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RESUMO

Este artigo tem como objetivo fazer uma síntese da perspectiva da análise dos
Sistemas-Mundo. Para tal, se pretende recorrer a uma revisão de literatura a partir de livros,
artigos, textos publicados em revistas eletrônicas e documentários com o foco em dois
teóricos dessa perspectiva: o cientista político brasileiro Theotônio dos Santos, que se
consolidou tanto como um dos formuladores da teoria da dependência e também como um
dos expoentes da análise dos sistemas mundo, e o sociólogo norte americano Immanuel
Wallerstein, um dos principais pioneiros nessa perspectiva de análise. Também vamos
recorrer pontualmente a outros intelectuais que ou estão inseridos nessa perspectiva, ou
acabaram por dar contribuições essenciais, como Raul Prebisch, Fernand Braudel e Giovanni
Arrighi. Busca-se, assim, resgatar tanto a trajetória histórica quanto às contribuições
fundamentais para a formação dessa perspectiva, bem como jogar luz sobre o arcabouço
teórico proposto por Dos Santos e Wallerstein para a teoria social e para o entendimento do
capitalismo contemporâneo.

Palavras-Chave: Dependência econômica. Sistema mundo. Divisão internacional do
trabalho.



ABSTRACT

This article aims to summarize the perspective of World-Systems analysis. For this purpose, it
is intended to resort to a literature review from books, articles, texts published in electronic
journals and documentaries with focus on two theorists from this perspective: the Brazilian
political scientist Theotônio dos Santos, who has consolidated himself as one of the
formulators of Dependency theory and also as one of the exponents of the World-Systems
analysis, and the North American sociologist Immanuel Wallerstein, one of the main pioneers
in this perspective of analysis. We will also occasionally resort to other intellectuals who are
either inserted in this perspective or who ended up making essential contributions, such as
Raul Prebisch, Fernand Braudel and Giovanni Arrighi. Thus, it seeks to rescue both the
historical trajectory and the fundamental contributions to the formation of this perspective, as
well as shed light on the theoretical framework proposed by Dos Santos and Wallerstein for
social theory and for the understanding of contemporary capitalism.

Keywords: Dependency theory. World-Systems analysis. International division of labour.
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1 INTRODUÇÃO

A análise dos sistemas mundo nasce como uma tentativa de captar as linhas básicas da

evolução histórica do sistema mundial sob uma perspectiva de longa duração. A mesma

propõe interpretação que articule, em um mesmo quadro, as esferas econômica, social e

política, essa leitura floresce como resultado do esforço teórico de longa tradição, que forma o

pensamento crítico contemporâneo.

Nessa perspectiva, a partir da divisão internacional do trabalho produzida pela

estrutura capitalista, as diferentes nações ocupam diferentes posições hierárquicas, seja no

centro, na semi-periferia ou na periferia, dentro de um mesmo sistema mundial, que através

das suas trocas desiguais produz ao mesmo tempo desenvolvimento e subdesenvolvimento.

O presente trabalho tem como objetivo jogar luz sobre o arcabouço teórico

desenvolvido por dois grandes nomes da Análise de Sistemas Mundo (ASM) para a teoria

social, o sociólogo e economista brasileiro Theotônio dos Santos e o sociólogo estadunidense

Immanuel Wallerstein, bem como resgatar em um segundo plano as contribuições

fundamentais da teoria crítica latino americana na formação dessa perspectiva de análise.

Portanto, usaremos como fio condutor deste trabalho a trajetória intelectual percorrida

por Theotônio dos Santos que, como formulador da teoria da dependência, esteve

profundamente inserido no debate Latino Americano, e também se consolidou como um dos

grandes expoentes da Análise dos Sistemas Mundo.

O artigo será dividido em três seções, na primeira seção faremos um resgate do debate

intelectual Latino Americano no contexto do pós-guerra, bem como das contribuições

fundamentais dos intelectuais da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe

(CEPAL), para a formação desse campo de estudo.

Na segunda seção vamos apresentar as teorias da dependência, com ênfase em sua

vertente marxista, que teve como um dos seus principais formuladores o Theotônio dos

Santos, e representou outro passo fundamental na direção de uma teoria do sistema mundial.

Depois de discutir a transição sem rupturas realizada por Theotônio dos Santos do

paradigma da teoria da dependência em direção a uma teoria do sistema mundo, na terceira

seção vamos apresentar os elementos chave da Análise dos Sistemas-Mundo recorrendo a

obra do sociólogo Immanuel Wallerstein, pois é nela que encontraremos o momento mais

elaborado da constituição de uma teoria do sistema econômico mundial.
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Por último, serão tecidas à guisa de conclusão algumas considerações acerca da

pertinência dessa abordagem teórica para a compreensão da estrutura do mundo atual, bem

como da crise contemporânea do capitalismo.

2   DA TEORIA DA MODERNIZAÇÃO À CRÍTICA CEPALINA

Os autores que adotam a perspectiva da análise dos sistemas mundo colocam no

centro da sua análise a divisão internacional do trabalho no sistema capitalista. Eles acreditam

que essa estrutura internacional resulta na divisão do mundo em três patamares hierárquicos:

centro, periferia e semi-periferia.

Por isso, se quisermos rastrear as origens desse campo, antes de tudo temos que

retornar ao início do século XX. Uma outra figura essencial na formação dessa perspectiva

foi o economista argentino Raúl Prebisch, pai do “estruturalismo latino americano” e um dos

principais nomes da CEPAL, ele também foi um dos mais importantes economistas da

América Latina no século XX. Seus pensamentos influenciaram outros grandes economistas

da CEPAL, como Celso Furtado e Maria da Conceição Tavares.

É oportuno destacar a própria trajetória de Raúl Prebisch, que começou a carreira

como um liberal neoclássico, entretanto, acabou por romper com essa escola depois da

experiência em 1935 na direção do Banco Central Argentino. Quando percebeu que o seu

arcabouço teórico não dava conta de atender as necessidades econômicas do seu país, o

economista passou então a adotar uma política monetária anticíclica de inspiração

Keynesiana.

Ele permaneceu no cargo até 1943, quando ocorreu um golpe militar na Argentina.

Com a sua saída do Banco Central, Prebisch reassumiu o cargo de professor na Faculdade de

Ciências Econômicas, porém o próprio coronel Perón forçou a sua demissão da Faculdade.

Dessa forma, Prebisch se viu obrigado pela ditadura a migrar para o Chile.

O exílio de Prebisch no Chile (aos 48 anos) se apresentava como o
ponto-final de uma carreira de sucesso. Entre 1930 e 1943, Prebisch havia
sido um dos principais condutores da economia argentina, com amplo
reconhecimento externo. No entanto, as forças que empurraram Prebisch
para o Chile nunca imaginariam o que iria acontecer a partir de então. Nem o
próprio Prebisch poderia acreditar que o futuro seria para ele maior que o
passado. Na CEPAL, suas ideias ganharam toda a América Latina; e, na

10



UNCTAD, conquistaria uma boa parte do mundo, a ponto de ser indicado
para o Prêmio Nobel de Economia (COUTO, 2017, p.75).

É desse período fecundo na CEPAL que vem a sua grande contribuição à Análise dos

Sistemas Mundo. O sistema de relações econômicas internacionais, denominado

“centro-periferia”, é caracterizado por um centro onde estão os países ditos desenvolvidos —

criadores de tecnologia, fabricantes de produtos industriais e manufaturas —, enquanto na

periferia, estão os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que seriam os de

economia fundamentalmente agrícola e mineradora, produtora de matérias-primas e sem uma

tecnologia própria no setor industrial. Nesse esquema proposto por Prebisch, a América

Latina, dependente da importação de tecnologias e dos produtos manufaturados produzidos no

centro do sistema, estaria na periferia da economia internacional.

Prebisch se tornou um duro crítico dessa divisão internacional do trabalho tal como

estava posta. Os economistas que defendem esse modelo de divisão internacional do trabalho

argumentam que, em razão do aumento da especialização e, consequentemente, da

produtividade, ocorreria uma baixa nos preços dos produtos manufaturados exportados pelo

centro. Desta forma, o progresso técnico dos centros seria distribuído aos países periféricos.

Eles estavam amparados pela noção ricardiana das vantagens comparativas, na qual1

não seria vantajoso para a periferia um processo de industrialização, uma vez que, através da

especialização dos países centrais em produzir produtos manufaturados, ocorreria por

consequência um aumento da produtividade. Esse aumento de produtividade causaria uma

queda no preço dos produtos manufaturados, os de maior valor agregado. Essa queda nos

preços faria com que os produtos primários exportados pela periferia, de menor complexidade

produtiva, tivessem um maior poder de compra conforme evoluísse a especialização técnica

nos centros.

1 David Ricardo foi um economista e político britânico, um dos mais influentes economistas clássicos. A sua
teoria das vantagens comparativas constitui a base essencial da teoria do comércio internacional.
“Ricardo demonstrou que seria ideal uma situação na qual cada economia local ou nacional se especializasse
naquele(s) produto(s) em que dispusesse de maior vantagem comparativa, desde o ponto de vista da
produtividade dos fatores locais.(...) Ficou mais ou menos aceito que os países que dispõem de mais mão de obra
que de capital têm que especializar-se em produtos agrícolas e matérias-primas, enquanto que aqueles com mais
capital que trabalho (como resultado do desenvolvimento tecnológico) devem dedicar-se a produtos de maior
intensidade tecnológica. Esta divisão de trabalho mundial era e é ainda apresentada como extremamente
favorável a todas as partes em inter-relação. É evidente que, para esses raciocínios gerais, o livre comércio será o
mundo ideal para o pleno desenvolvimento dessas condições ideais de comércio mundial.” (DOS SANTOS,
2016, p.233)
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Prebisch contra argumentava em suas pesquisas. Ele mostrava que o que vinha

acontecendo desde o fim do século XIX, ao contrário do que previam os defensores dessa

divisão internacional do trabalho, era uma deterioração dos termos de troca. Assim, o preço

dos produtos primários vinha se deteriorando em relação ao preço dos produtos

manufaturados produzidos, que eram produzidos pelo centro.

Além de não serem distribuídos os progressos técnicos do centro, a periferia estaria se

inserindo de forma subordinada nessa divisão internacional do trabalho, o que só contribui

para que o fosso entre os países de centro e da periferia, ao invés de diminuir, continue se

ampliando.

Nesse primeiro momento, apesar de inaugurar uma crítica do paradigma dominante de

sua época, Prebisch ainda acreditava que era possível o desenvolvimento de um capitalismo

autônomo na região. Para tal, seria necessário um projeto desenvolvimentista que superasse a

dependência através de uma agenda de industrialização da América Latina. Junto de um

processo estratégico de substituições de importações, para enfrentar essa deterioração dos

termos de troca e os desequilíbrios externos. Além de uma necessária integração regional da

América Latina.

A crítica Cepalina abriu o caminho para a teoria da dependência. E será a teoria da

dependência que vai questionar de forma ainda mais radical o paradigma que se impunha

sobre a América Latina naquele contexto, o da teoria da modernização. Para entender melhor

o que representou o paradigma da modernização, cabe uma breve recapitulação do contexto

histórico em que esse  paradigma esteve inserido. Nas palavras de Theotônio dos Santos:

“A crise do colonialismo, iniciada na I Guerra Mundial e acentuada depois da II
Guerra Mundial, colocará em discussão algumas destas interpretações da evolução
histórica. A derrota nazista impunha a total rejeição da tese da excepcionalidade
européia e da superioridade racial. A modernidade deveria ser encarada
fundamentalmente como um fenômeno universal, um estágio social que todos os
povos deveriam atingir, pois correspondia ao pleno desenvolvimento da sociedade
democrática que uma parte dos vitoriosos identificavam com o liberalismo
norte-americano e inglês e, outra parte, com o socialismo russo (que se confundia
com a versão que dele fizera o então intocável Joseph Stalin, cuja liderança,
garantirá a vitória da URSS e dos aliados).” (DOS SANTOS, 2000, p. 9. Os
parênteses são do autor.)

É deste contexto que emerge uma vasta literatura denominada “teoria do

desenvolvimento” ou “teoria da modernização''. No lugar de separar o estudo do mundo

“civilizado” do estudo do resto do mundo como se fossem lugares epistemológicos distintos,
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buscou-se historicizar as diferenças entre esses dois espaços. Agora, os países

subdesenvolvidos eram entendidos como países atrasados, que ainda não passaram pelo

inevitavelmente necessário processo de modernização.

Para a maior parte desses autores, o desenvolvimento viria com a adoção de normas,

atitudes e valores identificados com “a racionalidade econômica moderna caracterizada pela

busca da produtividade máxima, a geração de poupança e a criação de investimentos que

levassem à acumulação permanente da riqueza dos indivíduos e, em consequência, de cada

sociedade nacional.” (DOS SANTOS, 2000, p. 9).

Nos Estados Unidos, autores como Talcott Parsons, Robert Merton e Franz Boas

desenhavam modelos ideais de comportamentos sociais compatíveis com essa sociedade

moderna. Eles estabeleceram técnicas de verificação empíricas para detectar o grau de

modernização das sociedades e buscaram localizar os obstáculos à plena implantação da

modernidade, para assim definir os instrumentos de intervenção capazes de aproximar cada

sociedade deste modelo ideal.

Tais autores, como Franz Boas com o seu relativismo cultural, ajudaram a combater o

racismo científico ao deslocar a explicação dos países subdesenvolvidos de um enfoque

racista para um cultural, que concebe esse subdesenvolvimento como um atraso devido a

permanência de tradições pré-modernas ou pré-capitalistas. Todavia, nenhum desses autores

de fato rompeu com uma leitura eurocêntrica da história, posto que, para eles, a sociedade

moderna por excelência nasceu na Europa e se afirmou nos Estados Unidos da América.

Atingir esse modelo ideal de sociedade era, em última instância, uma necessidade histórica.

Enquanto isso, no outro lado da cortina de ferro, os soviéticos debatiam como seria a

trajetória para o socialismo, e chegaram a conclusões estranhamente parecidas sobre o

caminho a ser percorrido pelas nações subdesenvolvidas. Eles também buscaram identificar

os obstáculos à plena implantação da modernidade, mas de uma modernidade socialista.

Também tentaram definir os instrumentos de intervenção.

Foram guiados por uma noção etapista da história, na qual para se chegar ao

socialismo era necessário primeiro estabelecer plenamente o capitalismo, para assim

promover o desenvolvimento das forças produtivas. Isso só aconteceria através de uma

revolução nacional burguesa, que enfim criaria as condições para o próximo passo inevitável:

o socialismo. Mais especificamente o socialismo nos moldes da URSS, mesmo que a própria

Rússia jamais tenha seguido esses passos.
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A característica fundamental de toda essa literatura era a compreensão de que o

subdesenvolvimento era a ausência do desenvolvimento. Assim, o atraso desses países

subdesenvolvidos era explicado por obstáculos internos ao pleno desenvolvimento, que

poderiam ser superados, desde que os países subdesenvolvidos adotassem a cartilha dos

países desenvolvidos.

O que atravessava a percepção de todos esses autores era a degeneração de um dos

principais legados do Iluminismo, a tese de uma inevitável evolução histórica rumo ao

progresso. Tanto a teoria da dependência quanto, posteriormente, a análise dos

Sistemas-Mundo nascem como contrapontos dessa perspectiva da teoria da modernização.

3  AS TEORIAS DA DEPENDÊNCIA

Foi com a teoria da dependência que finalmente se abriu o caminho para uma

teorização do fenômeno do subdesenvolvimento, que compreendesse o desenvolvimento e o

subdesenvolvimento como o resultado do desenvolvimento histórico do capitalismo. Um

sistema mundial que ao mesmo tempo produzia desenvolvimento e subdesenvolvimento.

A teoria da dependência surge na América Latina e pode ser dividida em três vertentes

principais. A primeira, que surge no seio da própria CEPAL, com autores como Oswaldo

Sunkel, posteriormente Celso Furtado e o próprio Raul Prebisch. Uma segunda vertente que

possui uma crítica mais radical, a da teoria marxista da dependência, que teve como seus

principais intelectuais o Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini e a Vânia Bambirra, todos

alunos de outro importante intelectual que estava inserido nesse debate, o André Gunder

Frank. Há também uma terceira vertente, que foi a mais difundida no Brasil e que vai

radicalmente de encontro às demais nas suas propostas. Esta tem como principais

formuladores o Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto.

Mas antes de nos aprofundarmos no debate sobre as diferenças e no processo histórico

de formação dessas vertentes, cabe estabelecermos brevemente um quadro geral dos

elementos que atravessam todas as vertentes dessa teoria. Para isso vamos tomar emprestado

o quadro estabelecido pelos economistas suecos Magnus Blomstrom e Bjorn Hettne. Eles

atuaram quase como historiadores da teoria da dependência, ao ponto do próprio Theotônio

dos Santos recorrer ao seu quadro de ideias centrais no clássico livro “A teoria da
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dependência: balanço e perspectivas'' (2000). Segundo eles, são quatro os pontos centrais

comuns a todas as vertentes da teoria da dependência:

“I) O subdesenvolvimento está conectado de maneira estreita com a expansão dos
países industrializados;
II) O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo
processo universal;
III) O subdesenvolvimento não pode ser considerado como a condição primeira para
um processo evolucionista;
IV) A dependência, não é só um fenômeno externo mas ela se manifesta também sob
diferentes formas na estrutura interna (social, ideológica e política)”.(DOS
SANTOS, 2000, p. 19)

Apesar da crítica inaugurada pela CEPAL, que já apontava para um desenvolvimento

dependente, foi só com a teoria marxista da dependência que o fenômeno da dependência foi

colocado no centro da análise econômica/social. Porém, é interessante destacar que acontece

uma aproximação desses grandes nomes da CEPAL, como Prebisch e Celso Furtado, com a

perspectiva crítica da teoria da dependência.

Em um dos seus últimos trabalhos, "Capitalismo periférico: crisis y transformación”,

Prebisch afirma categoricamente que “as grandes falhas do desenvolvimento latino-americano

carecem de solução dentro do sistema prevalecente, é necessário transformá-lo.”. Ele também

dá passos significativos na direção do entendimento de um sistema mundial capitalista:

“Mas o desenvolvimento se extraviou do ponto de vista social, e grande parte dessas
energias vitais do sistema se malogram para o bem-estar coletivo. Trata-se de falhas
do capitalismo imitativo e se está desvanecendo o mito de que poderíamos
desenvolver-nos à imagem e semelhança dos centros, e também o mito da expansão
econômica do capitalismo na órbita planetária. O capitalismo desenvolvido é
essencialmente centrípeto, absorvente e dominante, expande-se para aproveitar-se
da periferia, mas não para desenvolvê-la. Muito séria contradição do sistema
mundial” (DOS SANTOS, 2016, p.122 apud Prebish, Raúl, 1987 [1981]).

Ainda assim, sem dúvidas, é dessa perspectiva crítica da teoria da dependência, que

vem as contribuições mais diretas para a concepção de um sistema mundial, como veremos

adiante. Um dos principais formuladores dessa vertente da teoria da dependência foi o

economista político e sociólogo brasileiro Theotônio dos Santos.

Embora essa corrente também tenha outros grandes pensadores, como Ruy Mauro

Marini e a Vânia Bambirra, nós focaremos aqui no Theotônio dos Santos. Porque além da
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contribuição fundamental a partir da teoria da dependência, ele também veio a se consolidar

como um dos grandes expoentes da Análise dos Sistemas-Mundo.

“Os acontecimentos teóricos, dos quais participei muito diretamente, foram: a
proposta e o avanço de uma teoria da dependência, a qual buscava ampliar a
dimensão histórica de uma teoria do imperialismo como uma etapa superior da
evolução do capitalismo como sistema mundial; e, ao mesmo tempo, uma tentativa
de captar as linhas básicas da evolução desse sistema mundial, cuja estrutura,
processos de longa duração, fases históricas e suas especificidades se condensam na
sua evolução contemporânea. A teoria do sistema mundial floresce, então, como
resultado necessário desse esforço” (DOS SANTOS, 2016, p.114).

3.1 Theotônio dos Santos: Transição Sem Ruptura

Theotônio dos Santos nasceu em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais

chamada Carangola e logo cedo demonstrou seu ímpeto para a crítica. Ainda aos 12 anos de

idade, ele abriu um jornal com alguns amigos chamado “A Voz Juvenil", o que acabou lhe

rendendo uma expulsão da sua escola, e fez o seu pai  mandá-lo para estudar em Juiz de Fora.

Dos Santos relata que foi nesse período que teve seus primeiros amigos abertamente

comunistas, ainda que naquela época os comunistas estivessem na ilegalidade. Apesar disso,

ele só foi se aproximar do marxismo, realmente, alguns anos mais tarde, e só depois de fazer

um amplo estudo de filosofia.

Theotônio dos Santos ingressou na UFMG. Foi lá onde se graduou como economista e

sociólogo, e como um típico intelectual engajado dos anos 60, fez parte da fundação da

Organização Revolucionária Marxista Política Operária (POLOP) em 1961. Esta se colocava

de forma crítica ao que consideravam uma alternativa reformista contida na concepção do

Partido Comunista Brasileiro (PCB), que era a principal representação dos socialistas na

época e colocava como necessário fazer uma revolução burguesa antes da socialista.

Mas somente quando ele foi lecionar na Universidade de Brasília (UnB) que, ao lado

da sua então esposa Vânia Bambirra, ele enfim se reuniu com Ruy Mauro Marini e André

Gunder Frank, formando assim o grupo que deu origem à teoria marxista da dependência.

Quando acontece o golpe militar em 1964, ele passa a atuar na clandestinidade por

dois anos como secretário geral da POLOP. Até 1966, quando teve que sair do Brasil, exilado

para o Chile. Dos Santos conta que, apesar do exílio, deu sorte de ser imediatamente

contratado pelo Centro de Estudos Sócio-Econômicos da Universidade do Chile. Foi então
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que ele pôde formar uma equipe reunindo vários cientistas sociais chilenos, brasileiros e de

outros países latino-americanos com a finalidade de estudar o fenômeno do imperialismo e da

dependência na região.

Lá, Theotônio dos Santos, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini voltam novamente a

se engajar politicamente. Enquanto Ruy Mauro se tornou um dirigente do MIR, Movimento

de Esquerda Revolucionária, Theotônio dos Santos se juntou ao Partido Socialista. Eles

contribuíram para a formação da coalizão de esquerda “Unidade Popular”, que levou o

socialista Salvador Allende eleitoralmente à presidência do Chile. Desta forma, quando ocorre

o golpe de Augusto Pinochet, que dá início a sua brutal ditadura, os intelectuais da escola da

dependência mais uma vez se veem obrigados a partir em exílio, desta vez tendo como

destino o México.

No México, Dos Santos tornou-se professor titular da Divisão de Pós-graduação de

Economia da Faculdade de Economia e Filosofia da Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM). Em 1975 é nomeado coordenador do Doutorado em Economia, e

posteriormente, em 1978, chefe da Divisão de Pós-graduação da UNAM e diretor do

Departamento do Seminário Permanente sobre América Latina (SEPLA) naquele país.

Durante esse percurso no exílio eles têm contato com intelectuais de toda a América Latina, o

que contribuiu não só para o desenvolvimento da teoria da dependência como também para

sua difusão nos anos 60 e 70.

Nesse período, a teoria da dependência é amplamente difundida pela América Latina,

mas não se limitando à ela, vai também inspirar autores no Caribe, na Ásia e na África.

Inclusive, é entre os estudos africanos que surgem os trabalhos de Immanuel Wallerstein e

Giovanni Arrighi, autores que foram profundamente influenciados pela perspectiva marxista

da dependência nas formulações da Análise do Sistema-Mundo.

A teoria marxista da dependência contou com a contribuição fundamental de André

Gunder Frank quando veio ao Brasil dar aulas a convite do próprio Darcy Ribeiro na UnB,

onde teve contato com os principais formuladores desta vertente: Theotônio dos Santos, Ruy

Mauro Marini e Vânia Bambirra. Ele foi precursor da teoria da dependência de viés marxista

ao questionar toda uma literatura que via resquícios feudais na América Latina.

Na leitura de Gunder Frank, o projeto colonial se impõe na América Latina desde o

seu princípio como uma economia mercantil, voltada para o comércio mundial, e que portanto

não pode ser, de nenhuma forma, identificada com modo de produção feudal. As violentas
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relações servis e escravistas desenvolvidas aqui foram parte de um projeto de auto expansão e

de acumulação do capital mercantil financeiro. Assim sendo, sempre fomos uma parte

substancial da história do desenvolvimento capitalista do mundo. Dos Santos chama atenção

para como, já em Marx, essa acumulação primitiva era essencial para explicar a origem do

moderno modo de produção capitalista.

Gunder Frank ajudou a abrir o caminho para compreender o desenvolvimento e o

subdesenvolvimento como o resultado histórico do desenvolvimento do capitalismo, o

desenvolvimento do subdesenvolvimento. Já o que Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini

e Vânia Bambirra vão fazer, é articular as contribuições desses autores da CEPAL com

clássicos do pensamento Marxista como Karl Kautsky, Vladimir Lênin, Nikolai Bukharin,

Rosa Luxemburgo, Leon Trotsky e, é claro, o Karl Marx.

Os teóricos da dependência buscavam ampliar a dimensão histórica do imperialismo

como um sistema mundial. Isto é, se os autores clássicos do marxismo analisaram o

imperialismo sob a perspectiva dos países centrais, Theotônio do Santos e os demais teóricos

da teoria marxista da dependência vão analisar o fenômeno do imperialismo sob a perspectiva

dos países periféricos do sistema. Aliado a isso incorporaram a análise de Trotsky, de que o

capitalismo se desenvolve de forma desigual e combinada.

Trotsky já compreendia que a desigualdade entre as nações no sistema capitalista eram

duas faces do mesmo desenvolvimento capitalista. Ele defendia que essas regiões “atrasadas”

possuem uma historicidade própria, marcada pela assimilação de certos elementos modernos

das nações avançadas e sua adaptação a condições materiais e culturais arcaicas.

Assim, para a teoria marxista da dependência, o comércio mundial não é uma

totalidade horizontal mas sim o resultado de uma divisão internacional do trabalho, de forma

que apenas algumas poucas nações detém o controle das tecnologias centrais de cada sistema

produtivo, de distribuição de produtos e valores. Enquanto, por outro lado, outras nações

incorporam tecnologia subordinada e se especializam em atividades econômicas e produtivas

também subordinadas, mantendo-se assim como exportadores de produtos de pouco valor

agregado, as chamadas commodities.

A divisão internacional do trabalho é um dos mecanismos pelos quais os excedentes

econômicos são transferidos para a centralidade do sistema, perpetuando um desenvolvimento

desigual e combinado gerando, assim, um comércio internacional hierarquizado. Uma outra

contribuição essencial que vai nesse mesmo sentido, de nos ajudar a entender os mecanismos
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pelos quais esse excedente econômico produzido na periferia é transferido para o centro foi a

categoria da superexploração da força de trabalho, desenvolvida ainda no final dos anos 60 e

proposta por  Ruy Mauro.

O fenômeno da dependência coloca a burguesia nacional como um sócio menor do

capital internacional no processo de acumulação capitalista. Mas para que seja possível a

transferência desses excedentes da periferia para o centro e ainda manter uma participação da

burguesia nacional na acumulação capitalista dentro do próprio país, é necessário recorrer a

um mecanismo que possa ampliar a mais-valia do trabalho. A superexploração do trabalho,

que consiste na remuneração da força de trabalho por um preço muito inferior ao seu valor

real, de forma a comprometer a própria capacidade de reprodução da vida material.

É esse fenômeno que explica como trabalhadores do centro e da periferia, ainda que

executem o mesmo trabalho com a mesma carga horária, possam ter uma diferença salarial

tão grande. A superexploração da força de trabalho ajuda a entender a dramática situação do

trabalhador latino americano, que experiencia uma precariedade das condições de trabalho,

baixos salários e longas jornadas.

Uma das consequências principais da superexploração é que ela afeta a formação de

um mercado interno poderoso nesses países, isso dificulta a acumulação de capitais no interior

do país, e portanto dificulta todo o processo de desenvolvimento econômico e social. Como

já foi demonstrado até aqui, esses intelectuais tiveram as suas trajetórias pessoal e acadêmica

profundamente afetadas pelos golpes de Estado, apoiados, organizados e financiados pelo

capital internacional na América Latina no século XX.

É nesse contexto de exílio que florescem algumas das suas principais obras. Como é o

caso da "Dialética da Dependência" de Ruy Mauro Marini, e também o clássico livro de

Theotônio dos Santos “Socialismo ou Fascismo: o Novo Caráter da Dependência e o Dilema

Latino-Americano”, no qual ele buscava analisar a nova configuração de dependência

inaugurada com os golpes militares.

Dos Santos acreditava que a América Latina vivia uma nova fase política, na qual o

capital internacional e os capitais locais se uniram, para garantir através do horror e da força,

um processo de modernização dependente profundamente antipopular, e de inspiração

fascista. Onde a burguesia nacional consolidava definitivamente o seu papel de

dominante/dominado, dominante no plano da política interna, mas completamente dominada

pelos interesses das grandes nações imperialistas no plano da política internacional.
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E com o fechamento dos regimes, não existia espaço para a transformação dentro do

quadro legal de uma democracia liberal. O único caminho para o enfrentamento desse projeto

burguês era uma revolução socialista, que só se sustentaria através de um projeto de

integração regional da América Latina. Entretanto, já em 1973, quando escrevia o prefácio da

versão mexicana do livro, Theotônio destacava como a correlação de forças começa a mudar

com o aparecimento de pretensões nacionalistas em alguns desses regimes militares Latino

Americanos.

O governo dos Estados Unidos e os formuladores da sua política internacional já

começaram a duvidar das vantagens de sua política de governos militares de segurança

nacional, uma vez que essas pretensões nacionalistas entravam em choque com as empresas

transnacionais cujos interesses fundamentaram a política e a ideologia da doutrina de

segurança nacional do Pentágono. As forças armadas deveriam agora retornar aos quartéis.

“A década de 70 esteve marcada pela contra-ofensiva da Comissão Trilateral com o
objetivo de unir os Estados Unidos, a Europa e o Japão contra esta ofensiva do
Terceiro Mundo e do campo socialista. Ela se apoiou na política de Direitos
Humanos do presidente norte-americano Jimmy Carter. Tratava-se de produzir uma
desvinculação ativa das democracias ocidentais com os governos ditatoriais de base
militar que elas haviam inspirado há pouco tempo atrás. Estes regimes haviam
cumprido seu papel repressivo e tendiam agora a desenvolver pretensões
nacionalistas inaceitáveis para uma economia mundial em globalização.”(DOS
SANTOS, 2000, p.84).

Quando os Estados Unidos decidem buscar novos rumos para a região a direita militar

perde a sua base ideológica, a doutrina da segurança militar interamericana, deixando para

trás como saldo de 20 anos de ditadura a destruição de qualquer pretensão de um projeto

autônomo da burguesia nacional e a implantação de um projeto de industrialização limitado e

dependente, que seguiu perpetuando a transferência de excedente econômico para o centro.

O que fez concentrar no centro as forças econômicas para a acumulação de capital e as

possibilidades para a criação de condições de vida e de consumo extremamente elevadas em

relação às zonas periféricas, enquanto diminuía drasticamente as chances de desenvolvimento

nacional dentro do sistema capitalista nesses países.

Somente com a anistia nos anos 80 que Theotônio e os demais membros da "Escola da

dependência" retornaram ao Brasil. Mas antes mesmo de retornar, ainda em 1979, Theotônio

vai a Portugal, onde ao lado de Leonel Brizola fundou o Partido Democrático Trabalhista

(PDT). Quando retornam é que eles têm dimensão do tamanho do bloqueio intelectual que
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suas obras tiveram aqui, inclusive muitas dessas principais obras publicadas durante o exílio

só vieram a ter versões em português a partir da segunda década do século XXI.

O retorno não foi fácil para esses autores. Se fora do país eles foram profundamente

inseridos no debate político e intelectual — Theotônio por exemplo teve seus textos

traduzidos em 15 línguas —, no Brasil para o qual eles retornam o ambiente intelectual e

político não era nada favorável aos intelectuais marxistas. Aqui eles eram, de forma geral,

desconhecidos do grande público.

Os anos 80 vão ser marcados pela continuação dessa liberalização conservadora,

liderados por nomes como Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Esse movimento político terá

seu ápice nas formulações do consenso de Washington em 1989, onde nasce algumas das

principais diretrizes para governos neoliberais, segundo o Theotônio:

“Neste consenso uniam-se o FMI, o Banco Mundial e outras agências internacionais
para impor o "ajuste estrutural" aos países dependentes, cercados por uma brutal
elevação da taxa de juro internacional, que convertia suas elevadas dívidas externas
em fantásticas sugadoras dos seus excedentes econômicos, levando-os à estagnação
e até mesmo ao retrocesso econômico-social.” (DOS SANTOS, 2000, p.84).

Com a queda do muro de Berlim em 1989, e posteriormente da própria União

Soviética em 1991 durante plena ascensão do projeto neoliberal, criaram-se as condições para

uma leitura histórica do século XX. Esta via a democracia liberal como o modelo triunfante

de sociedade, que teria vencido os fascistas e comunistas e assim, chegado ao fim da história.

Agora era o momento da globalização neoliberal.2

Durante os anos 90, veremos a ascensão de diversos governos com o viés neoliberal

nas regiões periféricas, vide a América Latina, e também nos países do leste europeu, que

anteriormente compunham a União Soviética.

É também nesse período dos anos 80 e 90 que ocorre a queda vertiginosa nos estudos

sobre a dependência. No Brasil, entretanto, vemos a ascensão política de um teórico da

dependência, o Fernando Henrique Cardoso. Ao lado de José Serra, Fernando Henrique

2 “Em 1989, o norte-americano Francis Fukuyama publicou um ensaio intitulado “O fim da história” e três anos
mais tarde, em 1992, o livro “O fim da história e o último homem”, no qual aprofunda as reflexões realizadas no
ensaio. Ambos discorrem sobre a derrocada dos regimes socialistas no Leste europeu e em especial na ex-União
Soviética e a consequente vitória da economia de mercado e da democracia liberal. Fukuyama afirma, se
amparando principalmente no pensamento hegeliano, que a história havia chegado ao seu fim; que a
humanidade, no final do século XX, teria atingido o auge de sua evolução com a superação das contradições
existentes e personificadas na Guerra Fria. Com a queda dos regimes socialistas do hemisfério Norte, restava
apenas uma única ideologia, um único e vitorioso regime, a democracia liberal.”(FORIGO, 2011, p.133)
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escreveu uma resposta profundamente crítica ao livro de Ruy Mauro Marini “Dialética da

Dependência''. E embora tenha recebido a resposta em artigo, esse jamais teve a mesma

circulação que a crítica de Fernando Henrique.

Apesar de Fernando Henrique e Enzo Falleto terem contribuído com a formação da

teoria da dependência, a sua vertente foi cronologicamente a última. O que não impediu de,

no Brasil, ser conhecida como “a” teoria da dependência. Fernando Henrique participou ao

lado de Theotonio dos Santos, do grupo de estudos sobre “O Capital” de Karl Marx.

Ainda nos anos 60, o próprio Fernando Henrique foi um dos que demonstrou a

debilidade da burguesia nacional e sua disposição em converter-se em uma associada menor

do capital internacional. Entretanto, na análise de Fernando Henrique, o objetivo central da

disputa política deveria ser a democracia e a luta contra esse Estado controlado por uma

“burguesia de Estado” de caráter corporativo e autoritário.

“Os seus verdadeiros inimigos são o corporativismo e uma burguesia burocrática e
conservadora que, entre outras coisas, limitou a capacidade de negociação
internacional do país dentro do novo patamar de dependência gerado pelo avanço
tecnológico e pela nova divisão internacional do trabalho que se esboçou nos anos
70, como resultado da realocação da indústria mundial.” (DOS SANTOS, 2000,
p.28).

A conclusão de Fernando Henrique é trágica. Longe de negar o caráter dependente da

nossa economia, ele defendia que essa condição era virtualmente insuperável. E que com o

processo de globalização e reorganização da divisão internacional do trabalho, a relação entre

os países do centro e da periferia havia se tornado uma relação de  interdependência.

Portanto, o Brasil deveria procurar o caminho do desenvolvimento dependente e

associado, um desenvolvimento subordinado e aliado ao capital internacional, adotando, é

claro, as teses neoliberais estabelecidas por Washington. Essa vertente de Fernando Henrique

e Enzo Faletto não trará nenhuma grande contribuição para aquele que será um dos mais

significativos desdobramentos da teoria da dependência, Análise de Sistemas Mundiais.

Desde a década de 1980, Theotônio dos Santos começa um processo de transição sem

rupturas, onde, através da incorporação de novos aspectos, dimensões e elementos, se faz

necessária uma ampliação do enfoque, com formalização teórica que vá além dos limites da

Teoria da Dependência, uma análise global da acumulação. Nesta nova etapa do seu

pensamento, o foco estava no desenvolvimento histórico do capitalismo enquanto um sistema

mundial.
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Com grande ênfase na Revolução Científica-Técnica (RCT) , ocorrida a partir da3

segunda metade do século XX, ele postula uma hipótese que articule tanto as temporalidades

de Braudel, quanto os ciclos de Kondratiev e os ciclos sistêmicos de acumulação. Para isso,

ele se aproximará de toda uma literatura que vinha se desenvolvendo em torno da teoria do

sistema-mundo. É na obra de Immanuel Wallerstein, que a ideia de um sistema mundial terá o

seu momento mais elaborado.

4   O MODERNO SISTEMA MUNDO SEGUNDO IMMANUEL WALLERSTEIN

Immanuel Wallerstein foi um Sociólogo norte americano do século XX, nascido em

Nova Iorque no ano de 1930, ele lecionou no Departamento de Sociologia das universidades

de Columbia e McGill. A partir de 1976 foi professor emérito de sociologia na Universidade

de Binghamton, e diretor do Centro Fernand Braudel para Estudos de Economias, Sistemas

Históricos e Civilizações. Ele foi também presidente da Associação Internacional de

Sociologia entre 1994 e 1998.

Desde jovem, Immanuel Wallerstein sempre teve interesse em estudar países que estão

fora do eixo dos países centrais. Por isso, não é de se estranhar que ele tenha optado por

estudar os processos de descolonização que estavam acontecendo na África nos anos 1960.O

seu estudo sobre a África se provou uma experiência surpreendente, dado que o seu repertório

teórico de cientista social trouxe mais problemas do que soluções, foi então que ele começou

a suspeitar das bases de sua própria formação intelectual.

Immanuel Wallerstein partia da análise da realidade africana, junto com Giovanni

Arrighi e outros especialistas na região, e começava também a colocar a necessidade de uma

revisão crítica da formação do capitalismo contemporâneo (Dos Santos, 2016, p.132). Ele

3 “Temos que considerar, como determinante da evolução das forças produtivas contemporâneas, o fato de que a
ciência (ou o conhecimento cientificamente organizado e sistemático da natureza) deixou de cumprir um papel
auxiliar (ainda que crescente) na produção, tal como vinha ocorrendo, desde a revolução copernicana.
Podemos afirmar que a partir da Segunda Guerra Mundial surgem ramos da produção totalmente dependentes do
conhecimento científico. Neles, as tecnologias e atividades produtivas são campos aplicados e não mais usos
parciais desse conhecimento.(...)
O processo de produção, a organização do trabalho e da força de trabalho passaram a exigir amplos
procedimentos de gerência das relações sociais, da educação, do entretenimento, da saúde, da habitação, do lazer,
da comunicação social global e específica. Em todos esses setores, a forma científica do conhecimento passou a
ocupar um papel central e articulador do conjunto da vida econômica, social, política e cultural. Podemos falar,
consequentemente, de uma nova etapa histórica do desenvolvimento das forças produtivas cuja natureza se
caracteriza pela Revolução Científico-Técnica.”(DOS SANTOS, 2016, p.224-225)
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procurou compreender a formação do sistema-mundo, tendo como principais influências a

obra de Fernand Braudel, a obra de Marx e a teoria da dependência. Entretanto, foi apenas no

ano 1974, com a publicação de The Modern World-System I, primeiro livro da sua clássica

trilogia, que ele enfim inaugurou sua perspectiva teórica.

A Análise dos Sistemas Mundiais surge, assim, para questionar os modos pelos quais a

investigação científica social vem sendo estruturada desde o seu início em meados do século

XIX. Ele acreditava que a Análise dos Sistemas Mundiais deveria ser mais do que uma

perspectiva ou uma teoria, ela deveria ser um movimento do saber.

“Um movimento do saber é um movimento social intelectual. Ele propõe uma
reorientação no modo como organizamos nosso entendimento do mundo. No caso da
análise dos sistemas-mundo, ela se baseia na rejeição das categorias das ciências
sociais herdadas do século dezenove. Ela propõe substituir estas categorias por uma
nova ciência social histórica.” (WALLERSTEIN, 2012, p.17)

4.1 A Análise do Sistemas Mundiais

Para entender melhor o movimento do saber proposto por Wallerstein precisamos

revisitar os elementos chave da Análise dos Sistemas-Mundo elencados por ele. O primeiro

elemento chave na Análise dos Sistemas-Mundo, é a ênfase na unidade de análise – um

sistema-mundo ao invés do estado/sociedade/formação social (WALLERSTEIN, 2012, p. 22).

A defesa de um sistema mundo como unidade de análise ia de encontro à perspectiva

clássica nas ciências sociais, que tomava o Estado como a unidade de análise. Tomar o

sistema mundo como unidade de análise, significa dizer que a mudança social ocorre dentro

deste sistema mundo moderno, dessa economia mundo capitalista. Vale ressaltar que a palavra

“mundo” de modo nenhum é sinônimo de global ou planetário, mas simplesmente se refere a

uma unidade relativamente grande (em termos de área e população) no interior da qual existe

uma divisão axial do trabalho.” (WALLERSTEIN, 2012, p.22).

Posteriormente, com a ascensão do neoliberalismo, os liberais mudaram o locus de sua

análise do desenvolvimento para o que eles denominavam “globalização''. Eles usaram este

novo marco para impor, primariamente através do Tesouro estadunidense e do Fundo

Monetário Internacional (FMI), um programa prático que passou a ser chamado Consenso de

Washington (WALLERSTEIN, 2012, p.26). A globalização se tornou a palavra da moda na

pesquisa e na publicação acadêmica, e assim, paradoxalmente:
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“A análise dos sistemas-mundo passou a ser vista, e mesmo aclamada, com uma
precursora da teoria da globalização, ainda que em uma versão muito comprometida
politicamente. A análise dos sistemas-mundo (usualmente referida como teoria dos
sistemas-mundo) passou a ser incluída em escritos e livros-textos como uma visão
teórica alternativa em meio a uma lista de visões teóricas alternativas à
globalização.” (WALLERSTEIN, 2012, p.27).

Entretanto, Wallerstein recusou o título de teoria alternativa da globalização. Ainda

nos anos 1970 ele já recusava as noções de primeiro e terceiro mundo como fenômenos

separados. Para ele existia apenas um mundo articulado por um complexo sistema de trocas

económicas — um sistema-mundo — caracterizado pela dicotomia entre capital e trabalho e a

acumulação de capital entre agentes em concorrência, os Estados nacionais, que embora

formalmente soberanos estão subordinados a um sistema interestatal.

De acordo com o sociólogo, o moderno sistema mundo capitalista é, e sempre foi, uma

economia mundo, que embora tenha surgido na Europa por volta do século XVI, se manteve

em auto expansão até que atingisse todo o globo no século XIX. Nesse sistema social

histórico, as cadeias mercantis e a divisão internacional do trabalho, conectam toda a

economia mundial e o sistema interestatal .

O segundo elemento chave da Análise de Sistemas Mundo é a de que todos os

sistemas têm uma vida limitada. Essa vida é dividida em três temporalidades, isto é, eles

formam-se; depois, eles transformam-se em estruturas estabilizadas e operam segundo as

regras sobre as quais são formados. Numa terceira fase, as regras por meio das quais mantêm

sua relativa estabilidade deixam de agir de modo efetivo — e eles entram numa crise

estrutural (WALLERSTEIN, 2019).

Isso embasa uma de suas teses mais polêmicas, a de que vivemos o momento de crise

estrutural do sistema capitalista moderno, no qual existe uma crise não só da hegemonia

americana, mas também do sistema como um todo. O que nos colocaria perto de um ponto de

bifurcação, onde até as menores ações podem mudar todo curso do sistema, mas esse é um

assunto que será abordado mais adiante.

O terceiro elemento é a recusa à separação ontológica das disciplinas das ciências

sociais, isto é, a divisão onde a sociologia estuda a sociedade civil, a economia estuda o

mercado e a política estuda o Estado.

“Para a análise dos sistemas-mundo, as assim denominadas três arenas estão
intrinsecamente conectadas. Elas definem umas às outras. Nenhuma das três é
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"primordial" e todas devem ser analisadas na sua definição mútua.
Consequentemente, a análise dos sistemas-mundo é inerentemente unidisciplinar
(em oposição a ser multi-, inter-,ou transdisciplinar) em relação às ciências sociais
históricas.” (WALLERSTEIN, 2012, p.23).

A análise de Wallerstein dá um passo além no debate promovido pela escola dos

Annales acerca do diálogo entre as ciências sociais e a história, não só pela sua recusa a4

separar as disciplinas das ciências humanas, mas também porque outro ponto fundamental é a

recusa da divisão epistemológica entre idiográfico-nomotético. Essa divisão entre a história

idiográfica e as três ciências sociais nomotéticas foi institucionalizada com a invenção das

chamadas "ciências sociais”. Entretanto, para a Análise dos Sistemas-Mundo, esta divisão

sempre foi artificial e hoje é obsoleta.

Ao invés disso, Wallerstein se propõe a seguir o caminho do meio, que é fazer um

estudo idiográfico da história do sistema-mundo capitalista desde a sua formação até os

tempos atuais (embora jamais tenha concluído). Porém, se apoiando na teoria social para

entender as leis gerais que regem esse sistema nasce o seu conceito de Capitalismo Histórico,

que debateremos mais adiante.

Segundo Wallerstein, a Análise de Sistemas-Mundo só se concretiza como um

movimento do saber, na medida em que ela resulta de fato numa reorganização radical do

mundo do saber. Mas se a Análise dos Sistemas-Mundo acabar se tornando meramente uma

posição teórica a mais dentro das ciências sociais, ela terá falhado no que esperava realizar

(WALLERSTEIN, 2012, p.28).

4.2 O Capitalismo Histórico

A ideia central da obra de Immanuel Wallerstein era analisar o capitalismo histórico,

isto é, o capitalismo enquanto um sistema social histórico. Para tal, ele se afasta do que chama

de afirmações abstratas e busca captar as linhas básicas da evolução e desenvolvimento

4 “No século XX, algumas poucas correntes ou escolas historiográficas foram tão longe e bem-sucedidas na
tentativa de inscrever o diálogo com outras disciplinas como palavra de ordem das práticas e dos saberes
historiográficos como a revista e a corrente inauguradas por Marc Bloch e Lucien Febvre, em 1929: os
Annales.(...) Logo,“se há um fio condutor que perpassa toda a sua trajetória [a dos Annales], desde o combate ao
positivismo reinante até a miríade atual das ‘micro-histórias’, não há dúvida de que se trata da
‘interdisciplinaridade’” (CARDOSO JUNIOR, 2001, p. 179). Interdisciplinaridade essa que forjou a identidade
própria do movimento-escola francês, aproximando-o a cada fase ou geração dos debates e embates suscitados
nas e com as demais Ciências Humanas”(FAVATTO, 2019, p. 773-777)
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histórico do capitalismo, como esse tem funcionado enquanto sistema, por que se desenvolveu

da maneira como se desenvolveu e qual é seu rumo atual.

Quando Wallerstein pensa a história, ele se apoia na interpretação dos Annales, mais

precisamente nas contribuições do renomado historiador e líder da segunda geração dos

Annales, Fernand Braudel.

A necessidade de uma análise interdisciplinar já pode ser vista em Braudel, que

advoga pela importância da integração das diversas áreas das ciências sociais. A leitura

histórica das abordagens sistêmicas incorpora importantes contribuições de Braudel, como a

própria concepção de uma economia mundo, mas também as temporalidades que ele

estabelece.

Para Braudel existe uma tripartição das temporalidades históricas, a curta duração, que

é o tempo dos eventos. Essa é a dimensão dos acontecimentos, dos indivíduos, da vida

cotidiana. Ele costumava afirmar que era o tempo por excelência do cronista e do jornalista.

Existe também uma segunda temporalidade, a da curva de preços, de um aumento

demográfico, do movimento dos salários, das variações de taxa de juros. Essa segunda

temporalidade, que pode ser de uma década até meio século, é o tempo da conjuntura. É nesse
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ponto que ele estabelece um diálogo com os ciclos de Kondratieff, que também são um5

importante elemento das análises sistêmicas.

Por fim, existe o tempo da longa duração, as grandes extensões de história lenta, esse é

o tempo das estruturas sociais, das relações de continuidade e permanência que estruturam a

vida social. Para Braudel, “a longa duração deve ser a espinha dorsal da análise histórica,

todos os andares, todos os milhares de andares, todos os milhares de fragmentos do tempo da

história são compreendidos a partir desta profundidade, desta semi-imobilidade; tudo gira em

torno dela” (BRAUDEL, 1965, p.271).

Por isso, Wallerstein, em sua obra The Modern World-System I, retorna ao século XV,

onde teria sido a gênese do nosso sistema social para pensar o processo histórico de formação

desse sistema mundo moderno que se expandiu até englobar toda a terra no século XIX. Essa

é uma tese polêmica, uma vez que ele retrocede a um ponto antes de eventos comumente

considerados marcos da formação do capitalismo, como a Revolução Industrial e até mesmo a

Revolução Francesa. Assim como Braudel, ele dá ênfase à ação dos agentes capitalistas, os

grandes acumuladores.

Outro elemento fundamental incorporado da obra de Braudel é a sua tripartição da

economia, onde ele propõe uma distinção entre a economia de mercado e a economia

5 A existência de longos períodos de crescimento econômico (A), sucedidos por longos períodos de recessão (B),
de depressão e de baixo crescimento é parte da literatura dos povos e da percepção que toda a sociedade tem de
sua experiência histórica. A sistematização empírica sobre a existência dos Ciclos Longos foi apresentada, pela
primeira vez, na obra do economista russo Nikolái Dimitrievitch Kondratiev, que publicou, em 1926, seu ensaio
“Los ciclos largos en la coyuntura económica”. Nesse ensaio, ele distinguiu vários ciclos ou ondas longas (o
termo “ondas” pretende ser menos determinista e menos mecânico que o conceito de ciclo, que supõe, por
necessidade, períodos mais ou menos iguais de ascenso e declínio).
Os dados de Kondratiev são, até hoje, objeto de debates que formulam diferentes propostas acerca dos dados que
devem ser utilizados para se estabelecerem os limites de um ciclo, ou sobre o conceito de ondas longas. Os dados
parecem confirmar a sucessão desses períodos de ascenso e de descenso, com duração de cerca de 25 a 30 anos
cada um, sobretudo se for utilizada uma metodologia adequada, abarcando vários setores da economia e não
somente os utilizados por Kondratiev em seus estudos originais. Há evidência suficiente para comprovar não
somente a existência dos ciclos longos detectados por ele, mas também para confirmá-los em épocas posteriores
aos seus estudos.
Cada um dos ciclos longos compreende crises a cada 7-11 anos, mas, durante a fase (A) de crescimento longo,
não se detém, necessariamente, o crescimento durante todo o período e nem se tem crescimento interrompido.
Consequentemente, não se medem os ciclos por meio dos dados absolutos de crescimento ou de declínio do
produto, senão pela taxa de crescimento médio. Poderíamos detectar ciclos de ascenso ou descenso, ainda e
quando, em seu conjunto, a economia apresenta um movimento ascendente.
Kondratiev determinou três ondas longas:
Primeira: ascenso de 1780-90 a 1810-17 e descenso de 1810-17 a 1844-51; Segunda: ascenso de 1844-51 a
1870-75 e descenso de 1870-75 a 1890-96; Terceira: ascenso de 1890-96 a 1914-20 e descenso de 1914-20 a
1940-45*; Quarta*: ascenso de 1940-45 a 1967-73 e descenso de 1967-73 a 1994-98; Quinta*: ascenso de
1994-98 a 2020-24. (Nota: Todas as ondas assinaladas com * são posteriores a Kondratiev.)(DOS SANTOS,
2016, p.220).
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capitalista. Enquanto na esfera da economia de mercado estaria o pequeno comércio, onde a

troca está submetida, majoritariamente, à lógica da concorrência, da luta impessoal de todos

contra todos e da extrema especialização produtiva. Na esfera da economia capitalista existe

outro tipo de troca, superior, sofisticada e dominante. É nesse “andar de cima” da economia,

dominado pelos monopólios, onde estão os grandes agentes capitalistas. Eles estão buscando

sempre diferentes formas de garantir os seus lucros extraordinários.

É baseada nessa distinção que outro importante nome da Análise de Sistemas

Mundiais, o economista italiano Giovanni Arrighi, vai buscar em seu trabalho olhar como

agiu o “andar de cima” da economia capitalista ao longo da sua história, em seu clássico livro

"O longo século XX: dinheiro, poder e as origens do nosso tempo" (1994).

Já podemos ver uma teorização do fenômeno da transição hegemônica em Wallerstein,

mas é Giovanni Arrighi que se debruça sobre esse tema. Arrighi vai ordenar a história do

capitalismo como uma sucessão de 4 ciclos longos de acumulação, baseados em quatro

centros hegemônicos. Como resume muito bem Theotônio dos Santos (2000):

“1º) O ciclo genovês (que se articula com as conquistas ibéricas) que se inicia no fim
do século XIV e início do século XV, quando se forma a base da acumulação
financeira de Gênova, como cidade estado e, posteriormente, como nação dos
genoveses, localizada em vários centros financeiros europeus a qual se prolonga até
o fim do século XVI e começo do XVII. Este ciclo tem nas monarquias ibéricas seu
principal instrumento.
2º) O ciclo holandês que se inicia exatamente no fim do século XVI e no início do
século XVII até a metade do século XVIII.
3º) O ciclo britânico que se inicia na metade do século XVIII e que se prolonga até a
1º e a 2º Guerra Mundial.
4º) O ciclo norte-americano que se inicia durante a 1º Guerra e se desenvolve
durante a 2º Guerra Mundial até nossos dias, quando há sinais de emergência de um
novo ciclo que terá como centro o sudeste asiático, ou algum núcleo de poder
supranacional.”

Apesar disso, aqui cabe salientar que existem discordâncias quanto às hegemonias no

capitalismo histórico. Theotônio dos Santos acredita que a primeira grande potência

hegemônica foi a Espanha, que detinha um poderoso império e que conquistou através de

muita violência o Novo Mundo.

Arrighi discorda, pois para ele a Espanha era uma potência comprometida em manter

o sistema medieval de reinos subordinados ao Papa. E que por sua vez foi só com a derrota da
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Espanha na Guerra dos 30 Anos e com a criação da Paz de Vestfália que emerge o moderno6

sistema interestatal, criando os meios políticos para o desenvolvimento do capitalismo

histórico.

Essa análise abre margem para o polêmico debate sobre o possível declínio da

hegemonia americana. Mas antes de nos aprofundarmos nessa questão vamos retomar um

conceito essencial de Giovanni Arrighi. O que ele chama de “longo século", ou também pode

ser chamado de Ciclo Sistêmico de Acumulação (CSA).

Esse longo século é sempre dividido em duas fases. Uma primeira fase de expansão

material, onde o capital fluiu predominantemente para o comércio e a produção. Contudo, é o

próprio sucesso de qualquer expansão material que acaba levando a uma superacumulação de

capital, o que reduz a taxa de retorno das atividades que previamente tinham alimentado a

expansão material. Assim, essa primeira fase de expansão material é sucedida por uma

segunda fase: a de expansão financeira. Nesta, ocorre um profundo processo de

financeirização com a retirada maciça de capitais do comércio e da produção em direção à

intermediação e à especulação financeira.

Braudel já apontava que essa expansão poderia até trazer ressurgimento do poder e da

prosperidade do país capitalista líder naquele momento. Porém ele também aponta que

historicamente as expansões financeiras foram períodos de transição hegemônica, e no seio

desse processo ao longo do tempo, emerge uma nova potência hegemônica com capacidade

para reorganizar o sistema estabelecendo o cenário para uma nova expansão material em

escala mundial.

Foi assim com as Províncias Unidas (Holanda) e também com o Reino Unido. Esse

processo de transição hegemônica não tem sido apenas o outono da antiga hegemonia como

também a primavera de uma nova hegemonia. Nada disso, porém, quer dizer que esse é um

6 “Os chamados “Tratados de Vestfália” (também conhecidos como “Tratados de Münster e Osnabrück” ou “Paz
de Vestfália”), no entanto, foram importantes não só porque colocaram um ponto final na guerra [dos Trinta
Anos], mas porque a partir deles também se forjou um novo sistema internacional para a Europa. (...) Este
sistema substitui o anterior – o medieval ou da cristandade – no qual a moral religiosa era tomada como norte
para o comportamento dos Estados e no qual o Império dos Habsburgos e o Papa – os principais centros de poder
na Europa na época – representavam a fonte de toda (ou quase toda) autoridade. (...) Ao consagrar as noções de
“soberania”, de “Estado-nação”, de “razão de estado”, de “diplomacia” e de “equilíbrio de poder”, entre outras
tantas, os Tratados de Vestfália se tornaram um objeto de estudos bastante importante no campo das Relações
Internacionais e do Direito Internacional Público, embora esses tratados não constituam um documento
diplomático formal único e haja debates relevantes sobre sua originalidade.” (LEAL, 2018).
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processo tranquilo, muito pelo contrário, no capitalismo histórico às expansões financeiras

culminaram em períodos bastante longos de caos sistêmico generalizado.

A partir disso que Wallerstein e Arrighi, observando ainda nos anos 70 o processo

profundo de financeirização do capitalismo norte americano, vão defender que nós vivemos o

momento de declínio do poder americano. Wallerstein vai ainda mais longe e defende que o

momento que vivenciamos é mais do que o declínio de uma hegemonia, mas sim o declínio

do capitalismo enquanto sistema social histórico.

Para compreendermos a perspectiva de crise sistêmica ou estrutural, temos que

retomar aquele segundo elemento chave da análise dos sistemas mundo, o de que todos os

sistemas — sejam físicos, químicos ou históricos — têm uma vida limitada. Assim, se

quisermos compreender como o sistema se aproxima do fim, temos que observar suas

contradições internas, suas tendências seculares.

Mais cedo ou mais tarde, suas contradições internas encontrarão limites, onde os seus

antigos mecanismos de ajuste não mais funcionam, o que leva o sistema a um ponto de

bifurcação, ou ao primeiro de sucessivos pontos de bifurcação. Esta é a situação de crises

estruturais, onde o sistema entra em um período de caos sistêmico generalizado.

Segundo Wallerstein, a característica mais fundamental do capitalismo enquanto

sistema histórico é que esse sistema recompensa a acumulação como fim em si, mas as suas

contradições internas causam a queda da taxa média de lucro. Os capitalistas elaboram

estratégias para combater essas tendências, mas, na verdade, não podem detê-las a longo

prazo.

A primeira contradição notável é que torna-se mais difícil agora diminuir as pressões

salariais internas nas regiões mais ricas. Anteriormente, o principal mecanismo de reajuste

para aumentar os salários sem comprometer a margem de lucro foi descolar suas unidades

produtivas para a periferia, em especial as fábricas onde o poder dos sindicatos é normalmente

mais forte.

Nesse ponto vemos mais uma vez o papel central da dependência econômica para o

funcionamento do sistema mundo moderno, assim como o deletério papel da divisão

internacional do trabalho produzida pelo capitalismo. Uma vez que essa redução do custo da

força de trabalho só é possível através da superexploração da força de trabalho nas regiões

periféricas e semiperiféricas. Entretanto, agora essa estratégia encontra seu limite na medida

em que:
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1) Não parece existir mais muitas regiões onde o sistema capitalista não tenha penetrado com

o acelerado processo de globalização neoliberal das últimas décadas.

2) “Estaria em curso um processo de desruralização do mundo, levando a exaustão da reserva

de mão-de-obra rural, baseada na terra, passível de ser trazida a condição de trabalhador

assalariado urbano, com as reservas de trabalho sendo comprimidas, os pleitos dos

assalariados por maior participação na renda tornavam-se mais difíceis de serem

negados.” (FELDMANN, 2019, p. 356).

A segunda contradição vem da própria expansão da democracia ocorrida no século

XX, que impulsiona um conjunto de exigências e expectativas por serviços públicos que se

chocam com a lucratividade capitalista. Isto, segundo os neoliberais, estaria sobrecarregando

os gastos estatais, por isso seria necessária a redução do Estado para equilibrar a situação

fiscal. Entretanto, como destaca Theotônio dos Santos:

“A liberação dos mercados e o relaxamento do controle estatal sobre as empresas e,
particularmente, sobre o setor financeiro, não conduziram a um mercado mais livre.
Pelo contrário, a desregulação favoreceu a monopolização dos mercados, em
particular, dos financeiros nacionais e mundial. Ao mesmo tempo, a elevação das
taxas de juros, típica da década de 1980, aumentou dramaticamente os gastos
públicos. Paradoxalmente, a aplicação do neoliberalismo não conduziu ao equilíbrio
do gasto público, mas ao mais aventureiro desequilíbrio fiscal da história do
capitalismo. E o mais grave é que as enormes dívidas não se converteram em
melhorias econômicas e sociais, sendo destinadas, exclusivamente, a engordar os
bolsos dos especuladores.” (DOS SANTOS, 2016, p.105)

Wallerstein já destacava o papel do Estado no capitalismo histórico para a

redistribuição desigual de renda, seja através da taxação, dos subsídios ou da corrupção

sistêmica. Mas se décadas de neoliberalismo, com a redução da malha social dos estados

enquanto ocorre um aumento do endividamento público, já não tivessem deixado

suficientemente evidentes esses mecanismos de redistribuição, a crise de 2008 veio escancarar

o princípio da socialização do risco e da individualização do lucro.

Enquanto os trabalhadores perdiam suas casas, o governo dos Estados Unidos injetava

700 bilhões de dólares de dinheiro público para salvar o mesmo sistema financeiro que
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provocou a crise . Desde a Onda Rosa , os sinais de insatisfação popular com as políticas7 8

neoliberais vêm crescendo, o que pode ser observado até mesmo no coração do sistema

mundo com o movimento que ficou conhecido como Occupy Wall Street.

Logo, a segunda contradição que não pode mais ser contida é a demanda gerada pelo

processo de empoderamento político dos trabalhadores. Essa demanda vai no sentido da

expansão dos serviços básicos como educação, saúde e seguridade social, o que de fato

aumenta a necessidade de tributação sobre o excedente acumulável, comprometendo assim

ainda mais a taxa de lucro dos grandes capitalistas.

A terceira tendência secular é o aumento do preço dos insumos da produção. Essa

contradição acontece, fundamentalmente, pois os padrões produtivos sob os quais o ocidente

promoveu a sua expansão material no último século são ecologicamente insustentáveis. Como

Arrighi destacou, ainda que fosse possível expandir o american way of life para todo o globo,

cumprindo a promessa do sonho capitalista, nós consumiríamos toda a Terra como

gafanhotos.

Assim, além da necessidade das empresas ou do Estado de suportar os custos das

externalidades negativas provocados pela já inevitável mudança climática, o que certamente

debilitava os lucros e a acumulação, nós podemos estar nos aproximando também dos limites

físicos de uma acumulação infinita em um planeta finito.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8 O período conhecido como “Onda Rosa” foi marcado por uma série de vitórias eleitorais de políticos de
centro-esquerda e esquerda na maior parte dos países latino-americanos, entre 1998 e 2008. A ascensão das
esquerdas nesses países, se fez em contraposição às lideranças políticas da década de 1990 que promoveram
reformas neoliberais. Entretanto, o avanço da onda rosa proporcionou de forma ambivalente, o avanço de
políticas sociais de redistribuição de renda, assistencialismo e combate à pobreza, sem entretanto a
transformação das estruturas econômicas do capitalismo latino-americano.
Os excedentes obtidos com o “boom‟ das commodities permitiram financiar a expansão dos investimentos
sociais. A sustentabilidade dessas políticas, foi possível graças ao aumento da demanda efetiva via consumo das
famílias, garantindo a governabilidade, e ao mesmo tempo, que o modelo econômico neoliberal não fosse
profundamente alterado.

7 FOLHA ONLINE. Tesouro dos EUA injeta bilhões em nove bancos. Folha de São Paulo, 29 de Outubro de
2008. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u461958.shtml> Acesso em: 12 de
julho de 2021.
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Como vimos até aqui, a Análise dos Sistemas Mundo é uma perspectiva unidisciplinar,

que toma como unidade de análise o sistema-mundo. Para os autores que se vinculam a essa

perspectiva, os processos de mudança e transformação social não se limitam às fronteiras

nacionais.

Nessa perspectiva, o capitalismo é um sistema social histórico. O que distingue esse

sistema social que estamos chamando de capitalismo histórico é que nele o capital passou a

ser usado com o objetivo fundamental de auto-expansão. Acumulação incessante de capital

em nome da acumulação incessante de capital. O moderno sistema mundial é constituído,

portanto, de uma economia-mundo em incessante auto-expansão, mas também por um

sistema interestatal, uma superestrutura política de Estados nacionais formalmente soberanos

e profundamente hierarquizados.

Nesse sistema, a divisão internacional do trabalho e os processos de troca desigual

polarizam o mundo entre países centrais e os periféricos/semiperiféricos. Os países centrais

são aqueles que estão inseridos nos setores mais dinâmicos da economia, da alta tecnologia.

São os que produzem produtos com maior valor agregado, que acumulam o excedente

econômico.

Já os países periféricos e os semiperiféricos estão inseridos de forma subordinada,

sempre nos elos menos produtivos da economia capitalista. Estes produzem, de forma geral,

commodities, produtos de pouco ou nenhum valor agregado e que em última instância

transferem o excedente econômico para a centralidade. Nesse enfoque, portanto, o

desenvolvimento das nações centrais e o subdesenvolvimento das nações periféricas são

processos sincrônicos. Isto é, a história do desenvolvimento capitalista também é a história do

subdesenvolvimento.

Os autores vinculados a essa perspectiva teórica buscaram fundamentar a sua leitura

do capitalismo através de uma análise histórica de longa duração, elemento que eles

incorporam da escola dos Annales. Eles estão preocupados com os processos de mudanças

mas também com as continuações. É a partir dessa análise que eles ordenam a história do

capitalismo como uma sucessão de pelo menos 4 ciclos longos de acumulação, baseados em

quatro centros hegemônicos.

O capitalismo, como qualquer outro sistema social histórico, possui uma vida limitada.

Quando em um sistema as regras por meio das quais ele manteve a sua relativa estabilidade

deixa de agir de modo efetivo, eles entram numa crise estrutural. Theotônio dos Santos e
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Giovanni Arrighi acreditam que o declínio da hegemonia americana significa que estamos

entrando em um período de transição. Wallerstein, nesse sentido, é mais radical, pois defende

que estamos diante da crise final do capitalismo. Todos concordam, entretanto, que o

capitalismo está atravessando um período de transição marcado pelo caos sistêmico e que fica

evidente, cada vez mais, um declínio do poder americano.

“Os Estados Unidos passaram, nos últimos vinte anos, de uma economia
superavitária e credora com relação ao resto do mundo para uma economia
deficitária e devedora.(...) trata-se de um resultado necessário das exigências brutais
que a condição de centro hegemônico mundial implica. Trata-se dos impressionantes
custos que representam as pesquisas e o desenvolvimento de produtos e processos
para manter uma força militar capaz de intimidar o mundo todo; sem considerar os
custos de manter uma moeda mundial supervalorizada para garantir o domínio
monetário e financeiro sobre o planeta quando se aprofundam os déficits comercial e
fiscal das economias centrais.” (DOS SANTOS, 2016, p. 311).

A saída do acordo do clima, o desastre na gestão da pandemia e o recente fracasso

militar no Afeganistão são só alguns dos episódios recentes em que os Estados Unidos

demonstram perder a força e a legitimidade para liderar o sistema internacional. O próprio

povo norte americano parece sentir isso, e tem buscado candidatos que possam devolver a sua

Era de Ouro perdida. O slogan de campanha do ex-presidente Donald Trump, Make America

Great Again, evidencia esse fenômeno.

Então, qual é o futuro do sistema mundo? Serão necessárias várias guerras, como

ocorreu no passado, para definir uma possível alternativa ao poder hegemônico atual?

Veremos o surgimento de um novo “longo Século"? Ou estamos nos movendo na direção da

“civilização planetária”, como gostaria Theotônio dos Santos, onde não existirá uma única

nação hegemônica se impondo sob o sistema internacional?

Não podemos esquecer que os Estados Unidos, ainda que em decadência, são a maior

economia do mundo. Mais importante, ainda, é ter em mente que o país continua sendo a

maior potência militar da história da humanidade, e a que mais possui bases militares

espalhadas pelo globo. Os Estados Unidos, mesmo sem o domínio hegemônico,

provavelmente continuarão exercendo um grande poder no sistema internacional.

Ainda assim, os EUA perdem rapidamente sua capacidade de liderança. China e

Rússia avançam, mas não se impõem. Nesse contexto em que o velho está morrendo e o novo
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ainda não pode nascer é que surgem os sintomas mórbidos do caos sistêmico. Theotônio dos9

Santos nos alertava para como a crise do liberalismo do entre guerras levou ao nazismo e ao

fascismo, que alcançaram um êxito sem precedentes até sua derrota em 1945.

Hoje, assistimos mais uma vez à ascensão da extrema direita. Wallerstein já

denunciava que o próprio crescimento de candidatos anti-establishment nos Estados Unidos

marca o fim de um período, no qual além de influência global, o país perde coesão interna.

Como vimos anteriormente, toda transformação social ocorre no sistema-mundo capitalista e,

portanto, a ascensão da extrema direita não se limita às fronteiras nacionais dos Estados

Unidos.

“Com o caminho pavimentado, no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia e alhures,
o extremismo de direita agrega a “racionalidade” neoliberal– ao gosto da haute
finance e das frações nacionais do capital, em nome da liberdade de mercado –, a
aspectos moral-religiosos obscurantistas. Mas sua função sistêmica segue a mesma:
parir, a fórceps, uma sociedade de mercado autorregulado cujas contradições sejam
aplacadas pela via da força.” (BARREIROS, MIAGUTI, POTY, 2020, p.36).

Se de fato estivermos atravessando a crise estrutural, podemos ter outra certeza, que o

sistema existente — a economia-mundo capitalista — não pode sobreviver. Entretanto, não

podemos nos apoiar numa visão evolucionista da história, em que a humanidade marcha

inevitavelmente para o progresso. Segundo Wallerstein, conforme nos aproximamos da

bifurcação, veremos a disputa política se intensificar entre dois grupos que ele chama de

“espírito de Porto Alegre” e “espírito de Davos”. O uso do termo “espírito” é por acreditar

que ambos os lados estão desorganizados sem lideranças centrais.

O nome "espírito de Davos” é inspirado no chamado Fórum Econômico Mundial que

é conhecido por suas reuniões anuais em Davos, Suíça. Para Wallerstein, os que se filiam ao

espírito de Davos buscam um sistema que pode ou não ser capitalista, desde que mantenha

três características essenciais do atual sistema: hierarquia, exploração e polarização.

Já o nome "espírito de Porto Alegre" é baseado no Fórum Social Mundial (FSM), um

evento organizado por movimentos sociais de todo o mundo. Assim, para Wallerstein, estão

9 Referência a frase do filósofo italiano marxista Antonio Gramsci, que escreveu sobre teoria política, sociologia,
antropologia, história e linguística.:
“The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born ; in this interregnum a
great variety of morbid symptoms appear.”
[A crise consiste precisamente do fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer; neste
interregno aparece uma grande variedade de sintomas mórbidos] In: GRAMSCI, Antonio. Selections from the
prisions notebooks , New York: International Publishers, p. 276
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alinhados com esse espírito todos aqueles que querem um tipo de sistema que nunca existiu

até agora, um sistema que seja pelo menos relativamente mais democrático e igualitário.

Ele acreditava que os proponentes do espírito de Davos se dividiram em duas

tendências. Os que advogam o uso de um punho de ferro para esmagar oponentes e aqueles

que pretendem cooptar os proponentes da transformação através de falsos sinais de progresso,

como o “capitalismo verde”. Acredito que pudemos ver os dois lados dessa mesma moeda

muito bem representados nas últimas eleições norte-americanas. Respectivamente por Donald

Trump, um político ligado ao movimento internacional da extrema direita The Movement que

tem ganhado força na Europa, e Joe Biden com seu Green New Deal, uma proposta para o

capitalismo verde.

Não é pouco relevante que os defensores do espírito de Davos estejam tentando buscar

o caminho para um capitalismo verde. O recente relatório do IPCC, Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mostrou que a mudança climática não é mais

um problema do futuro, está aqui e agora. E parece pouco provável que o modo de produção

capitalista, guiado pela irracional lógica da acumulação incessante de capital, possa impedir o

avanço das mudanças climáticas.

Se, normalmente, muito esforço se traduz em poucas mudanças quando o sistema está

estabilizado, a situação muda quando se está em uma crise estrutural. Nessas situações raras,

em que o sistema está muito instável e volátil, até mesmo um pequeno esforço pode trazer um

conjunto enorme de mudanças.

Hoje, mais uma vez, a extrema direita marcha ao poder em todo o sistema-mundo

enquanto o planeta caminha a passos largos para uma desastrosa mudança climática que pode

diminuir significativamente a qualidade de vida dos seres humanos. Nesse momento mais do

que nunca se faz imprescindível que se unam, e sobretudo se organizem, todos aqueles que

em consonância com espírito de Porto Alegre acreditam que um outro sistema é possível.

Dos Santos (2016) apontava que o caminho para a superação desse capitalismo

monopolista de estado deve ser o estabelecimento da supremacia do Estado sobre os grandes

monopólios. Essa supremacia deve se apoiar em uma estrutura política, na qual as maiorias

sociais poderão intervir sistematicamente na orientação das suas ações.

Nesse percurso, serão necessárias alianças de curto prazo a fim de minimizar o mal

que os orçamentos restritos fazem aos mais pobres. Porém, como já destacava Wallerstein

(2016), estabelecer um novo sistema-mundo que seja mais democrático e igualitário requer
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também ação política de outro tipo. Requer organizar-se em toda parte na base da sociedade e

construir alianças a partir de lá — mais do que a partir do poder de Estado.
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