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INTRODUÇÃO 

A pobreza é um tema recorrente tanto na teologia quanto nas ciências sociais e é 

objeto de inúmeras e distintas análises. Porém, há uma linha divisória que caracteriza 

de maneira mais radical a diferença entre as diversas abordagens, seja no âmbito da 

teologia ou das teorias que procuram pensar a sociedade (filosofia social, sociologia, 

economia, etc.): a maneira de se conceber o próprio fenômeno e de se propor 

intervenções. Se, por um lado, a pobreza aparece como o campo “eterno” da caridade 

(compreendida em seu aspecto assistencialista) em teologias conservadoras, ou como 

uma realidade irremediável para a qual existem apenas paliativos, nas teorias sociais 

liberais, ou, ainda, como resultado de falhas conjunturais do sistema, nas concepções 

funcionalistas, por outro lado, a teologia da libertação e as teorias sociais crítico-

emancipatórias compreendem-na como um problema estrutural que deve e pode ser 

eliminado pela raiz. 

As abordagens teológicas ou sociológicas conservadoras lidam com o fenômeno 

da pobreza como um dado e têm como desafio apenas a elaboração de ações e 

programas que minimizem os efeitos negativos da situação de carência e exclusão. 

Tais efeitos podem ser o sofrimento humano que apela à caridade religiosa ou o 

estorvo que os pobres representam para o bom funcionamento do sistema social e 

econômico.1 

Para a perspectiva da libertação, que caracteriza tanto a teologia quanto o 

pensamento crítico-emancipatório latino-americano, a pobreza, mais que um dado, 

representa um apelo ético e um problema teórico. Ela é compreendida, primeiramente, 

como um fenômeno que, por questão de justiça, clama por uma intervenção que o 

ataque em suas raízes geradoras.2 Em segundo momento, por meio de análise crítica e 

rigorosa, identifica-se que tais raízes fazem parte de uma estrutura econômica e social 

                                            
1
 Fernando Henrique Cardoso definiu os excluídos como “areia na máquina”, que, segundo ele, devem 

ser ajudados “não por bondade, é para que a máquina possa funcionar” (“A nova esquerda de FHC”. 
Entrevista ao caderno Mais!, Folha de São Paulo, 13/10/96. p. 5-5). 

2
 Para Enrique Dussel (1986) o imperativo fundamental de uma ética latino-americana é “Liberta o 

pobre!”. 



historicamente construída. Mas, ao conceber a pobreza dessa maneira, as teorias 

emancipatórias ou de libertação têm diante de si o problema de como pensar 

proposições para eliminá-la, pois o que está em questão não é a forma de minimizar os 

efeitos da pobreza ou de corrigir as possíveis falhas no sistema que a têm como 

consequência, senão que os caminhos possíveis para a emancipação ou libertação 

definitiva dos pobres de sua degradante condição. 

Essa, porém, não é uma questão nova. Para ficarmos apenas na tradição crítica 

da modernidade ocidental, o problema da pobreza da classe trabalhadora dos países 

capitalistas sempre esteve na base de todo pensamento emancipatório, desde os 

chamados “socialistas utópicos” até a tradição marxista europeia e o pensamento 

crítico desenvolvido na periferia do sistema. Os críticos do capitalismo sempre tiveram 

claro que a solução para a pobreza só podia ser alcançada com a transformação 

radical da estrutura social, uma vez que o sistema econômico criava limites 

intransponíveis para a eliminação da situação de carência dos trabalhadores – ou, mais 

exatamente, o próprio sistema foi postulado como a causa primeira do empobrecimento 

da maioria da população. 

Uma vez desvendada a estrutura geradora da pobreza, o caminho para a 

emancipação tornou-se mais facilmente identificável. Em linhas gerais, se a raiz do 

empobrecimento era um sistema econômico de exploração, fundado na propriedade 

privada dos meios de produção e na extração da mais-valia, e se esse sistema era 

perpetuado pelo controle do poder estatal pela burguesia, caberia à classe 

trabalhadora tomar posse dos meios de produção através de uma revolução em que o 

poder do Estado passasse para o seu controle. Toda atividade de luta das classes 

trabalhadoras para superar sua condição de pobreza – agora concebida como uma 

situação de exploração – deveria apontar para uma revolução política (pelas armas ou 

pelos mecanismos democráticos), por meio da qual seria instaurado um governo que 

destruiria as bases do capitalismo, socializaria os meios de produção e, 

consequentemente, extinguiria a divisão de classes. 

O foco das estratégias emancipatórias fixou-se, portanto, na tomada do poder 

estatal. Segundo Aníbal Quijano, 

[...] As correntes hegemônicas do movimento mundial anticapitalista 
teimavam unanimemente em dizer que as lutas apontavam para a 
“tomada” do Estado com a finalidade de, a partir dali, “construir” a nova 
sociedade. Isto torna patente que o lugar central do Estado não se situa 
somente no universo ideológico do liberalismo, mas também, e 
frequentemente de forma mais enfática, no universo ideológico do 
materialismo histórico (Quijano, 2005, p. 483). 



No entanto, embora a dimensão radical e utópica do combate à pobreza continue 

alimentando o pensamento crítico e as teorias de libertação, a clareza da estratégia 

não é, nem de longe, o que caracteriza o momento atual, em que mudanças profundas 

tanto na realidade do capitalismo e na configuração do Estado (mudanças objetivas), 

quanto no pensamento social crítico (mudanças subjetivas) provocaram o efeito de um 

furacão na forma de se conceber a transformação social radical – ou, até mesmo, a 

necessidade dela. Consequentemente, o problema da pobreza (e de sua eliminação) 

na ótica da teologia da libertação e da teoria social crítica torna-se, hoje, mais 

intrincado. 

A conjuntura modificou-se tão profundamente nas últimas três décadas que afetou 

a própria estrutura do sistema e, obviamente, isso exige mudanças nas estratégias 

para se enfrentá-lo, pensadas no contexto de uma conjuntura substancialmente 

diferente. Qualquer “estratégia” que se fixe apenas na justeza da causa e menospreze 

o contexto de sua realização não merece esse nome. 

A idéia clássica de revoluções nacionais, para a qual as organizações da classe 

trabalhadora deveriam dar passos táticos cada vez mais avançados na direção da 

tomada do poder, enfrenta hoje um contexto em que tanto a noção de “organização da 

classe trabalhadora” (e o próprio conceito de “classe”), quanto a noção de “poder” (e de 

“Estado”) tornaram-se menos nítidas em função da nova estruturação global da 

economia, do grau de exclusão social constatado no mundo, da rearticulação global do 

poder e da reconfiguração do Estado. 

Por terem dificuldades para identificar, com a clareza de outros tempos, um lócus 

central do poder e da exploração contra o qual possam lutar e por enfrentarem 

entraves de diversas ordens na organização dos excluídos, os movimentos de 

emancipação ainda não conseguiram definir estratégias de ação de nível macrossocial 

adaptadas à conjuntura e ao impacto que as mudanças tiveram no movimento 

transformativo da estrutura social. 

Embora diversas organizações venham ensaiando outros modelos de ação 

estratégica, procurando adequar a conquista de objetivos à nova conjuntura, tornou-se 

comum, no interior dos movimentos sociais e da esquerda em geral, uma certa 

tendência a extremismos que coloca em pólos diametralmente opostos os que se 

aferram a um discurso pretensamente revolucionário sustentado apenas na ortodoxia 

da tradição marxista-leninista – que, dada a configuração do tempo conjuntural 

presente, não consegue superar o romantismo de um discurso que não se converte em 

prática social estratégica e que não gera resultados, funcionando apenas como 



marcação de posição ideológico-discursiva – e os que se entregam simplesmente a 

ações pontuais de resultados visíveis ou à ocupação do aparelho estatal sem conectá-

las a objetivos estratégicos de maior amplitude. 

Na confusão do mundo contemporâneo, os movimentos sociais (sindical e 

popular), as pastorais populares inspiradas pela teologia da libertação e os partidos de 

esquerda enfrentam crises que atingem desde sua conduta ética até a compreensão da 

possibilidade de alianças com outros setores da sociedade, passando, como não 

poderia deixar de ser, por crises programáticas que têm limitado sua ação – quando 

não os têm, em alguns casos, imobilizado por completo, seja por não compreenderem 

as mudanças ou por não as admitirem. 

Surpreendentemente, a contabilidade dos estragos provocados pelo furacão 

conceptual, pelo menos no Brasil, registra também uma estranha proximidade entre os 

setores da esquerda que ascenderam ao poder estatal e a prática dos governos liberais 

no que tange ao combate à pobreza. Ambos têm limitado suas ações à execução de 

programas sociais compensatórios que minimizam os efeitos mas não atacam a raiz do 

empobrecimento contínuo da população. A diferença está apenas na quantidade de 

recursos investidos e na ousadia dos programas, fato que, se por um lado marca uma 

diferença importante entre os governos e produz resultados imediatos mais 

significativos, por outro, não faz avançar a transformação estrutural que caracteriza a 

perspectiva da emancipação.3 

Mas, o que significa, hoje, uma estratégia de combate à pobreza na perspectiva 

da libertação ou da emancipação? Que mudanças profundas ocorreram no mundo e 

quais são os seus impactos para a proposição de estratégias de transformação social? 

Há novos caminhos possíveis que se possam converter em estratégias de luta de longo 

prazo, ou estamos condenados às ações pontuais que se encerram em seus 

resultados imediatos? Dentro dos limites de espaço disponível, é sobre essas questões 

que pretendo refletir nas próximas seções. 

1. AS MUDANÇAS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

A fase atual do capitalismo globalizado apresenta diversos fatores que exigem 

uma rediscussão das estratégias de transformação social. Para a presente reflexão, 

                                            
3
 Aqui não se trata de analisar se o Brasil está melhor ou pior que no tempo de governos anteriores, pois 

o presente texto não quer fixar-se no balanço das “melhorias” e sim na reflexão sobre o combate à 
pobreza na perspectiva da emancipação. Há diferenças profundas entre “melhorar” o país e “transformá-
lo” estruturalmente. 



destacarei quatro deles. O limite de espaço permite-me tão somente mencioná-los 

para, posteriormente, analisar em bloco seus impactos mais significativos para o tema 

que nos interessa. São eles: 1) hegemonia do capital financeiro; 2) recomposição do 

sistema produtivo global; 3) deslocamento do eixo do poder da esfera política para a 

econômico-financeira; e 4) redefinição do papel e do poder do Estado. 

A hegemonia mundial do capital financeiro (1) criou uma rede frágil, porém eficaz, 

de interrelação econômica entre os diversos países. Os nós mais fortes da rede são os 

países da tríade EUA, Europa e Japão, aos quais se ligam de maneira dependente os 

países que formam a periferia ou a semiperiferia do sistema mundial. O controle local 

dos Estados nacionais sobre a economia tornou-se extremamente limitado (apenas um 

nó não consegue controlar a rede). 

A dinâmica política exigida pelo capitalismo financeiro criou sérios problemas para 

a disputa democrática do poder e para o seu exercício em favor das classes 

empobrecidas. Como a maior parte da riqueza mundial encontra-se atualmente em 

forma de dinheiro – e não materializada em processos de produção e em mercadorias 

–, a criação de dificuldades econômicas profundas ou mesmo a falência de um país 

podem ser determinadas em curto prazo pelos agentes do mercado, seja pelas 

conveniências de seu afã por lucros rápidos ou caso a vontade livre de uma população 

seja atendida por políticas governamentais que fujam à lógica financista.4 

Assim, qualquer mudança brusca na política econômica em um Estado 

eventualmente controlado por forças sociais emancipatórias pode ser atacada, 

inicialmente, sem golpes, sem invasões e sem uso de armas. Basta um movimento 

coordenado das finanças internacionais e dos conglomerados da mídia para que os 

Estados nacionais se encontrem sem meios de sustentação social, política e 

econômica e sem recursos para seu autofinanciamento. Nessas condições, sobra 

pouca margem de decisão para um possível governo revolucionário, caso não haja 

uma base de sustentação social e econômica alternativa desenvolvida em seu 

território. 

                                            
4
 A constante exposição midiática do aumento do “risco Brasil” – índice de confiabilidade para 

investimentos especulativos em um país, calculado por um banco privado – em função do crescimento 
do então candidato de esquerda à presidência do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva (em 2002), fornece-nos 
um bom exemplo da ameaça explícita dos donos do poder e das finanças, conluiados com os 
monopólios da informação, à vontade popular. À época, a coordenação de campanha de Lula foi 
obrigada a declarar, através da “Carta ao povo brasileiro”, que o seu governo iria submeter-se à política 
econômica orientada ao capital especulativo, sem modificá-la. A ameaça surtiu efeito. A promessa foi 
cumprida e o Banco Central brasileiro, entregue à responsabilidade de um ex-funcionário de alto escalão 
do Banco de Boston, filiado ao partido adversário nas eleições, continuou determinando os rumos da 
economia nacional. Ou seja, o controle da economia foi entregue exatamente a um representante do 
partido que a população não elegeu! 



A opção dos capitalistas pelas altas finanças em detrimento da produção gera, de 

outra parte, a incapacidade da economia para absorver toda a força de trabalho 

disponível. Os altos índices de desemprego – e os consequentes problemas da 

pobreza, miséria e aumento da criminalidade – têm dimensão estrutural e não podem 

ser resolvidos por medidas governamentais de curto ou médio prazo, pois o problema é 

simplesmente o fato de que não há emprego para todos na atual fase de acumulação 

financeira do capitalismo, independente das medidas tomadas para se aumentar a 

“empregabilidade”. O trabalho, no capitalismo, é apenas uma mediação para se 

alcançar o verdadeiro objetivo: acumular riqueza em forma monetária. Quando 

consegue alcançar esse objetivo prescindindo do trabalho, o sistema não tem motivos 

para gerar emprego. Na economia submetida à meta de acumulação de dinheiro, o 

trabalho se torna um privilégio e os que a ele não têm acesso amargam uma situação 

permanente de pobreza e são obrigados a esperar pela ajuda do Estado através de 

programas compensatórios. 

Esse problema é reforçado pela recomposição do sistema produtivo global (2). A 

fragmentação da produção, o uso de tecnologias avançadas e a nova organização do 

trabalho nas empresas tornaram o trabalho humano cada vez menos necessário para 

se atingir os índices de produção definidos pelo mercado.5 O setor produtivo do 

capitalismo atual não precisa e nem tem como incluir o enorme contingente de pessoas 

que se encontram à sua margem, e isso também independe da vontade ou do matiz 

ideológico dos governos. 

Uma nova estrutura de classes se configurou tanto nos países centrais quanto 

nos periféricos. Nos primeiros, a classe operária teve seu número reduzido e constitui 

atualmente apenas uma pequena parcela especializada da força de trabalho. Nos 

países periféricos, além dessa mudança, o contingente de pessoas alijadas do 

processo produtivo e sem o amparo do Estado cresceu vertiginosamente. As pessoas 

excluídas perderam até o “direito” de serem exploradas pelo processo produtivo 

capitalista e, além de não terem contra quem reagir diretamente, não possuem uma 

entidade representativa que as organize como classe e defenda seus interesses. 

Em um quadro como esse, o movimento sindical perde a força e o protagonismo 

por dois fatores. Primeiro pela redução drástica de sua base organizativa; segundo, 

                                            
5
 Apenas para citar um exemplo, o sistema desenvolvido no Japão pela Toyota, caracterizado pela 

“produção flexível de alto volume”, permitiu uma redução dos custos com capital, gerenciamento e mão 
de obra. Em 1989, enquanto a produtividade das fábricas de automóveis japonesas que utilizavam o 
sistema da Toyota era de 16,8 horas de trabalho por veículo, nas empresas norte-americanas e 
europeias que ainda utilizavam o modelo fordista esse tempo era de 25,1 e 36,2 horas, respectivamente 
(Cohen, 1993). 



pela perda do espaço de mobilização entre os trabalhadores empregados, gerada pelo 

temor do desemprego e pelas novas metodologias internas de organização do trabalho 

nas empresas que envolvem os empregados, ideológica e emocionalmente, no mítico 

sonho de seus acionistas, sugestivamente denominado de “missão” do 

empreendimento. Aqui, também, um problema na base econômica, em sua realização 

conjuntural presente, estabelece sérios limites para a concretização de uma estratégia 

de transformação social baseada no acúmulo de forças para a revolução proletária nos 

moldes tradicionais. 

Na fase atual do capitalismo, caracterizada pela hegemonia do capital financeiro e 

pela reestruturação produtiva, a exclusão social passa a não ser mais considerada uma 

“distorção” do sistema passível de ser resolvida, mas como uma realidade imutável, 

cinicamente atribuída ao “progresso tecnológico” ou ao número da população 

planetária. Com base nessa realidade, Milton Santos (2007, p. 69-74) identifica, na 

história do capitalismo, três fases de existência da pobreza: a pobreza “incluída”, a 

marginalidade e a pobreza estrutural. Resumidamente, na primeira fase os pobres 

faziam parte do sistema; na segunda, eram defeitos do sistema que poderiam ser 

corrigidos por ações estatais; na terceira (a atual), a pobreza é concebida como uma 

situação de total exclusão e desamparo que foge à capacidade de ação do sistema; a 

existência dos pobres é como um dado “natural” e “irremediável” na lógica do 

capitalismo. 

As transformações mundiais da economia produziram efeitos também na política, 

com o deslocamento definitivo do eixo do poder da esfera estatal-nacional para a 

econômico-financeira (3) e a consequente redefinição do papel e do poder dos Estados 

nacionais (4). Segundo Arrighi: 

Por volta de 1970 [...] as empresas multinacionais haviam evoluído para 
um sistema de produção, intercâmbio e acumulação, em escala 
mundial, que não estava sujeito a nenhuma autoridade estatal e tinha o 
poder de submeter a suas próprias “leis” todo e qualquer membro do 
sistema interestatal, inclusive os Estados Unidos. A emergência desse 
sistema de livre iniciativa – livre, bem entendido, das restrições 
impostas pelo exclusivismo territorial dos Estados aos processos de 
acumulação de capital em escala mundial – [...] [pode ter] dado início à 
decadência do moderno sistema interestatal como lócus primário do 
poder mundial (Arrighi 1996, p. 74). 

As medidas governamentais que incluíram o Brasil no novo sistema de 

dependência global (iniciadas no Governo Collor de Mello, implantadas definitivamente 

na gestão de Fernando Henrique Cardoso e continuadas no Governo Lula) tiveram 

impactos na própria configuração do Estado, uma vez que o sistema global demanda 



uma estrutura política adaptada às suas exigências. Com as transformações na 

concepção e estrutura do Estado, as privatizações e as reformas orientadas pela lógica 

do mercado (legalmente implantadas por meio do controle do Congresso Nacional pelo 

Executivo), o Estado brasileiro tornou-se incapaz de implementar um projeto de 

desenvolvimento autóctone que levasse em consideração as demandas reais da 

população brasileira e conseguisse a eliminação efetiva da pobreza. Não se trata de 

uma simples incapacidade governamental, mas de uma redefinição do Estado que lhe 

reduziu a capacidade de ação, independente das preferências dos governos que 

venham a ocupá-lo. 

Qualquer política governamental realmente pautada em interesses nacionais e 

voltada para a eliminação das raízes da pobreza precisaria, antes de tudo, romper com 

a estrutura de dependência sistêmica típica da nova economia mundial e redesenhar o 

Estado (inclusive com uma nova Constituição). Isso, contudo, demandaria um projeto 

econômico alternativo sólido e um forte e amplo apoio social capaz de sustentar as 

consequências políticas e econômicas de uma ruptura dessa ordem; coisa que não se 

consegue apenas com a disputa pelo poder político ou com a gestão burocrática do 

aparelho estatal. 

O deslocamento do eixo do poder e a redefinição do papel e do poder do Estado 

reduzem drasticamente a eficácia da conquista e controle do aparelho estatal como 

estratégia emancipatória central, seja por revolução ou por eleições livres. Quando 

conseguiu estar presente em parcelas significativas do poder, a esquerda na América 

Latina encontrou dificuldades para definir um projeto estratégico ou ficou sem 

possibilidade de executá-lo em um plano de governo de curto e médio prazos, em 

função da reconfiguração do Estado e da redução de sua capacidade para a gestão 

autônoma da economia. O máximo que tem conseguido é a administração do 

capitalismo com maiores investimentos sociais, mas totalmente limitados pelas altas 

cifras orçamentárias destinadas à remuneração do capital especulativo – do qual o 

Estado depende para seu próprio financiamento.6 

                                            
6
 É preciso reconhecer, no entanto, que o desvio “à esquerda” dos governos latino-americanos nesta 

primeira década de nosso século foi um fator importante de resistência ao modelo de gestão neoliberal e 
um contraponto às políticas imperialistas do governo estadunidense. Não se deve também negar o 
avanço que esses governos proporcionaram para as populações mais pobres e para a mudança da 
correlação de forças na disputa entre Norte e Sul. Mas é preciso também avaliar que as regras do 
“processo democrático”, submetidas à tirania do dinheiro e à tirania da informação (Santos, 2007), não 
apenas limitam a capacidade de ação desses governos, como também os tornam “transitórios” e reféns 
dos oligopólios empresariais, financeiros e midiáticos. Nada garante que não venha a ocorrer, em futuro 
próximo, um desvio “à direita” na sucessão democrática de governos nos países latino-americanos e que 
as conquistas sociais não venham a sofrer retrocessos profundos. De qualquer forma, a transformação 
na correlação de forças geopolíticas e a gestão do Estado que tem priorizado as demandas populares 



Se a estratégia tradicional de emancipação previa a tomada do poder estatal para 

livrá-lo do controle histórico da burguesia e submetê-lo aos interesses dos 

trabalhadores, os impactos da redefinição do papel do Estado e do deslocamento do 

eixo de poder da esfera política para a econômico-financeira transnacional deveriam 

fazer-nos refletir sobre estratégias alternativas que levem em consideração a nova 

configuração do poder e da economia mundiais. Apenas com seus próprios 

mecanismos e sem romper com o sistema econômico de dependência, o Estado não 

logra realizar mudanças estruturais bruscas que eliminem as causas da pobreza sem 

correr o risco de levar o país a sérias dificuldades econômicas ou a seu isolamento no 

cenário mundial. 

A luta pela emancipação está condicionada, portanto, a transformações de ordem 

econômica, sem as quais a estratégia de tomada de poder se torna ineficaz (sob a 

ótica emancipatória, e não apenas de “melhorias”). A acumulação de forças para a 

disputa do poder político não é uma estratégia que possa ser considerada 

isoladamente e, separada da economia, não é mais do que uma simples disputa 

corriqueira pelo poder. 

Nada disso, no entanto, impede que um governo coloque em prática uma política 

ousada de investimentos que inverta as prioridades do orçamento público e passe a 

privilegiar os setores menos favorecidos, nem a gestão do aparelho estatal voltada 

para os interesses da maioria da sociedade, que realize reformas profundas (como a 

reforma agrária) e direcione recursos para a economia de base popular em contraste 

com os grandes investimentos em oligopólios empresariais e agroindustriais. 

Tampouco pode ser justificativa para a capitulação de governos de esquerda ao ideário 

neoliberal ou para a opção de trocar a mobilização popular e a aliança estratégica com 

os movimentos sociais pela busca de sustentação política no complexo financeiro-

transacional-agrário-midiático e pela repetição dos vícios da política fisiologista que 

sempre marcaram as relações corrompidas entre o Executivo e o Legislativo. O que se 

questiona aqui é apenas a capacidade do Estado como agente de transformação 

estrutural da sociedade na perspectiva da emancipação e não a possibilidade de uma 

gestão decente do aparelho estatal, que realize melhorias profundas na sociedade em 

benefício dos historicamente menos favorecidos e seja realmente democrática e 

popular. 

Segundo Leonardo Boff, 

                                                                                                                                             
ainda não representaram uma revolução de caráter emancipatório pleno em nenhum país da América 
Latina. A estrutura social e econômica, ao menos por enquanto, permanece intacta. 



Para resolver [os] problemas globais, dever-se-ia, na verdade, fazer 
uma revolução também global. Entretanto, assim nos parece, o tempo 
das revoluções clássicas, havidas e conhecidas, pertence a outro tipo 
de história, caracterizada pelas culturas regionais e pelos estado-
nações. Para tal revolução global, far-se-ia necessária uma ideologia 
revolucionária global, com seus portadores sociais globais que tivessem 
tal articulação, coesão e tanto poder que fossem capazes de se impor a 
todos. Ora, tal situação não é dada nem possivelmente dar-se-á 
proximamente. E os problemas gritam por um encaminhamento, pois 
sem ele poderemos ir de encontro ao pior (Boff, 2003, p.15). 

Porém, mais do que isso, as decisões que definem a realidade econômica 

mundial e a situação da maior parte da população do planeta são tomadas de maneira 

sistêmica e não centralizada. O lócus do poder e da exploração não se encontra em 

nenhuma instituição específica identificável e, portanto, não é “apropriável”, ainda que 

existissem a articulação, coesão e poder para uma revolução global nos moldes 

tradicionais. 

Embora a disputa pelo Estado ainda cumpra uma importante função na luta por 

transformações sociais, as raízes mais profundas do problema da pobreza e da 

exploração estão além dos limites do que pode ser regulado através da posse do poder 

estatal. A disputa pelo poder político deveria, portanto, perder a característica de 

horizonte final ou objetivo estratégico, por ser insuficiente (mesmo que ainda ocupe 

uma posição importante) quando não é acompanhada de alternativas na base 

econômica da sociedade, que sejam construídas de baixo para cima, concomitantes e 

associadas à conquista gradativa do poder estatal. 

Um contexto no qual o poder e a exploração se encontram sem lócus identificável 

e em que a pobreza é decorrência de uma economia estruturada em uma rede global 

incapaz de incluir quase metade da população planetária – ou seja, bilhões de pessoas 

sem condições de produzir sua existência – exige alternativas que envolvam os 

excluídos em um movimento capaz de adquirir também o caráter de rede global com 

dimensões econômicas, além de políticas e sociais. A economia não pode ser pensada 

apenas como raiz da exploração e como meta subsequente à ação política 

revolucionária. Ela deve ser incluída na própria concretização da estratégia de 

transformação. Em outras palavras, no processo de transformação social a economia 

não pode ser tratada apenas como causa e fim, senão que deve ser também postulada 

como meio. 



2. COMBATE À POBREZA OU NOVA ECONOMIA? 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 40% 

da população mundial encontram-se em situação de extrema pobreza, sobrevivendo 

com menos de 2 dólares por dia. Isso significa 2,6 bilhões de pessoas extremamente 

pobres. Um pequeno exercício de visualização nos auxilia a ter a exata noção do que 

representa esse contingente expresso pela frieza abstrata dos números. Se 

colocassem essas pessoas em uma fila e as fizessem passar, uma a uma, por uma 

roleta que permitisse a passagem de uma pessoa por segundo, e supondo-se que a 

roleta funcionasse diariamente de 8 da manhã às 12 da noite, sem interrupção, o 

tempo necessário para que todos os pobres passassem seria de mais de 123 anos!7 

Deixando de lado os elementos não materiais da pobreza (acesso à cultura, lazer, 

educação, etc.), apenas os dados acima nos mostram a gravidade do problema. Se 

através de programas de combate à pobreza se atingisse a ousada meta de reduzi-la à 

metade, ainda sobraria 1,3 bilhão de pobres – e a fila imaginária duraria mais de 60 

anos.8 Ou seja, mesmo o total sucesso das ações de combate à pobreza representa 

um completo fracasso em termos humanitários – sem contar que os programas não 

costumam atacar as raízes estruturais do problema. 

O que fazer com um contingente tão grande de pessoas privadas das condições 

básicas de sobrevivência e espalhadas por várias partes do mundo, a maioria no 

hemisfério Sul? Se o sistema não consegue absorvê-lo e os programas que objetivam 

combater a pobreza, por mais que ajudem a minimizá-la, não conseguem eliminá-la, 

que alternativas nos restam? 

Os dados citados revelam que existe um mundo externo ao sistema, habitado por 

bilhões de pessoas que vivem além das margens da civilização capitalista global. São 

multidões de novos “bárbaros” vivendo no interior dos limites físicos da civilização, mas 

externamente aos seus limites ontológicos: são os não-seres do sistema, o nada da 

economia. 
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Ao contrário do que sugerem Hardt e Negri (2001, p. 225-238, 383-384 e 417-

424), a capacidade de corrosão da estabilidade do “Império” que os novos bárbaros 

carregam não é necessariamente alvissareira. A “multidão nômade” de migrantes, que 

alguns intelectuais do Norte postulam como ameaça positiva ao sistema, é apenas um 

epifenômeno, um subproduto do cotidiano de miséria e exclusão vivido diuturnamente 

pelos povos do Sul, ou seja, bilhões de pessoas, comparadas às quais a “horda 

nômade” à qual se referem Hardt e Negri, ou a “multidão” de migrantes, não passa de 

um pequeno aglomerado em fuga. 

A reação dos excluídos na busca pela manutenção de sua existência manifesta-

se de diferentes formas. Grande parte dos que são jogados à margem do sistema 

padece passivamente em “campos de refugiados” da economia, ou se entrega à 

criminalidade, narcotráfico, terrorismo, atividades clandestinas, economia informal sem 

um mínimo de seguridade social, ou vão fazer parte, como mercenários, de grupos 

paramilitares em guerras civis, conflitos urbanos ou rurais, esquadrões da morte, 

milícias de justiceiros, etc. Essas atividades se tornam a práxis que constitui a essência 

de um imenso contingente de pessoas pelo mundo. Nesse caso, a barbárie (em seu 

sentido mais vulgar e negativo) se torna o princípio sobre o qual se erigem relações 

sociais que ameaçam não apenas a “estabilidade do sistema”, mas a própria existência 

de algo que se possa chamar de sociedade. 

Quaisquer desestabilização ou destruição de um sistema que, ao mesmo tempo, 

dissolvem os laços de sociabilidade ao invés de recriá-los sob outros parâmetros, não 

podem ser concebidas como alternativas emancipatórias. Os “novos bárbaros” não 

necessariamente “destroem com uma violência afirmativa e traçam novas trilhas de 

vida através de sua própria existência material” (Hardt & Negri, 2001, p. 235. Grifos 

meus). Lançados à busca desordenada pela manutenção de sua existência, eles são, 

na verdade, os entulhos da civilização burguesa e não necessariamente (apenas pela 

sua existência material) os motores de sua superação. 

As alternativas só podem brotar da ação consciente e organizada de uma parte 

dos excluídos para criar uma forma de produção da existência pautada em novas 

relações econômicas e novos laços de sociabilidade, constituindo também uma nova 

ética de relações humanas. Apenas quando os padrões civilizacionais elementares – 

tais como convivência coletiva, realização de trocas mútuas (simbólicas e materiais), 

comunicatividade, partilha de regras para inter-relacionamento e controle social, etc. – 

são mantidos sob uma nova lógica e passam a guiar as novas relações de produção e 



sociabilidade que surgem à margem e em contradição com o padrão hegemônico, 

pode-se dizer que estamos diante de uma alternativa civilizatória em potência. 

Em outras palavras, o combate à pobreza – nas dimensões que ela assumiu na 

atual fase do capitalismo – só é possível com uma nova economia, compreendida em 

seu sentido mais amplo e fundamental. Mas essa economia deve ser criada ainda 

dentro do predomínio do capitalismo, pelos que se encontram fora de seus limites de 

inclusão, para, aos poucos, com acúmulo gradativo de forças, aumento de coesão 

social e criação de uma base subjetiva cada vez mais bem sistematizada, suplantar o 

sistema dominante. 

A gravidade da situação pede proposições ousadas e a flexibilização da ortodoxia 

teórica da esquerda. Mas trata-se de um caminhar sobre o fio da navalha. A 

perplexidade causada pelo quadro que se nos apresenta pode muito facilmente levar 

ao abandono total das utopias e à rejeição de toda tradição teórica crítica. O combate à 

pobreza apenas através de programas compensatórios ou de alternativas locais de 

geração de renda que se encerram em si mesmas é uma clara expressão desse 

abandono. Se, por um lado, o problema conjuntural da pobreza é urgente e demanda 

soluções imediatas (ninguém pode ficar com fome até o “grande dia da 

transformação”), por outro, não podemos nos esquecer do aspecto estrutural da 

pobreza e abandonar as análises que desvendaram os mecanismos de acumulação do 

capital.9 Mas, como unir dialeticamente a urgência da conjuntura com a perspectiva de 

longo prazo das mudanças estruturais? 

Para pensar uma resposta a essa questão é importante termos em mente as 

diferentes dimensões do tempo histórico e sua interrelação. O tempo da conjuntura é 

mais imediato, ao passo que o tempo estrutural refere-se à longa duração das eras 

históricas (Braudel, 1978, p. 41-77). Na história, todas as transformações estruturais 

realmente revolucionárias, nas quais um modo de produção perdeu sua hegemonia 

para um outro, foram revoluções lentas, históricas e de longa duração, nas quais os 

elementos da conjuntura, embora determinados pela fixidez da estrutura, adquiriram 

capacidade de afetá-la, colocá-la em movimento e até derrubá-la – em uma relação 

dialética de determinação reflexiva que permite as mudanças do tempo estrutural. 

Os momentos explosivos das revoluções que realmente marcaram as transições 

históricas são apenas marcos visíveis de mudanças que vinham sendo preparadas por 
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décadas ou séculos.10 A revolução global, para a qual Boff, acertadamente, não vê 

perspectivas presentes ou futuras, só não é possível quando pensada em seu caráter 

explosivo, mas pode tornar-se uma possibilidade se for concebida como uma revolução 

histórica relacionada à longa duração do tempo estrutural. 

As quatro características da conjuntura mundial destacadas anteriormente (item 1, 

acima) são sinais do triunfo da civilização burguesa para os propósitos que ela 

estabeleceu. Jamais se acumulou tanta riqueza e de maneira tão ágil como na época 

atual. No entanto, a partir do que deveria representar uma economia para toda a 

humanidade, podemos afirmar que, no tempo das estruturas, estamos em um período 

de crise civilizacional, no qual um longo período de decadência sucede a conquista do 

apogeu. 

Os elevados e progressivos índices de pobreza e exclusão social e a destruição 

acelerada da natureza atestam a incapacidade do sistema capitalista para incluir 

pessoas e gerar vida. Não se trata apenas da dinâmica de exploração que sempre o 

caracterizou, mas do seu completo esgotamento como agente de inclusão econômica 

da população e da sua total incapacidade, pela própria lógica interna, de criar 

perspectivas positivas para o futuro da humanidade. A era atual representa o apogeu 

da civilização burguesa e o início de deu declínio. 

É nesses momentos de crise que as alternativas históricas se desenvolvem. 

Conforme Samir Amim, 

[...] As contradições [...] fazem seu trabalho silenciosamente e um dia as 
estruturas “estáveis” colapsam. A história entra então em uma fase que 
poderia ser descrita mais tarde como de transição, mas que é vivida 
como uma transição para o desconhecido, durante a qual se cristalizam 
lentamente novos sujeitos históricos. Esses sujeitos inauguram novas 
práticas, procedendo mediante tentativas e erros, e se legitimam 
através de novos discursos ideológicos, muitas vezes bastante confusos 
no princípio. Somente quando os processos de mudança cumulativa 
amadurecem suficientemente, aparecem novas relações sociais, 
definindo sistemas pós-transição que são capazes de auto-reprodução 
sustentada (Amin, 2003). 

No aspecto mais geral, a ideia de Amin é coerente com os processos históricos 

reais em que houve transições civilizacionais. Se admitirmos esse padrão, a questão 

que se deve colocar em face da crise do capitalismo como processo civilizatório é: 
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vislumbram-se atualmente novos sujeitos, novas relações de produção e sociabilidade 

e uma racionalidade alternativa incipiente que podem vir a protagonizar um novo 

processo civilizatório em substituição ao atual? A resposta a essa questão é 

determinante para a reflexão sobre emancipação. 

3. UMA NOVA ECONOMIA PARA UMA NOVA SOCIEDADE 

Qualquer alternativa histórica de emancipação, além de ser estrutural e global, 

deve situar-se fora da racionalidade do sistema capitalista. Se, no entanto, a ideia 

tradicional de tomada do poder estatal para destruir o capitalismo encontra-se 

inviabilizada pelos fatores já mencionados, o que significa construir alternativas globais, 

estruturais e fora da racionalidade capitalista? Que possibilidades de emancipação se 

apresentam no presente? 

A hipótese que tenho defendido (Abdalla, 2002) é de que existe, na atualidade, 

sementes de um novo padrão civilizacional que possui as características necessárias 

para apresentar-se como alternativa histórica ao capitalismo. É preciso salientar, 

porém, que tal semente só virá a constituir-se em alternativa real se os esforços 

teóricos e práticos se concentrarem no seu fortalecimento e se a humanidade optar por 

esse caminho. Não se trata, portanto, de um exercício de previsão futurística, mas de 

uma análise concreta de possibilidades emancipatórias. 

Um novo processo civilizatório deve assentar-se em dois pilares básicos: um 

outro modelo de produção praticado pelos excluídos da economia vigente e fora de sua 

lógica (uma nova economia que já esteja em desenvolvimento) e uma nova 

racionalidade adequada a esse modelo de relação sócio-econômica. Esses pilares – 

que representam as dimensões objetiva e subjetiva de um processo civilizatório – já se 

estão construindo na atualidade pelo movimento de uma outra economia, chamada de 

Economia Solidária, e pelo crescimento da produção teórica (na filosofia, ciências 

sociais e até nas ciências naturais) fundada na cooperação. 

A existência de modos de produção não-hegemônicos que contradizem os 

princípios do capitalismo é hoje uma realidade mundial. Têm crescido no mundo inteiro 

experiências de sobrevivência através da produção associativa, cooperativada e 

autogestionária, com dinâmicas e valores não apenas diferentes, mas contraditórios 

com os do capitalismo. 

Milhões de trabalhadores no mundo, no campo e nas cidades, têm-se juntado em 

cooperativas, associações e empresas de autogestão onde não existe a relação de 



exploração entre empregador e empregado (uma vez que não existem estas duas 

figuras), em que a produção está a serviço da vida humana (e não o contrário) e nas 

quais a colaboração entre os agentes humanos produtivos é o princípio que deve, 

necessariamente, predominar. A partir de uma alternativa concreta de produção fora da 

racionalidade capitalista, muitas pessoas têm encontrado um novo sustentáculo para a 

manutenção da sua existência. Essas experiências possuem ainda a grande 

preocupação de colocar em prática uma produção que não danifique a natureza e nem 

esgote seus recursos (algumas até se constituem para atuar em atividades de 

recuperação de recursos naturais e reciclagem de materiais). 

Ao mesmo tempo em que resgatam trabalhadores da condição de pobreza e 

exclusão, as experiências de Economia Solidária conformam novas subjetividades e 

novos agentes históricos. Como, além disso, criam uma nova forma de produção e de 

relações econômicas, elas se constituem como sementes da base material de um 

processo civilizatório que pode representar, no futuro, uma transformação global e 

estrutural da sociedade na história. 

Ou seja, embora não se vislumbre uma revolução explosiva que modifique 

imediatamente a base estrutural da sociedade, pode-se conceber uma revolução 

histórica de longo prazo que culmine com a hegemonia de uma nova civilização, com 

padrões de sociabilidade radicalmente diferentes dos que hoje predominam. A 

transformação social, por esta perspectiva, passa a ter o mesmo caráter da longa 

duração do tempo estrutural, sem, contudo, abdicar de transformações imediatas na 

forma de vida das pessoas que representem, no tempo presente, um modo de 

emancipação pessoal e grupal e um combate efetivo à pobreza. 

A perspectiva que insere a revolução na dinâmica da longa duração mantém o 

objetivo estratégico da emancipação como transformação estrutural e global da 

sociedade, fora da lógica do sistema, e, ao mesmo tempo, adapta-o à configuração 

atual da realidade mundial. Como objetivo estratégico redimensionado historicamente, 

sua consecução depende do direcionamento das lutas sociais e da conquista de 

parcelas do poder estatal para suas demandas. Por isso, não se trata de uma 

substituição das formas tradicionais de luta da sociedade civil ou da rejeição às 

disputas políticas que se travam na esfera estatal, mas de um novo projeto utópico que 

pode orientar tanto a práxis dos movimentos sociais como a disputa pelo Estado e a 

gestão de parcelas do poder – que devem ser concebidas como ações de caráter tático 

–, conectando-as a uma nova estratégia. 



A capacidade da Economia Solidária para constituir uma rede global com 

dimensões econômicas faz florescer 

[...] unidades produtivas onde o trabalho humano é o valor central e a 
cooperação na propriedade comum e na autogestão é o principal modo 
de relação social. Esta mesma lógica se estende às relações entre os 
empreendimentos, no espaço de um mercado mais solidário que 
competitivo, e de um planejamento do desenvolvimento que se move de 
baixo para cima [...]. Um tal sistema, além de estar centrado no ser 
humano e no seu trabalho emancipado e criativo, promove relações que 
são ao mesmo tempo econômicas e afetivas, técnicas e solidárias. Esta 
Economia da Práxis, portanto, é o embasamento de um sistema a que 
chamamos de socioeconomia ou economia solidária. Ele irá ocupando 
sempre mais espaço e construindo uma economia do trabalho 
emancipado e do melhor-viver para todos – em desenvolvimento no 
interior mesmo da economia comandada pelo capital, escapando aos 
poucos ao controle deste até eventualmente substituí-lo (Arruda, 2006, 
p. 343-344). 

O momento em que vivemos é um momento peculiar e, embora seja uma 

continuidade de períodos anteriores, enseja novas experiências que encontram um 

novo contexto para se realizar e plenificar seus objetivos. A produção cooperativa e 

autogestionária, no atual contexto mundial, adquire, portanto, um sentido 

substancialmente diferente do que possuía em épocas passadas. Ela se torna a 

afirmação de uma nova prática econômica que pode constituir-se em alternativa à crise 

global do capitalismo. 

Aníbal Quijano nos chama a atenção para o descarte rápido das potencialidades 

revolucionárias da Economia Solidária por parte de alguns teóricos, mas também 

sugere cautela para as também rápidas “expectativas sobre o seu potencial 

anticapitalista, revolucionário” (Quijano 2005, p. 496). Embora ambas as advertências 

sejam absolutamente necessárias e válidas sob o ponto de vista analítico (e essa era a 

intenção de Quijano no texto mencionado), elas são inócuas sob o ponto de vista da 

proposição e orientação praxiológica e nos deixam no meio do caminho diante da 

encruzilhada, na expectativa de que o tempo venha a nos dizer para que lado a história 

caminhou. 

O teórico social não pode afirmar categoricamente se a Economia Solidária vai, 

necessariamente, superar o capitalismo ou não e, por conseguinte, sob o aspecto 

analítico, nada se pode dizer com certeza acerca de seu caráter revolucionário. Nesse 

ponto, Quijano está correto. Porém, no pensamento crítico (teológico, sociológico, 

filosófico e outros) a análise rigorosa não pode separar-se da identificação das 

potencialidades e deve também vincular-se a um discurso propositivo. A questão não é 

“acertar”, de maneira preditiva, de que forma ou de onde virá a transformação social e, 



sim, identificar as potencialidades concretas, a fim de orientar nossas decisões a 

respeito de onde devemos concentrar as forças e para onde direcionar a ação 

emancipatória. Em outras palavras, o problema não é descobrir antecipadamente quem 

serão os sujeitos da emancipação social ou de que maneira ela ocorrerá, e sim como 

podemos contribuir para realizá-la. É preciso refazer a velha afirmação de Marx na 11º 

tese contra Feuerbach: “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diferentes 

maneiras, a questão é transformá-lo”. 

É possível, portanto, que a Economia Solidária esteja constituindo-se como base 

econômica de um novo processo civilizatório, cujo êxito, contudo, depende de uma 

opção consciente e da ação concreta da sociedade em sua direção. Dessa maneira, 

tem-se a base material, concreta, de uma utopia emancipatória que pode dirigir as lutas 

sociais e a ação de todos os que se posicionam criticamente diante do padrão de 

desenvolvimento da sociedade global contemporânea. 

No entanto, as alternativas locais só chegarão a transformar-se nas soluções 

globais que a humanidade necessita (e com urgência) quando superarem 

dialeticamente a sua condição de localidade para articular-se em redes cada vez mais 

amplas, regionais, nacionais e mundiais. Redes que sejam objetivas (articulação entre 

as diversas experiências) e subjetivas (criação de um campo intelectual-moral fundado 

no princípio da cooperação). Para isso, é preciso o envolvimento de parcelas 

significativas da sociedade e não apenas dos participantes diretos dos 

empreendimentos econômicos solidários, além da conquista de maior poder social, 

ideológico e institucional. 

A Economia Solidária deve conquistar hegemonia na sociedade (como movimento 

social), no pensamento (como base teórica de elaborações sócio-filosóficas e 

científicas), na ética (como padrão de relacionamento humano e emissão de juízo), na 

política (na luta pela conquista do controle do Estado) e na educação (como formação 

das subjetividades das próximas gerações e das atuais). Por essa razão, a sua simples 

existência, por si só, não garante nenhum processo de transformação estrutural e 

pode, inclusive, ser absorvida pela lógica da produção capitalista ou limitar-se a 

produzir apenas “microtransformações”, incapazes de deter o processo de deterioração 

da sociedade que o capitalismo atual vem produzindo. 

As experiências econômicas são apenas a base material que pode lastrear um 

novo processo civilizatório. Além de uma base econômica alternativa concreta, a 

transformação social, compreendida sob a ótica da longa duração do tempo estrutural e 

como processo civilizatório, depende também da construção de uma racionalidade 



adequada aos novos padrões de convívio social e relacionamento humano (com os 

outros e com a natureza) que emergem das práticas econômicas solidárias e podem 

estender-se, no futuro, a toda a sociedade. 
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