustentável). Como?  

 
 

  Contendo a Especulação Financeira com Âncora Salarial  
 
A especulação financeira mundial, relacionada ao endividamento estatal, aumenta a 

vulnerabilidade dos países com maiores riscos, custos e danos para os mais pobres. A fim de contê-
la necessitamos de:  

• novo indexador para a dívida pública com juros bem mais baixos;  
• controle de capitais (nos dando maior poder de enfrentar crises internacionais e ações de 

especuladores financeiros);  
• câmbio administrado com pequena banda de flutuação (dialética no câmbio!), mantendo 

proporção adequada entre exportações e importações, garantindo o mercado interno.  
 

Acima, preparamos outra “âncora” econômica. Tal instrumento de regulação de políticas públicas, 
“estabiliza” a moeda com meta de emissão e depreciação de um preço-chave, em prol de um ativo 
principal, a fim de controlar a inflação (calculada por índice estatístico).  
Qual é o “fundo” que “fixa” a “âncora”? Empiristas monetaristas (liberais e social-democratas) 
respondem: é a “base” monetária. Então, asseguram, como ativo principal, o juro. Não relativizam o 
índice de inflação (média de preços escolhidos). Ideólogos, não explicitam a dominação no ativo 
assegurado (que interessa, portanto, beneficia a burguesia). Induzem, por senso comum capitalista, à 
repetição do fetichismo da mercadoria.  
Devemos subverter o significado de “âncora” econômica: é o trabalho e não a moeda o fundamento, 
a causa do valor dos produtos.  
Socialistas devem propor um ativo pró-maioria expropriada que trabalha! Qual? O preço salário. 
Socialistas não-marxistas, entretanto (Gorz etc.) defenderam a abolição imediata de salários, 
substituindo-os pela renda mínima para todos. Ilusão, pois: 

- a burguesia não dará este presente (!);  
- individualizar-se-ia a distribuição, numa “multidão”, desorganizando o proletariado e 

dificultando a ação revolucionária;  
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- não podemos, ao menos ainda, trocar imediatamente energia por energia, ou tempo de 
trabalho por tempo de trabalho (Marx, 1979).  

 
A remuneração do trabalho das pessoas não será igual; os cidadãos não serão equipotentes e nem 
dispensarão a mediação do “equivalente” monetário. Logo, o Real continuará a ser a unidade de 
medida contábil. Como o principal tipo de inflação é de custos financeiros, proponho âncora 
salarial com:  

a) depreciação do parâmetro atual do(s) juro(s) e da dívida estatal (a taxa Selic);  
b) regulação da magnitude da moeda ajustando seu parâmetro (a taxa de câmbio) 

relativamente à produtividade do país para 
c) aumento da magnitude dos salários. Contudo... 
 
O salário mínimo (s.m.) será a taxa básica e salários maiores terão ganhos menores...até o 

zero (repondo apenas a inflação). Não se propõe o s.m. como indexador geral, porque todos os 
preços seguiriam os seus aumentos, o que seria inflacionário. E para a dívida estatal? 

O novo indexador daquela dívida deve ser o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que se 
refere ao consumo de quem recebe entre 1 e 40 salários mínimos. Será mediação para passarmos do 
predomínio do “setor” financeiro ao produtivo com âncora salarial, em benefício de mais de 90% 
da população!  

Para que o s.m. funcione como âncora anti-inflacionária basta ser parâmetro distributivo. 
Seus aumentos (e de outros níveis salariais numa escala) indicarão, pelo maior poder de compra dos 
recebedores, a necessidade de: aumento da oferta produtiva em relação à demanda efetiva (e não 
especulativa; financeira). Assim controlaremos a inflação de oferta e a de demanda.  

A tributação diferenciada por setor econômico evitará inflação importada. O s.m. é decidido 
pelo governo federal (preço administrado) referindo-se a tal tipo de inflação também. O s.m. pode 
ser mais: um indicador informacional de todo o planejamento estatal! Vejam... 

O s.m. é taxa referencial de todos os salários (Oliveira, 2003); também o é para preços de 
mercadorias de uma cesta básica (alimento, vestuário...) e pode servir a outras (materiais de 
habitação, tarifas de transportes...). Logo, não está relacionado a um mercado interno “de massas”?  

O s.m. é taxa da Seguridade Social (Previdência, Saúde e Assistência) e os assalariados 
contribuem para Fundos que financiam ministérios e projetos capitalistas via bancos (op.cit.).  

Com menores taxas de juro e maiores salários, projetos empresariais e de governo não 
poderiam ter risco menor, dado o aumento do mercado interno? Não teriam menores taxas de 
desconto e de retorno a cobrar em juro? Tal crescimento não traria mais empregos com registro 
legal e mais contribuições previdenciárias? Maior Seguridade não diminuiria a influência de igrejas 
com ilusões salvacionistas como as (neo)pentecostais?  
Os muitos novos empregos não evidenciariam a falácia do “fim do trabalho”? Também não 
diminuiriam a criminalidade e a violência? Podemos criar mais empregos ainda?   
O s.m. relaciona renda a tempo (horas) de trabalho: não são indicadores para redução da jornada 
que criará mais vagas de emprego e é pré-requisito principal de Transição ao Socialismo (Trotsky, 
2005, 2008)?  
O s.m. é um mínimo moral para satisfazer necessidades vitais (cf. Marx e a Constituição Brasileira 
– Brasil, 2003). Elevá-lo será medida econômica, ética e política, com os militares incluídos no 
proletariado (assalariados, são membros do bloco por hegemonia democrática socialista).  
O novo bloco dirigirá a nação por meio de Conselhos no Estado (com representantes da burguesia e 
outros da sociedade civil, fiscalizadores do governo). Haverá alianças táticas com a burguesia 
produtiva e de serviços, contra a fração financeira para... 

 
 

Governar um País em Transição ao Socialismo 
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Pela “âncora” salarial se une propostas de ação para democracia não somente “formal” (normativa e 
eleitoral) e sim substantiva (de trabalhadores, como cidadãos efetivos, com poder de decidir como 
usar toda a riqueza que criam).  
O novo Bloco terá metas de inflação, diminuindo a relação dívida/PIB, porém redirecionando os 
investimentos, subordinando-os à finalidade superior. No Conselho responsável, fará o Banco 
Central emitir sinais (expectativas) de: assegurar o bem comum (a vida!) em desenvolvimento 
humanista ecológico. 
 Adotar-se-á o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU (renda, tempo de escolaridade e 
de vida médios) modificado com renda familiar per capita, indicadores de sustentabilidade e de 
desigualdades e/ou discriminações relativas à: sexo, idade, cor da pele, etnicidade e porte de 
deficiência, em cada região.  
Na NEP XXI planejaremos com IDH ecológico (IDHE) reduzindo impactos socioambientais, que 
acirram conflitos. Isto resolve o debate entre Direita e Esquerda (Bobbio, apud Anderson, 2002), 
com quatro critérios sobre desigualdade social:  

- factualidade (ela existe; sem especularmos qual é a essência humana);  
-alterabilidade (um ser, constante ou não, pode mudar atributos do seu desenvolvimento);  
-direcionalidade (re-evoluímos com novas induções) e  
-funcionalidade (passa a ser útil desconcentrar a renda, não o contrário). 
 

Mediremos não a felicidade ou o ser das pessoas e sim seus atributos, incluindo o trabalho. Por um 
Orçamento Nacional Participativo, precedido de Conferência Nacional com delegados da 
sociedade civil, o Legislativo encaminhará propostas ao Executivo, que decidirá o uso dos recursos.  
Os projetos deverão dar prioridade a pessoas e locais mais pobres. Pode-se usar o cálculo de 
probabilidades em adições e subtrações de custos e benefícios (Marx, 1979). Mediremos danos 
ambientais e reparações não só em dinheiro, mas em (neg)entropia com perdas/ganhos de tempo de 
trabalho obrigatório versus tempo livre (para participação política, reeducação amorosa, sexo, arte, 
meditação...). O principal obstáculo? A mais-valia, que evidencia ser a hegemonia capitalista não 
apenas persuasão ideológica, mas também coerção política e econômica (risco frequente de 
desemprego). Enfrentemo-lo.  
Podemos aumentar a massa de mais-valia (mais vendas pelo maior poder de compra proletário), 
contudo reduzindo a sua taxa com redução da jornada. Sem perda salarial? 
Salários acima do mínimo terão aumentos por acordos em Câmaras Setoriais integradas num 
Conselho Nacional de Trabalho (parte de um Conselho Nacional de Desenvolvimento). Capitalistas 
reagirão com automação (mais-valia relativa) usando máquinas-ferramenta e robôs, reduzindo o 
emprego. Dar-se-á aos dispensados seguro-desemprego e nova capacitação. 
Proporemos abertura de postos pela redução da jornada (logo, menor mais-valia absoluta), com 
comitês de empresas (cf. Acordos Trabalhistas na França) controlando efeitos da automação contra 
trabalhadores (Brasil, 2003). As perdas pela mais-valia na produção serão compensadas com 
decisões redistributivas nos Conselhos dos Fundos Sociais para sociometabolismo ecológico 
(Mészáros, 2002).  
Começaremos a corrigir danos da falha metabólica capitalista, com novos investimentos e reformas 
antientrópicas. A principal é a urbano-agrária, com bioindustrialização descentralizada (Sachs, 
1997).  
Pela interação de luz solar, computadores e biomassa (com engenharia genética) produzir-se-ão: 
casas com painéis solares e meios de transporte elétricos ou usando agrocombustíveis; usinas e 
(biodigestores para) pecuária, sem emissão de gases-estufa; materiais reciclados, biodegradáveis e 
outros (fármacos, alimentos biosseguros...) mais baratos. Como mobilizar o povo para isto? 

 
 

Convocando um Fórum (Inter)Nacional de Desenvolvimento  
 



 156

Renovemos a “agitação e propaganda” bolchevique e o bloco histórico dirigente (gramsciano), com 
um fórum permanente em cada nação. Deverá ser organizado a partir da sociedade civil 
(anticapitalista), unindo o trabalho pelo Socialismo no Parlamento e fora dele. Este Fórum 
(Inter)Nacional por um Novo Desenvolvimento, também deverá manter sua autonomia frente ao 
Executivo (mesmo quando tiver um representante eleito para governar).  
Para compor o Fórum, conclamemos os partidos de esquerda, centro-esquerda e nacionalistas; 
centrais sindicais, movimentos sociais e organizações não-governamentais. A mobilização será 
relativa ao “avanço“ de cada país (com ou sem governos de Esquerda), partindo-se de iniciativas 
como: 

• estabelecer referendos nacionais sobre o Salário Mínimo. Este deverá alcançar 
magnitude que dê ao assalariado condições de manter uma família segundo indicadores 
da ONU;  

• fazer auditoria da Dívida Externa e exigir que os governos federais informem quais são 
os credores e cláusulas contratuais da Dívida Interna;  

• expor motivos para reversão de privatizações (pressionando por Comissão Parlamentar 
de Inquérito sobre elas) e reestatização com gestão conselhista; 

• indicar o montante de dinheiro expropriado nas dívidas e privatizações e quantos 
benefícios o investimento dele, em reformas estruturais, poderá trazer em prol da 
maioria expropriada. 

 
Os itens supramencionados induzem à apresentação de um complexo alternativo: o Capitalismo de 
Estado com nova NEP. O Fórum será lócus de elaboração de um projeto com... 
 
 
Propostas Específicas para Novo Desenvolvimento Social 
 
Contribuindo à execução do projeto apresentado, “desdobro“ propostas feitas e indico outras, que 
devem ser adaptadas a cada situação nacional: 
1) Subordinar o Banco Central a todo o Governo;  
2)Modificar o Conselho de Política Econômica (incorporando Ministérios, Bancos de 
Desenvolvimento, representantes de Centrais sindicais patronais, de empregados e de instituições 
fiscalizadoras), tornando coerentes entre si taxa básica de juro, metas de inflação e de crescimento 
econômico; 
3) Reduzir o superávit primário até zero, fazendo auditoria das Dívidas Externa e Interna; 
4) Reduzir progressivamente a taxa básica de juros até pelo menos se igualar à taxa da inflação; 
5) Vincular a Dívida pública a um índice de preços ao consumidor em moeda nacional, mudando os 
títulos estatais de pós-fixados para a pré-fixados majoritariamente; 
6) Subordinar a meta de inflação ao crescimento do PIB e a metas não-econômicas, medindo-as 
com IDH ecológico; 
7) Regular o Câmbio para facilitar as exportações, sem prejuízo dos setores estratégicos e 
prioridades cidadãs (câmbio administrado, com pequena flutuação); 
8) Estabelecer Controle de Capitais, revisando o conceito legal de Capital Nacional; 
9) Reunir uma Frente Nacional de Prefeitos e Governadores para a reorganização da Dívida Interna 
e em prol de novo Pacto Federativo; 
10) Direcionar o dinheiro em Fundos Sociais não para superávit primário e sim para ampliação da 
Seguridade Social, com qualificação educacional e criação de empregos; 
11) Tributar mais os bancos e (com a Polícia Federal) fiscalizá-los contra a sonegação fiscal; 
12) Estabelecer maior concorrência entre bancos privados e estatais, fortalecendo os segundos para 
induzir à redução de preços do setor; 
13) Estabelecer controle maior sobre oligopólios (multinacionais ou não) e seus preços, com Lei 
Antitruste, evitando um fator inflacionário importante; 
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14) Mudar as tarifas das estatais e contratos dos concessionários dos serviços públicos, 
desindexando-as do dólar, para evitar inflação importada e de preços administrados; 
15) Determinar que as Compras Governamentais, com critérios transparentes, dêem prioridade a 
médias e pequenas empresas (incluindo cooperativas e agricultores familiares), usando estoques 
reguladores para o controle da inflação; 
16) Estabelecer nos Bancos Nacionais de Desenvolvimento, Taxa de Juros de Longo Prazo, com 
cálculo de Taxas de Desconto, de Retorno e de Risco incluindo critérios e indicadores de benefício 
humanista ecológico para projetos estatais e privados; 
17) Dar prioridade, nos financiamentos públicos, à infraestrutura, eliminando carências que 
restringem o crescimento econômico e mais empregos associados a reforma urbano-agrária 
(transporte coletivo não-poluente com energias renováveis, habitação, saneamento, saúde e 
educação);   
18) Criar uma Lei de Responsabilidade Social (vinculando receitas dos serviços sanitários e do 
ensino públicos, reduzindo dependência das instituições privadas);  
19) Propor Orçamento Participativo Nacional, com acordo entre Executivo e Legislativo, precedido 
de conferência nacional com delegados da sociedade civil; 
20) Criar Consultas Públicas (de 4 em 4 anos) para um Plano Plurianual de Desenvolvimento e 
Conferências Temáticas Nacionais (de 2 em 2 anos) para monitorar e avaliar suas decisões;  
21) Destinar verba no Orçamento Nacional para os Conselhos de Políticas Públicas; 
22) Determinar que Conselheiros de Políticas Públicas sejam capacitados em metodologias de 
auditorias (avaliando eficácia, eficiência e efetividade humanista ecológica) em licitações e projetos 
usando indicadores de monitoramento e de conformidade à lei;  
23) Democratizar a gestão dos Fundos Sociais, incluindo representantes sindicais patronais e de 
empregados, além de outras instituições da sociedade civil, a fim de aplicarem recursos na melhoria 
do ensino e da segurança social geral, com criação de empregos; 
24) Vincular todas as transferências de renda (Bolsa Família, Planes etc.) aos aumentos do s.m., 
unindo-os aos programas governamentais de educação e de empregos até chegar-se à eliminação 
deste assistencialismo; 
25) Criar um Conselho Nacional do Trabalho (CNT) para coordenar, com Câmaras Setoriais,  os 
aumentos do salário mínimo (cada vez mais acima da inflação), a redução da jornada de trabalho e 
de horas-extras criando mais postos de emprego. 

 
O conjunto proposto serve à estratégia... 
 
 

Rumo ao Socialismo 
 
A NEP XXI é alternativa a governança capitalista. Sua aplicação em um mandato nacional 

(pela vitória eleitoral da coalizão do Fórum) servirá como demonstração para outros países. Estes 
(com proletariado majoritário ou não) deverão adaptá-la, num processo de revolução permanente 
(pró-socialista). 

No novo sociometabolismo nacional a autogestão só existirá em algumas instituições. Não 
será o fim da “lei do valor” capitalista ou da divisão do trabalho entre países. Isto é realismo e não 
gradualismo reformista.  
A dialética política não é apenas parlamentar ou nacionalista nesta NEP: com sua “âncora” 
(combinando aumento salarial e redução da jornada) é Transição contra o Capital (Trotsky, 2008), 
para gerar seu contrário - o Socialismo. Social-democratas podem propor algumas destas reformas 
(Offe, 1989). Porém, seus governos não superarão o limite do Capitalismo a não ser que se neguem!  
Este Capitalismo de Estado é governança de reapropriação com hegemonia da aliança de classes 
dominadas. Seu planejamento (humanista ecológico) usará cálculo de probabilidades e do tempo de 
trabalho; se comprovadamente diminuir incerteza e riscos em curto prazo, teremos ordem mais 
racional, com menos caoticidade (Moreira et al., 1995) pela... 
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NEP (Inter)Nacional em Revolução Permanente  
 

Eis a hipótese estratégica a testar: aumentos do s.m. com reduções da jornada de trabalho 
obrigatório (criando mais empregos) e novos investimentos dos fundos públicos possibilitarão 
desmercantilizar serviços de saúde e de educação além de, progressivamente, desprivatizar 
empresas de energia, de transportes e de telecomunicações.  
Faremos reformas de “rupturas parciais” (legais) em relação ao Capital até a dualidade de poder 
(com Conselhos deliberativos). É dialética de (in)variância: ocupação institucional no governo 
("guerra de posição") para revolução política ("guerra de movimento") com nova Constituição.  
Considerando sucessos eleitorais, embora não se limitando a isto, o novo Bloco Histórico, a partir 
da sociedade civil, atuará em cada país; também deverá atuar no FSM e propor mudanças 
democratizantes da ONU, análogas às da NEP nacional, para regulação planetária com:  

• Conselho de Segurança, com mais membros permanentes, liderando o 
desarmamento nuclear e outros; 

• controle do capital financeiro por um Banco Central Mundial (em vez do FMI); 
• “cesta” de moedas comum entre países industrializados e não-industrializados, 

tendo câmbio flexível, mas administrado para compensações comerciais e 
desconcentração de riqueza; 

• novo padrão monetário relacionado à luz (solar) e ao tempo de trabalho social para 
Tratados de Desenvolvimento Cooperativo Ecológico (Azaziel, 2002).   

 
Aceita a NEP XXI num Fórum e eleito seu representante partidário, a estratégia será executada no 
respectivo governo nacional. Os trabalhadores de cada país reivindicarão seus direitos e deve-se ter 
uma política de cooperação num Bloco. A integração destes aliados será processo de revolução 
permanente.  O Socialismo? Resultado do seu sucesso mundial. 
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