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A atual crise econômica revela uma 

contradição sistêmica no coração do 

capitalismo industrial. Capitalismo 

próspero depende do crescimento contínuo. 

No entanto, ao mesmo tempo em que o cres-

cimento é economicamente necessário (sem 

crescimento, sem ganho, sem trabalho, sem o 

bem-estar), é ecologicamente impossível. Por 

quanto tempo podemos sustentar o desenvol-

vimento sustentável? O crescimento pode ser 

insustentável a médio e longo prazo; a curto 

prazo, no entanto, o retorno do crescimento 

econômico parece ser imperativo. Desde que 

o regime fordista-keynesiano de crescimen-

to entrou em crise na década de 1970, ele foi 

substituído por um modo de acumulação pós-

fordista, pós-industrial, flexível que roda em 

princípios neoliberais. Em comparação com as 

poucas crises que ocorreram durante os “Trin-

ta Anos de Ouro” do Capitalismo (1945-1973), a 

recorrência de crises financeiras em várias par-

tes do mundo desde os anos 1970 indica que a 

crise é estrutural.

A “Crise do subprime”, que explodiu em 2007 

nos Estados Unidos, e a atual da dívida públi-

ca na Zona do Euro são, na verdade, a mesma 

crise. Para compreender sua dinâmica, preci-

samos voltar à década de 1970 e pensar com 

os “teóricos da regulação” sobre como o ca-

pitalismo fez para encontrar na “financeiriza-

ção” uma solução ilusória para o problema da 

“superacumulação de capital”. Mesmo com os 

salários estagnados, vimos surgir, na década 

de 1970, em quase todas as linhas da produção 

industrial convencional, um regime baseado 

na baixa margem de lucro. Para aumentar sua 

rentabilidade e estimulá-lo artificialmente, o 

dinheiro excedente foi investido em mercados 
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financeiros altamente especulativos. Durante a 

década de 1980, os mercados financeiros es-

tavam cada vez mais liberalizados, desregula-

mentados e, desde o “Big Bang” de 1986, tam-

bém globalizados e unificados, atuando como 

uma única unidade em tempo real.

O “regime de acumulação puxado pela finan-

ceirização” era altamente lucrativo, mas em 

2007, ele explodiu. Em 2011, o epicentro da 

crise havia se mudado não só dos EUA para 

a Europa, mas também do sistema econômi-

co para o sistema político: a crise no sistema 

financeiro transformou-se em uma crise fiscal 

do Estado. Sobrecarregado, o sistema político 

tornou-se ingovernável. Democracia ou tecno-

cracia? Austeridade ou crescimento? Colapso 

da Zona do Euro ou depressão mundial?

Até agora a crise do sistema político evoluiu 

para uma alarmante “crise de legitimação”. As 

pessoas já não acreditam que o sistema é justo. 

Eles sabem que uma “guerra de classes” está 

acontecendo - embora não seja uma “luta de 

classes” no sentido marxista. Só na Europa, 16 

governos foram punidos nas eleições desde o 

início da crise. O campo político ficou perigo-

samente polarizado entre partidos xenófobos, 

na extrema direita, e partidos populistas, na 

extrema esquerda. “O centro não vai suportar”. 

Alienados da sociedade, os cidadãos ignoram-

na. No entanto, o afastamento da sociedade 

e a rejeição, por princípio, de suas normas e 

valores não precisa ser destrutiva. A alienação 

pode levar a disputa política e rebelião. Como 

uma resposta criativa e inovadora para a crise, 

os movimentos interconectados de protesto, 

como o 15-M, na Espanha, e o “Ocupar Wall 

Street”, inventaram novas formas autônomas 

de ação coletiva. Sem uma liderança formal 

ou qualquer programa político claramente 

definido, movimentos auto-organizados pro-

testaram contra a desigualdade social e a in-

justiça econômica. Em seus alegres e anárqui-

cos protestos contra as potências mundiais do 

capitalismo financeiro, os “novos movimentos 

sociais” não só inovaram seu repertório de dis-

puta política, com seus novos modos de orga-

nização espontânea, sem líderes (com assem-

bleias gerais, grupos de afinidade, conselhos e 

outras metodologias de governo por consen-

so), como também reinventaram e rejuvenes-

ceram as cooperativas, o conceito de bem-co-

mum* e a democracia direta. Eles oferecem o 

que é mais necessário: iniciativa e esperança.
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