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Nota do Organizador

Guilherme Leite Gonçalves1

Em outubro de 1966, o sociólogo marxista e liderança estudantil da Alemanha Ocidental,
Rudi Dutschke, escreveu para um número especial da “SDS-Korrespondenz” a
Bibliografia escolhida e comentada do socialismo revolucionário, de Marx até o
presente. Em 23 páginas ele analisou escritos marxianos, anarquistas, dos movimentos
dos trabalhadores e de diferentes orientações do marxismo moderno. À época,
Dutschke se preparava para iniciar seu doutoramento sobre Lukács na Freie Universität
Berlin. Precisou, porém, adiá-lo por causa dos conflitos entre o reitor da universidade,
então seu supervisor, e o movimento estudantil. Com o tempo, seu objeto adensou-se.
Em 1973, já com outro orientador, ele defendeu a tese sobre as diferenças entre os
caminhos ocidental e oriental ao socialismo. Reflexões da Bibliografia foram mobilizadas
e desdobradas analiticamente. O estudo preliminar de Dutschke não foi, no entanto,
como pode parecer à primeira vista, restrito a uma revisão bibliográfica. Tratava-se, ao
contrário, de balanço crítico da literatura e de conceitos marxistas considerados
influentes pelo autor no período indicado. Dutschke se propôs, assim, a construir pela
Bibliografia um debate a partir do confronto entre textos, teorias e análises diferentes
que surgiram em seu campo de estudo, o “socialismo revolucionário”.
A concepção de Dutschke permeia o presente trabalho. Como não poderia ser
diverso, a gravidade da crise inflamada pela pandemia global da Covid-19 tem gerado
uma profusão de diagnósticos e conjecturas de vertente crítica, em geral, e marxista, em
particular. No Laboratório de Estudos Interdisciplinares Crítica e Capitalismo (LEICC),
vinculado à UERJ, temos realizado discussões da bibliografia, levantamento de dados e
grupos de tradução e estudo, orientados, sobretudo, à investigação sobre as causas
sociais da disseminação do vírus e sobre as diferentes tensões desencadeadas nas atuais
estruturas de acumulação. Em cada um destes espaços buscamos contrapor textos,

1

Professor de Sociologia do Direito da UERJ, pesquisador do CNPq e coordenador do LEICC-UERJ. E-mail:
guilherme.leite@uerj.br
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comparar interpretações baseadas em referenciais conceituais não equivalentes e
cotejar conclusões divergentes.
Primeiramente, preocupados em tornar acessível em português o debate
internacional, traduzimos e divulgamos em nosso site e redes sociais diversos textos que
abordam a crise da Covid-19. Esse exercício foi motor de renovada discussão. A presente
publicação é o resultado de uma segunda seleção, agora dos artigos que consideramos
mais relevantes. São análises da conjuntura instaurada pela irrupção da pandemia que
ora se aproximam ora se distanciam, mas que partem de orientações específicas, a
saber, biologia e epidemiologia marxista, teoria da crise, teoria da reprodução social,
teoria do valor-trabalho e sociologia econômica. Ficou a cargo dos comentários a esta
bibliografia, redigidos pelas pesquisadoras e pesquisadores do LEICC, construir um
debate entre as diferentes visões que se movimentam pela crítica da economia política.
A proposta desta coletânea não é oferecer uma contribuição original às
abordagens sobre a crise da Covid-19, tampouco uma investigação profunda das
diferentes variáveis do fenômeno. Nosso objetivo é tão somente disponibilizar em
língua portuguesa artigos representativos das diferentes linhas citadas e, nos
comentários, colocá-los em discussão. Com isso, esperamos oferecer à leitora e ao leitor
um balanço da bibliografia que explicite a complexidade do debate em curso.
Em um mundo em que a antiga arrogância do pensamento liberal contra as
perspectivas críticas (sempre preconceituosamente desqualificadas como simplistas ou
ideológicas) se tornou combustível de políticas autoritárias e movimentos de extremadireita, este tipo de balanço insere-se na arena das lutas políticas. No dia 11 de abril de
1968, ao grito de “porco sujo comunista”, um jovem fascista disparou três vezes contra
Rudi Dutschke em frente à sede da União Estudantil Socialista Alemã (SDS). Duas balas
atingiram sua cabeça e uma o seu ombro esquerdo. Sobreviveu à custa de uma longa
operação. Na véspera do natal de 1979, uma das sequelas da lesão cerebral provocada
pelo atentado se manifestou: Dutschke sofreu uma crise epilética e morreu afogado na
banheira. Resgatar seu legado, projeto e disposição intelectual é também uma forma de
se posicionar. Parafraseando a dedicatória de sua tese: Dem lieben Rudi. Rot Front!

Rio de Janeiro, quarentena de 2020
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Apresentação

Guilherme Leite Gonçalves1, Carolina Vestena2 e Rafael Vieira3

A presente coletânea de artigos comentados é uma cooperação entre o Laboratório de
Estudos Interdisciplinares Crítica e Capitalismo (LEICC) e a Revista Direito e Práxis.
Formado em sua maioria por pesquisadoras e pesquisadores vinculados à Faculdade ou
ao Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(PPGD-UERJ), o LEICC tem se dedicado a retomar a relação entre sociologia do direito e
crítica da economia política. Desde seu surgimento, o Laboratório tem atuado em
parceria com a Revista Direito e Práxis, também sediada no PPGD-UERJ. A Revista é uma
publicação pioneira no Brasil no campo das pesquisas sociológicas e jurídicas críticas,
com um histórico de mais de 10 anos.
Pareceu-nos apropriado buscar entender as causas e implicações da profunda
crise deflagrada pelo estado de emergência colocado pela disseminação do novo
coronavírus. Neste sentido, o objetivo da presente coletânea é divulgar artigos e
contribuições, que, baseados sobretudo no marxismo, pretendem explicar as origens da
Covid-19 a partir da expansão capitalista, seu papel nas oscilações do sistema financeiro,
seu efeito nas diferentes formas de trabalho e as características das ações estatais
adotadas. Esse material, bem como a análise do impacto da atual pandemia no
desenvolvimento do capitalismo, são parte de um projeto de pesquisa mais amplo
destinado a investigar as relações entre crises e transformações jurídicas.
Neste momento inicial, reunimos e traduzimos análises de conjuntura
preocupadas em refletir sobre como chegamos ao estado de coisas atual, e não para
onde vamos no mundo pós-pandemia. Dos textos que traduzimos, selecionamos os

1

Professor de Sociologia do Direito da UERJ, pesquisador do CNPq e coordenador do LEICC-UERJ. E-mail:
guilherme.leite@uerj.br
2 Pesquisadora e docente na Universidade de Kassel, Alemanha e coordenadora do LEICC-UERJ. E-mail:
carolina.vestena@uni-kassel.de
3 Professor adjunto da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do
LEICC-UERJ. E-mail: r.vieira@ess.ufrj.br
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diagnósticos e proposições que mais estimularam nossos debates. São artigos de
intervenção de autores, cuja reputação deriva do reconhecimento de uma trajetória em
pesquisas especializadas – no campo da epidemiologia ou da economia política – sobre
temas enfatizados com a crise da Covid-19. Um dos pontos de contato entre as análises
é o diagnóstico de que o coronavírus não é a causa, mas precipita o aprofundamento de
uma crise multidimensional que já estava em curso, em graus variados de manifestação,
pelo menos desde 2008. Isso levanta questões sobre os condicionantes estruturais
desta(s) crise(s), abordadas no material que ora divulgamos.
A estes textos seguem comentários dos membros do LEICC que se destinam (i)
à construção de uma crítica; (ii) ao desenvolvimento de argumento que fora apenas
indicado pela autora ou autor; e (iii) à formulação de interpretações próprias a partir de
dados ou referências analíticas suscitados. Todos esses comentários buscam refletir
sobre os efeitos e as implicações das transformações em curso com a crise da Covid-19.
Para isso, se orientam à formulação de perguntas em aberto que podem ser analisadas
pelas ferramentas da crítica da economia política.
Os artigos que se seguem oferecem um diagnóstico que nos permite refletir
sobre como o coronavírus foi o detonador de um terremoto que impactou as estruturas
da acumulação neoliberal. Qual o papel da mercantilização de ecossistemas e da
expropriação do meio ambiente na origem e difusão da Covid-19? Como a privatização
de hospitais e serviços públicos de saúde minaram ações de combate ao vírus? Quais as
implicações de políticas neoliberais que invadem cada vez mais a reprodução social e
recrudescem a captura do trabalho de cuidado para a acumulação capitalista frente a
uma crise que nos mostra os limites da vida humana? Como as medidas dos Bancos
Centrais, que têm injetado enorme quantidade de dinheiro no mercado financeiro desde
2008, criaram bolhas especulativas que a Covid-19 também está infectando? Como o
vírus escancarou a debilidade econômica da acumulação neoliberal? Qual a dimensão,
grandeza e os limites desta crise?
Tem-se comparado com frequência a crise atual com a de 1929. O famoso
“crack” da bolsa de Nova Iorque foi acompanhado de profundas transformações no
capitalismo global. O mundo pós-pandemia será outro? O tempo dirá. Por agora, é
fundamental tentarmos entender o que está acontecendo. Esperamos que as questões
colocadas pelo lançamento desta coletânea de artigos e comentários possa contribuir
para a construção de novas perguntas e investigações.
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1. Notas sobre um novo coronavírus 1

Rob Wallace2
Texto publicado em 29/02/2020

Similar a SARS (CDC, 2013) e a MERS (RAMADAN; SHAIB, 2019), um novo coronavírus
(CDC, 2020) mortal, Covid-19, aparentemente originário de mercados de animais vivos
em Wuhan, China, está começando a se espalhar pelo mundo.
As autoridades chinesas relataram 5974 casos em todo o país, 1000 deles graves
(THE NEW YORK TIMES, 2020a).3 Com infecções em quase todas as províncias, as
autoridades alertaram que a Covid-19 parece estar se espalhando rapidamente para
fora de seu epicentro (THE NEW YORK TIMES, 2020b).
Tal caracterização parece corresponder a estimativas iniciais baseadas em
parâmetros epidemiológicos e prognósticos epidêmicos (BRIDGEN et al.,2020).
O ritmo básico de reprodução do vírus, uma medida feita a partir do número de
novos casos por infecção gerados a partir de um caso individual em uma população não
infectada, chegou a um valor de 3.11. Isso significa que, diante dessa situação, um
programa de controle precisaria conter até 75% das novas infecções para reverter o
surto. A equipe de modelagem estima que atualmente existam mais de 21.000 casos,
relatados ou não, apenas em Wuhan.4
Entretanto, as sequências de genoma completo do vírus mostram poucas
diferenças entre as amostras isoladas em toda a China (NEXTSTRAIN, 2020). A
disseminação mais lenta para um vírus RNA de rápida evolução seria marcada por
mutações acumuladas de um lugar para o outro.

1

Texto original: WALLACE, Rob. Notes on a novel coronavirus. Monthly Review online, Janeiro de 2020.
Disponível em: https://mronline.org/2020/01/29/notes-on-a-novel-coronavirus/. Acesso em: 26 de mar. de
2020. Tradução: Vinicius Lima da Silva e Maria Carolina Sanglard.
2 Rob G. Wallace é epidemiologista evolucionista e geógrafo de saúde pública na Agroecology and Rural
Economics Research Corps e Visiting Scholar no Institute for Global Studies da Universidade de Minnesota,
EUA.
3 Dados referentes ao final de janeiro de 2020 [N.R.].
4 Dados referentes ao final de janeiro de 2020 [N.R.].
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O coronavírus está começando a abrir franquias no exterior. Viajantes com a
Covid-19 foram tratados na Austrália, França, Hong Kong, Japão, Malásia, Nepal, Vietnã,
Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia e nos EUA. No momento, surtos locais estão
se iniciando em seis países (CNN, 2020).5
Como a infecção é caracterizada pela transmissão entre humanos e por um
período de incubação de duas semanas antes que a doença se manifeste, a infecção
provavelmente continuará a se espalhar pelo mundo. Se todos os lugares serão como
Wuhan, a questão permanece em aberto.
A disseminação do vírus em todo o mundo dependerá da diferença entre a taxa
de infecção e a taxa de remoção de infecções por recuperação ou morte (WALLACE,
WALLACE, 2016). Se a taxa de infecção exceder a taxa de remoção, a população total
infectada poderá se aproximar de toda a humanidade. Esse resultado, no entanto,
provavelmente seria marcado por grande variação geográfica, provocada pela
combinação entre probabilidade de mortes e diferenças na forma como os países
reagirão ao surto.
Os céticos não têm tanta certeza sobre este cenário. Muito menos pacientes
foram infectados e mortos pela Covid-19 do que pela gripe sazonal típica (USA TODAY,
2020). Mas o erro aqui é confundir o momento do início de um surto com suas
características essenciais.
Surtos são dinâmicos. É verdade que alguns desaparecem, incluindo, talvez, a
Covid-19. Para isso, no entanto, há que se estabelecer a pressão evolutiva correta, mas
também contar com um pouco de sorte para superar as chances de erradicação
espontânea. Por exemplo, podem não existir hospedeiros suficientes para manter a
transmissão ou então outros surtos podem explodir e sucedê-lo. De todo modo, sempre
que um surto chega ao cenário mundial, transforma as condições existentes, mesmo
que ele venha a ser extirpado. Ele inverte as rotinas diárias de um mundo já em tumulto
(GUTENBERG, 2020) ou em guerra (BARRY, 2005).
O tempo de qualquer potencial pandemia é a questão principal.
Caso o vírus se mostre menos infeccioso ou mortal do que se pensava
inicialmente, a civilização permanece, não obstante o número de mortes. O surto de
gripe H1N1 (2009) que preocupou o mundo mais de uma década atrás provou ser

5

Referência para janeiro de 2020 [N.R.].

11

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

menos virulento do que parecia à primeira vista. Mesmo assim, este vírus penetrou a
população global e, silenciosamente, matou pacientes em magnitudes muito além do
que fora imaginado. O H1N1 (2009) matou em torno de 579.000 pessoas no primeiro
ano (DAWOOD et al., 2012), produzindo uma quantidade de complicações quinze vezes
maiores do que o inicialmente projetado a partir de testes de laboratório.
O ritmo e o perigo da proliferação dos surtos relacionam-se com a conectividade
sem precedentes da humanidade. O H1N1 (2009) atravessou o Oceano Pacífico em nove
dias, superando em meses as previsões dos modelos mais sofisticados sobre as redes
globais de mobilidade. Os dados das companhias aéreas mostram que as viagens na
China aumentaram dez vezes desde a epidemia de SARS.
Com estes mecanismos amplos de filtragem, mesmo a baixa mortalidade por
uma enorme quantidade de infecções pode causar um grande número de mortes. Se
quatro bilhões de pessoas são infectadas com uma taxa de mortalidade em torno de
apenas 2%, oitenta milhões de pessoas são mortas: uma taxa de mortalidade que
corresponde quase à metade da pandemia de gripe espanhola de 1918. E mais:
diferentemente da gripe sazonal, não temos imunidade de rebanho, nem vacina para
retardá-la. Na melhor das hipóteses, com uma intensa atividade laboratorial, seriam
necessários pelo menos três meses (WASHINGTON POST, 2020) para produzir uma
vacina para a Covid-19 – e isto supondo que ela funcione. Lembre-se que os cientistas
criaram com sucesso uma vacina contra a gripe aviária H5N2 somente após o término do
surto nos EUA (CHRZASTEK et al., 2017).
Outro parâmetro epidemiológico crítico será a relação entre infecciosidade e a
manifestação dos sintomas em infectados. SARS e MERS mostraram-se infecciosas
somente quando do surgimento dos sintomas (CAI et al., 2006). Se isso acontecer para a
Covid-19, não obstante os perigos, seria uma boa notícia. De todo modo, mesmo sem
vacina ou antivirais personalizados, devemos colocar imediatamente em quarentena
aqueles subitamente doentes, de modo a quebrar as cadeias de transmissão típicas da
saúde pública do século XIX.
No domingo, porém, o ministro da saúde da China, Ma Xiaowei, surpreendeu o
mundo ao anunciar que a Covid-19 havia expressado infecciosidade antes dos sintomas
(CNN, 2020b).6 Tal reviravolta fez com que os epidemiologistas norte-americanos

6 26

de janeiro de 2020. [N.R.].
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exigissem acesso aos dados que definem a nova infectividade. Surpreendidos, eles até
então esperavam que o vírus não fosse evoluir fora dos parâmetros de saúde pública
imaginados. Se esta descrição do desenvolvimento da infecção for verdadeira, as
autoridades de saúde não poderão usar os sintomas para identificar novos casos ativos.
Tais incógnitas – a fonte exata, a infectividade, a penetração e os possíveis
tratamentos – explicam porque epidemiologistas e autoridades de saúde pública estão
preocupados com a Covid-19. Diferentemente das gripes sazonais citadas pelos céticos,
a incerteza atravessa os que trabalham com epidemias.
Por óbvio que é da natureza do trabalho epidemiológico preocupar-se. A
preocupação está presente nas próprias probabilidades e erros sistêmicos incorporados
pela profissão. Ao não se preparar para um surto que se mostra mortal, o dano é muito
maior do que a vergonha de se planejar para um surto que não cumpre o prometido
pela propaganda (ASHTON, 2003). Mas em uma época que celebra a austeridade,
poucas autoridades desejam pagar por um desastre não garantido, independentemente
dos benefícios colaterais da precaução ou, na outra ponta dos resultados, das perdas
devastadoras associadas a uma aposta equivocada.
De qualquer maneira, a decisão de como proceder está totalmente fora do
controle dos epidemiologistas. As autoridades nacionais que tomarão tais decisões
fazem malabarismos com agendas múltiplas e muitas vezes contraditórias. Impedir, até
mesmo um surto mortal, nem sempre é o objetivo mais importante.
Enquanto as autoridades tropeçam em descobrir o que fazer, a escala do
impacto pode repentinamente aumentar em força e velocidade. Ao mover-se de um
único mercado de alimentos para o cenário mundial em um mês, a Covid-19
demonstrou que os números devem aumentar tão rapidamente que o melhor esforço
de um epidemiologista, sua “raison d’être”, pode sofrer um golpe fatal.
Minhas próprias reações viscerais a esta doença passaram por preocupações,
decepções e impaciência.
Sou biólogo evolucionista e trabalho com filogeografia da saúde pública.
Investigo diferentes aspectos de novas pandemias há 25 anos, grande parte da minha
vida adulta. Como já escrevi em outros lugares (WALLACE, 2016), tentei difundir, com a
ajuda de muitos outros, análises sobre estes patógenos, combinando meus estudos
iniciais sobre as sequências genéticas (FITCH et al., 2007) com geografias econômicas do
uso da terra, economia política da agricultura global e epistemologia da ciência.
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A clareza pode azedar a alma. À medida que minhas mídias sociais vibravam
com perguntas sobre a Covid-19, minha resposta imediata se limitou: o que você quer
que eu diga? O que quer que eu faça?
Ao dar conselhos pessoais e profissionais a amigos e colegas legitimamente
preocupados, tomei algumas decisões erradas. Para a pergunta de um amigo fazendeiro
sobre viajar ao exterior, aconselhei-o a usar máscaras cirúrgicas, lavando as mãos antes
de todas as refeições, e o ordenei: “pare de foder o gado, cara”. O humor sombrio e
irreverente me ajuda a enfrentar o estresse, mas sua resposta sincera “Pare de foder o
gado?” mostrou que eu tinha perdido a linha. Não pegou bem e eu me desculpei. Ele riu
disso mais tarde.
É um risco profissional. Existe o perigo de um pavor existencial, que surge da
inércia política, com a qual os epidemiologistas têm de se confrontar ao preparar o
mundo para uma pandemia persistente e irresistível, que sua clientela finge não
incomodar até que seja tarde demais.
Ainda não está claro, mas, se a Covid-19 é realmente o “Big Bug”, não há quase
nada a ser feito neste momento. Tudo o que podemos fazer é reduzir as falhas de saúde
pública e esperar que o vírus mate apenas uma pequena parte da população do mundo,
em vez de 90%.
Claramente, a humanidade não deveria começar a reagir a uma pandemia
quando essa já estiver em andamento. É a rejeição total de qualquer noção teórica ou
prática de visão de futuro. Os líderes e seus supostos apoiadores em todo o mundo não
se identificam com Prometeu?
Como escrevi sete anos atrás (WALLACE, 2013):
Espero que demore muito tempo até que eu lide novamente com um surto
de gripe humana que não seja passageiro. Embora seja uma reação visceral
compreensível, ficar preocupado nesse momento já seria um pouco tardio.
A doença, qualquer que seja seu ponto de origem, deixou o ninho,
literalmente, há muito tempo.

Neste século, já transportamos novas variedades de peste suína africana,
Campylobacter, Cryptosporidium, Cyclospora, Ebola, E. coli O157: H7, doença mão-péboca, hepatite E, Listeria, vírus Nipah, febre Q, Salmonella, Vibrio , Yersinia, Zika e uma
quantidade de novas variantes da gripe A, incluindo H1N1 (2009), H1N2v, H3N2v, H5N1,
H5N2, H5Nx, H6N1, H7N1, H7N3, H7N7, H7N9 e H9N2.
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Quase nada efetivo foi feito sobre nenhuma delas. Ao suspirarem aliviadas com
a reversão de cada uma, as autoridades esperam os novos dados epidemiológicos para,
em seguida, arriscar o pior resultado com máxima virulência e transmissibilidade. Este
comportamento não se resume apenas a uma falha de previsão ou coragem. Por mais
necessárias que sejam, intervenções de emergência podem piorar a situação.
Veja bem, os tipos de intervenção competem entre si. Como meus colegas e eu
argumentamos, medidas de emergência são, nos termos da hegemonia gramsciana,
imposições que nos impedem de falar sobre mudanças estruturais em torno do poder e
da produção. Como discuti-las? AGORA TEMOS UMA EMERGÊNCIA!
No ápice desta disputa, a falha em resolver problemas estruturais pode tornar
medidas de emergência ineficazes. O efeito Allee, segundo o qual as profilaxias e a
quarentena visam diminuir o tamanho das populações de patógenos – de modo que as
infecções possam acabar por si mesmas incapazes de encontrar novas pessoas
suscetíveis – é definido por causas estruturais.
Como nossa equipe escreveu sobre o surto de Ebola na África Ocidental
(BERGMANN et al., 2016a):
A mercantilização da floresta pode ter reduzido o limiar ecossistêmico da
região a tal ponto que nenhuma medida de emergência pode reduzir
suficientemente o surto de Ebola de modo que ele acabe. Novos surtos
expressam maior potencial de infecção. No outro extremo da curva, um
surto maduro continua a circular, com o potencial de se recuperar
intermitentemente.
Em resumo, as mudanças estruturais do neoliberalismo não são mero pano
de fundo da emergência do Ebola. Elas são tão emergenciais quanto o
próprio vírus ... O desmatamento e a agricultura intensiva podem eliminar o
atrito estocástico da agrossilvicultura tradicional, que normalmente impede
o vírus de conseguir condições necessárias para se transmitir.

Mesmo após a descoberta de vacina (STAT, 2019) antiviral (SCIENCE, 2019)
eficaz, o Ebola está atualmente passando por seu mais longo surto registado na
República Democrática do Congo. O que se perdeu pelo caminho? Onde está agora o
nosso Deus biomédico? Culpar os congoleses para encobrir este fracasso é exercício de
deslocamento colonial (FOREIGN POLICY, 2019), que lava as mãos do imperialismo
responsável por décadas de ajuste estrutural e mudança de regime em favor do Norte
global.
Mesmo que a imposição de medidas emergenciais contra uma nova doença
continue a ser enfatizada, dizer que não há nada que possamos fazer também não é
suficientemente certo. Dentro de qualquer localidade, existe programas de esquerda,
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dentre eles, a organização de brigadas de bairro em ajuda mútua, reivindicações para
que vacinas e antivirais desenvolvidos sejam disponibilizados sem custos, exigências de
quebra das patentes em relação aos suprimentos médicos, garantias contra desemprego
e cobertura dos cuidados de saúde por causa da desaceleração da economia durante o
surto.
Mas esta forma de pensar e organizar, parte essencial do legado da esquerda
(DAVIS, 2018), parece ter cedido lugar para configurações mais performáticas (e
discursivas) online.
Desde que se estabeleceu uma certa inclinação reacionária ao controle de
doenças à esquerda e à direita, tenho concentrado meus esforços em refletir sobre a
agricultura e economia anticapitalista. Em primeiro lugar, temos que fazer parar surtos
que não conseguimos combater seu surgimento. Neste momento da minha carreira,
dado o ritmo estrutural das emergências, geralmente escrevo sobre doenças infecciosas
apenas de modo tangencial.
As causas estruturais da doença são fonte de intenso debate. Há diversas
questões sobre as origens da Covid-19.
Inicialmente, dedicou-se especial atenção ao mercado alimentar exótico em
Wuhan. Com base em um olhar orientalista, preocupava-se com dietas estranhas e
desagradáveis, que teriam promovido o fim da biodiversidade (ironicamente seu
principal indutor é o Ocidente) e seriam uma fonte revoltante de doenças perigosas
(THE NEW YORK TIMES, 2020c):
O mercado típico da China tem frutas e vegetais, carne de açougue, porco e
cordeiro, galinhas inteiras depenadas – com cabeças e bicos presos –,
caranguejos e peixes vivos, expelindo água de tanques agitados. Algumas
feiras vendem cobras vivas, tartarugas, cigarras, porquinhos-da-índia, ratos
bambu, texugos, ouriços, lontras, civetas da palmeira e até mesmo filhotes
de lobo.

Estas feras são constituídas de significantes e significados. Como fontes estritas
da Covid-19, abrigam, ao mesmo tempo, o paraíso perdido e o pecado original de uma
boca de serpente (JI et al., 2020).
Há evidências epidemiológicas a favor desta hipótese. Trinta e três das 585
amostras colhidas no mercado Wuhan foram testadas positivas para a Covid-19
(XINHUANET, 2020), 31 delas na extremidade oeste do mercado, justamente onde se
concentrava o comércio de animais selvagens.
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Por outro lado, apenas 41% destas amostras positivas foram encontradas nas
ruas do mercado onde a fauna silvestre estava alojada (BAT RESEARCHER, 2020). Um
quarto dos infectados originais nunca visitou o mercado de Wuhan ou esteve
diretamente exposto (CAO et al, 2020). O primeiro caso foi identificado antes de o
mercado ter sido atingido (SCIENCE, 2020). Outros comerciantes infectados traficaram
apenas porcos, uma espécie da pecuária doméstica que manifesta um receptor
molecular vulnerável comum. Isto levou uma equipe a defender a hipótese do porco
como suposta fonte para o novo vírus corona 7.
Se tivesse sido proposta durante a peste suína africana, que matou metade dos
porcos da China em 2019, esta última hipótese teria adquirido ainda mais força e gerado
mais confusão (THE NEW YORK TIMES, 2019). Até porque estas convergências de
doenças não são inéditas. Elas podem se desdobrar em íntima ativação recíproca
(BERGMANN et al, 2016b), onde proteínas de cada patógeno catalisam-se mutuamente,
facilitando novos rumos clínicos e dinâmicas de transmissão para ambas as doenças.
Da mesma forma que pré-concebe a origem do vírus, a sinofobia ocidental
também descarta a saúde pública chinesa (WALLACE, 2007). Certamente a irritação e a
decepção que o povo chinês tem dirigido às autoridades local e federal pela lenta reação
a Codiv-19 não pode ser instrumentalizada pela xenofobia armada (THE NEW YORK
TIMES, 2020c). Porém, em nossos sábios esforços para nos mantermos fora dessa
armadilha, não podemos apagar a existência de uma simetria agroecológica crítica.
Guerra cultural à parte, os mercados úmidos (CRUSH et al., 2018) e a comida
exótica (SUN, 2015) são básicos na China. Do mesmo modo, a produção industrial. Os
três encontram-se justapostos uns aos outros desde a liberalização económica pós-Mao
(BERGMANN, et al., 2010). Na verdade, os dois modos de alimentação estão integrados
por meio do uso da terra.
A expansão da produção industrial (SCHNEIDER, 2017) pode empurrar cada vez
mais alimentos silvestres convertidos em capital para dentro da última paisagem
primária (CAO et al., 2014), dragando uma maior variedade de patógenos
potencialmente protopandêmicos (BROGLIA, KAPEL, 2011). O perímetro urbano de
extensão crescente e a densidade populacional podem aumentar a interface (e o

7

O autor faz referência a um conjunto de textos organizados sob o título ”Pork, Pigs, and the Wuhan
Coronavirus”. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/444194430/Pork-Pigs-and-the-WuhanCoronavirus . Acesso em: 18 de maio de 2020 [N.T].
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transbordamento) entre as populações selvagens não humanas e a ruralidade
recentemente urbanizada (BERGMANN, et al., 2010).
Em todo o mundo, mesmo espécies mais selvagens de mero uso de subsistência
estão amarradas às cadeias de valor da agricultura, entre elas, avestruzes (MARSHALL,
MATHER, 2011), porcos-espinhos (BROOKS et al, 2010), crocodilos (DZOMA et al, 2008),
morcegos-da-fruta (CUNNINGHAM et al., 2011) e o civeta de palmeira asiática
(SUHANDY, YULIA, 2017), cujas bagas parcialmente digeridas fornecem agora o grão de
café mais caro do mundo. Algumas espécies selvagens estão chegando aos garfos antes
mesmo de serem cientificamente identificadas, incluindo um novo cação de focinho
curto, encontrado num mercado de Taiwan (NATIONAL GEOGRAPHIC NEWS, 2011).
Todos estes animais silvestres têm sido tratados cada vez mais como
mercadorias alimentares. À medida que a natureza é despojada lugar a lugar, espécie
por espécie, aquilo que sobra torna-se muito mais valioso (CLARK, FOSTER, 2009).
O antropólogo weberiano Lyle Fearnley (2013) apontou que agricultores na
China manipulam repetidamente a distinção entre selvagem e doméstico como
significante econômico, produzindo novos significados e valores ligados aos seus
animais, inclusive em resposta aos próprios alertas epidemiológicos emitidos em torno
de seu comércio. Um marxista complementaria que estes significantes emergem de um
contexto que se estende aos circuitos globais do capital, muito além, portanto, do
controle dos pequenos agricultores (WALLACE, 2018a).
Assim, embora a distinção entre fazendas industriais e mercados úmidos não
seja sem importância, se insistirmos nela podemos perder suas semelhanças (e relações
dialéticas). Tal distinção mistura-se por uma série de outros mecanismos. Muitos
pequenos produtores em todo o mundo, inclusive na China (ZHANG, 2012), são na
realidade empresários, que cultivam, por exemplo, pintinhos para o processamento
industrial. Assim, na pequena propriedade de um empresário ao longo da borda da
floresta, um alimento animal pode pegar um patógeno antes de ser enviado para uma
fábrica de processamento no anel externo de uma grande cidade.
Enquanto isso, a expansão de fazendas industriais pode forçar cada vez mais
empresas corporativas de alimentos silvestres a se arrastar para dentro da floresta e,
assim, aumentar a probabilidade de pegar um novo patógeno, ao mesmo tempo que
reduz o tipo de complexidade ambiental que pode interromper as cadeias de
transmissão.
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O capital, por sua vez, determina as pesquisas sobre as doenças resultantes
deste processo. Culpar os pequenos proprietários é agora uma prática padrão de gestão
de crises do agronegócio (WALLACE, 2018b). As doenças são, todavia, uma questão de
sistemas de produção ao longo do tempo, do espaço e do modo como se desenvolvem
(LIEBMAN et al., 2019). Não se trata de fazer malabarismo para distribuir a culpa apenas
a determinados atores.
Como gênero, os coronavírus pavoneiam-se sobre estas distinções. Enquanto a
SARS e a Covid-19 parecem ter se originado dos mercados úmidos – possíveis porcos à
parte –, a MERS, outro coronavírus mortal, surgiu diretamente de um sector de
industrialização de camelos no Oriente Médio (LIEBMAN et al.,2019). Este percurso da
virulência é largamente ignorado pela discussão científica mais ampla sobre estes vírus.
Devemos mudar a forma como pensamos. Eu recomendaria olhar as causas e
intervenções da doença para além de um objeto biomédico ou mesmo de eco-saúde e,
assim, adentrar no campo das relações ecossociais.
Outros ethos discordam de minha proposta. Alguns pesquisadores recomendam
que se manipule geneticamente aves e gados para serem resistentes a estas doenças
(NEWSCIENTIST, 2020). Contudo, eles ignoram se tal manipulação permitiria a circulação
destas linhagens entre o que agora seriam animais assintomáticos, antes de se
espalharem em humanos decididamente não manipulados.
Recuando mais uma vez no tempo, a uma de minhas fontes de frustração com a
abordagem epidemiológica estritamente técnica. Há nove anos escrevi sobre as falhas
principiológicas presentes nos esforços da engenharia genética de patógenos (WALLACE,
2011):
Para além da questão da acessibilidade do novo frango-frankenstein
[frankenchicken], especialmente para os países mais pobres, o sucesso da
gripe decorre em parte da sua capacidade de enganar e durar mais tempo
do que a metáfora tecnológica da bala de prata sugere. Hipóteses
amarradas a um modelo lucrativo de biologia são rotineiramente
confundidas com expectativas sobre a realidade material, expectativas são
confundidas com projeções, e projeções com previsões.
Uma fonte de frustração é a dimensionalidade do problema. Há até mesmo
entre os estudiosos comuns a percepção de que a gripe é mais do que mero
vírion ou infecção; que ela respeita pouco os limites disciplinares (e planos
de negócios), tanto em sua forma, quanto em seu conteúdo. Os patógenos
usam regularmente processos acumulados em um nível de organização
biocultural para resolver problemas que enfrentam em outros níveis,
incluindo o molecular.
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O agronegócio sempre nos orienta a um futuro tecno-utópico para nos manter
em um passado limitado pelas relações capitalistas. Estamos girando em torno dos
rastros deixados pelas mercadorias que, por sua vez, são fontes de novas doenças.
A emoção secreta (e o terror aberto) que os epidemiologistas sentem com um
surto nada mais é do que uma derrota disfarçada de heroísmo.
A quase totalidade da epidemiologia está atualmente organizada em torno de
tarefas a posteriori, tal como o garoto do estábulo com uma pá a seguir os elefantes
num circo. Sob o programa neoliberal, epidemiologistas e unidades de saúde pública são
financiados para limpar a confusão do sistema, enquanto racionalizam até mesmo as
piores práticas que levam ao surgimento de muitas emergências pandêmicas mortais
(BERGMANN et al., 2015).
Em um comentário sobre o novo coronavírus, um tal Simon Reid (NEWS, 2020),
professor de controle de doenças transmissíveis na Universidade de Queensland, nos
trouxe um exemplo perfeito desta incoerência.
Reid pula de tópico em tópico e não consegue apresentar um todo a partir de
suas observações tecnicistas. Tal tolice não é necessariamente uma questão de
incompetência ou intenção maliciosa da parte de Reid. É, ao contrário, resultado das
diretrizes contraditórias da universidade neoliberal.
Recentemente, militantes norte-americanos de esquerda duelaram sobre a
existência da classe capitalista de gestores [professional-managerial class] (DISSENT,
2019). Enquanto os social-democratas da Jacobin censuraram tal classe e se inclinaram
para a administração Sanders, os stalinistas sustentaram que os gerentes também são
proletários. Evitarei o debate metafísico – como muitos deles podem dançar sob efeito
de adrenalina? – mas gostaria de observar que se é verdade que esta classe existe
teoricamente na epidemiologia, posso dizer que os conheci em carne e osso. Eles vivem!
Reid e outros epidemiologistas institucionais estão na comissão de frente para
limpar doenças de origem neoliberal – sim, inclusive fora da China –, ao mesmo tempo
que se deparam com banalidades reconfortantes de que o sistema que os paga
funciona. Trata-se de um duplo vínculo com o qual muitos profissionais escolhem viver,
mais do que isso, prosperar, mesmo que as epidemiologias resultantes ameacem
milhões de pessoas.
Reid (e muitas das celebridades precursoras que participam dos reality shows
epidemiológicos que rondam este século) até reconhece que os sistemas alimentar e
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econômico são partes da explicação para a Covid-19. Mas ao tratar especificamente
desta protopandemia, ele propõe, parafraseando-o, que “Este horror absoluto tem uma
graça salvadora -Viva!”, pois “a China tem sido uma fonte de surtos repetidos, mas ela e
uma OMS agora de propriedade do filantrocapitalismo desenvolvem um biocontrole
exemplar” (COMMON DREAMS, 2016).
Devemos rechaçar a sinofobia, oferecer apoio material, e ainda assim lembrar
que a China encobriu o surto de SARS em 2003 (GREENFELD, 2007). Pequim reprimiu as
reportagens da imprensa e as denúncias da saúde pública, o que permitiu ao
coronavírus espalhar-se pelo seu próprio país. As autoridades médicas de uma província
onde o surto estava mais avançado não sabiam por que seus pacientes subitamente
apareciam no pronto-socorro. A SARS se espalhou por vários países tão distantes como
o Canadá e até hoje ainda sequer foi extirpada.
O novo século tem sido marcado pelo fracasso ou recusa da China em desfazer a
sua quase perfeita tempestade de arroz, patos, aves industriais e produção de porcos,
que tem conduzido a múltiplas variedades de gripes inovadoras. Este é considerado um
dos preços para sua prosperidade.
Não se trata, no entanto, de um excepcionalismo chinês. Os EUA e a Europa
também serviram como epicentros para novas gripes, por exemplo as recentes H5N2 e o
H5Nx (IATP, 2017), bem como as suas multinacionais e representantes neocoloniais
impulsionaram a emergência do Ebola (GILBERT et al., 2014) na África Ocidental e do
Zika (AYRES et al, 2018) no Brasil. Funcionários da saúde pública dos EUA encobriram o
agronegócio durante os surtos de H1N1 (2009) e H5N2.
Talvez o melhor seria nos abster de escolher entre o fim do ciclo americano ou o
início do ciclo chinês de acumulação do capital. Reid parece eleger ambos. Correndo o
risco de ser acusado de “terceiro campismo”, declinar dos dois também é uma opção.
Mas, como temos que participar do Grande Jogo, por que não reivindicar um
ecossocialismo capaz de restaurar a fenda metabólica entre ecologia e economia
(FOSTER, 2013), entre urbano, rural e selvagem, impedindo a emergência do pior destes
patógenos? Isto também significa adotar a solidariedade internacional com as pessoas
comuns de todo o mundo.
Há que se realizar um comunismo criativamente distante do modelo soviético.
Vamos entrelaçar juntos um novo sistema mundial, a libertação indígena, a autonomia
do agricultor, a restauração e proteção dos processos naturais e as agroecologias
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localmente específicas que, ao redefinir a biossegurança, reintroduzem escudos
imunológicos variados em gados, aves e plantações.
Vamos recolocar a seleção natural como um serviço ecossistêmico e deixar
nossos animais e cultivos se reproduzirem no local, de modo que possam repassar para
próximas gerações sua imunogenética testada para surtos.
Vamos reavaliar as opções da epidemiologia técnica.
Talvez eu tenha sido injusto com os Reids do mundo que, em razão da obrigação
profissional, devem acreditar em suas próprias contradições. Mas, como quinhentos
anos de guerras e pestes têm demonstrado, as fontes do capital, que servem a muitos
epidemiologistas, estão mais do que dispostas a escalar montanhas feitas de sacos de
cadáveres.

Referências bibliográficas

ASHTON, JR. Type I and type II errors exist in public health practice too. Journal of
Epidemiology
&
Community
Health
2003.
Disponível
em:
https://jech.bmj.com/content/57/12/918.2 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
AYRES, Constância et al. Clear-Cutting Disease Control Capital-Led Deforestation, Public
Health Austerity, and Vector-Borne Infection. Springer International Publishing, 2018
BARRY, Jonh M. The Great Influenza: The Story of the deadliest Pandemic History.
Penguin Books, 2005
BAT
RESEARCHER,
2020.
Disponível
em:
https://twitter.com/BatResearch/status/1221979912501772289 . Acesso em: 18 de
maio de 2020.
BERGMANN, Luke et al. Are Inﬂuenzas in Southern China Byproducts of the Region’s
Globalizing Historical Present? In: Jennifer Gunn, Tamara Giles-Vernick, Susan Craddock
(Eds). Influenza and Public Health Learning from Past Pandemics, Earthscan, 2010.
BERGMANN, Luke et al. Did Neoliberalizing West African Forests Produce a New Niche
for Ebola? International Journal of Health Services, 46(1), 149–165. 2016a.
https://doi.org/10.1177/0020731415611644.
BERGMANN, Luke et al. Ebola in the Hog Sector: Modeling Pandemic Emergence in
Commodity Livestock. In: Wallace R., Wallace R. (eds) Neoliberal Ebola. Springer, Cham,
2016b. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-40940-5_2 . Acesso em: 15 de
maio de 2020.
BERGMANN, Luke et al. The dawn of Structural One Health: A new science tracking
disease emergence along circuits of capital. Social Science & Medicine. Volume 129, p.
68-77, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.09.047 . Acesso
em: 15 de maio de 2020.

22

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

BRIDGEN, Jessica RE et al. Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of
epidemiological parameters and epidemic predictions. MedRxiv preprint doi:
https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549
(2020).
Disponível
em:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.20018549v2 . Acesso em: 15 de
maio de 2020.
BROGLIA, Alessandro; KAPEL, Christian M.O. Changing dietary habits in a changing
world: Emerging drivers for the transmission of foodborne parasitic zoonoses.
Veterinary Parasitology. Volume 182, Issue 1, 24 November 2011, Pages 2-13. Disponível
em: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2011.07.011 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
BROOKS, Emma GE et al. Biological Conservation Volume 143, Issue 11, November
2010, Pages 2808-2814. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.07.030 .
Acesso em: 15 de maio de 2020.
CAI, Quan-Cai et al. Refined Estimate of the Incubation Period of Severe Acute
Respiratory Syndrome and Related Influencing Factors.
American Journal of
Epidemiology, Volume 163, Issue 3, p. 211–216, 2006. Disponível em:
https://doi.org/10.1093/aje/kwj034 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
CAO, Bin et al, 2020. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus
in Wuhan, China. Lancet 2020; 395: 497–506 Published Online January 24, 2020
Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5 . Acesso em: 15 de
maio de 2020.
CAO, Lili et al. Major emerging and re-emerging zoonoses in China: a matter of global
health and socioeconomic development for 1.3 billion. International Journal of
Infectious Diseases Volume 25, August 2014, Pages 65-72. Disponível em:
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.04.003 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
CDC. About Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), 2013. Disponível em:
https://www.cdc.gov/sars/about/index.html . Acesso em: 15 de maio de 2020.
CDC.
Symptoms
of
Coronavirus,
2020.
Disponível
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
CDC_AA_refVal=https%3ª%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019ncov%2Fabout%2Fsymptoms.html . Acesso em: 15 de maio de 2020.

em:

CHRZASTEK, Klaudia et al. Protection of commercial turkeys following inactivated or
recombinant H5 vaccine application against the 2015U.S. H5N2 clade 2.3.4.4 highly
pathogenic avian influenza virus. Veterinary Immunology and Immunopathology.
Volume
191,
p.
74-79,
2017.
Disponível
em:
https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2017.08.001 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
CLARK, Bret; FOSTER, John Bellamy. The Paradox of Wealth: Capitalism and Ecological
Destruction (2009). Disponível em: https://monthlyreview.org/2009/11/01/theparadox-of-wealth-capitalism-and-ecological-destruction/ . Acesso em: 15 de maio de
2020.
CNN. Number of Wuhan coronavirus cases inside mainland China overtakes SARS, as
virus
spreads
worldwide,
2020a.
Disponível
em:
https://edition.cnn.com/2020/01/28/asia/wuhan-coronavirus-update-jan-29-intlhnk/index.html . Acesso em: 15 de maio de 2020.

23

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

CNN. China says coronavirus can spread before symptoms show – calling into question
US
containment
strategy,
2020b.
Disponível
em:
https://edition.cnn.com/2020/01/26/health/coronavirus-spread-symptoms-chineseofficials/index.html . Acesso em: 15 de maio de 2020.
COMMON DREAMS. Ultra-Rich ‘Philanthrocapitalist’ Class Undermining Global
Democracy:
Report,
2016.
Disponível
em:
https://www.commondreams.org/news/2016/01/15/ultra-rich-philanthrocapitalistclass-undermining-global-democracy-report . Acesso em: 15 de maio de 2020.
CRUSH, Jonathan et al. The Impact of Proximity to Wet Markets and Supermarkets on
Household Dietary Diversity in Nanjing City, China. Sustainability, 2018, 10, 1465.
Disponível em: https://doi.org/10.3390/su10051465 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
CUNNINGHAM, Andrew Alexander et al. Uncovering the fruit bat bushmeat commodity
chain and the true extent of fruit bat hunting in Ghana, West Africa. Biological
Conservation Volume 144, Issue 12, p. 3000-3008, 2011. Disponível em:
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.09.003 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
DAVIS, Mike. Old Gods, New Enigmas Marx’s Lost Theory. Verso Books, 2018.
DAWOOD, Fatimah S et al. Estimated global mortality associated with the first 12
months of 2009 pandemic influenza A H1N1 virus circulation: a modelling study. The
Lancet Infectious Diseases, Volume 12, Issue 9, 687 (2012). DOI:
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(12)70121-4
.
Disponível
em:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(12)70121-4/fulltext .
Acesso em: 15 de maio de 2020.
DISSENT. On the Origins of the Professional-Managerial Class: An Interview with
Barbara
Ehrenreich,
2019.
Disponível
em:
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/on-the-origins-of-the-professionalmanagerial-class-an-interview-with-barbara-ehrenreich . Acesso em: 15 de maio de
2020.
DZOMA B.M et al. Commercial crocodile farming in Botswana. Tropical Animal Health
and Production 40, 377–381, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11250-0079103-4 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
FEARNLEY, Lyle THE BIRDS OF POYANG LAKE: SENTINELS AT THE INTERFACE OF WILD
AND DOMESTIC, 2013. Disponível em: https://limn.it/articles/the-birds-of-poyang-lakesentinels-at-the-interface-of-wild-and-domestic/ . Acesso em: 15 de maio de 2020.
FITCH, Walter M. et al. A statistical phylogeography of influenza A H5N1. Proceedings
of the National Academy of Sciences Mar 2007, 104 (11) 4473-4478; DOI:
10.1073/pnas.0700435104.
Disponível
em:
https://www.pnas.org/content/104/11/4473.short . Acesso em: 15 de maio de 2020.
FOREIGN POLICY. Cliches Can Kill in Congo, 2019.
Disponível em:
https://foreignpolicy.com/2019/04/30/cliches-can-kill-in-congo-grand-nord-north-kivutropes-conflict-ebola-response/ . Acesso em: 15 de maio de 2020.
FOSTER, J Bellamy. Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature, 2013.
Disponível em: https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolismnature/ . Acesso em: 15 de maio de 2020.

24

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

GILBERT, Marius et al. Did Ebola Emerge in West Africa by a Policy-Driven Phase
Change in Agroecology? Ebola’s Social Context. Ebola’s Social Context. Environment
and Planning A: Economy and Space, 46(11), 2533–2542, 2014. Disponível em:
https://doi.org/10.1068/a4712com . Acesso em: 15 de maio de 2020.
GREENFELD, Karl Taro. China Syndrome. New York: Harper Perennial, 2007.
GUTENBERG. A Journal of the Plague Year, 2020. Disponível em:
https://www.gutenberg.org/files/376/376-h/376-h.htm . Acesso em: 15 de maio de
2020.
IATP. Industrial production of poultry gives rise to deadly strains of bird flu H5Nx,
2017. Disponível em: https://www.iatp.org/blog/201703/industrial-production-poultrygives-rise-deadly-strains-bird-flu-h5nx . Acesso em: 15 de maio de 2020.
JI, Wei et al. Cross‐species transmission of the newly identified coronavirus 2019‐nCoV.
J Med Virol. 2020; 92: 433– 440. Disponível em: https://doi.org/10.1002/jmv.25682 .
Acesso em: 15 de maio de 2020.
LIEBMAN, Alex et al. At what geographic scales does agricultural alienation amplify
foodborne disease outbreaks? A statistical test for 25 U.S. states, 1970-2000. medRxiv
preprint
first
posted
online
Dec.
18,
2019.
Disponível
em:
http://dx.doi.org/10.1101/2019.12.13.19014910 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
MARSHALL, Amy; MATHER, Charles. Living with disease? Biosecurity and avian
influenza in ostriches. Agric Hum Values 28, 153–165 (2011). Disponível em:
https://doi.org/10.1007/s10460-010-9271-0 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
NATIONAL GEOGRAPHIC NEWS. New Shark Species Found in Food Market, 2011.
Disponível em: https://www.nationalgeographic.com/news/2011/9/110901-shark-newspecies-eaten-science-ocean-squalus-formosus-dogfish/ . Acesso em: 15 de maio de
2020.
NEXTSTRAIN. Genomic epidemiology of novel coronavirus – Global subsampling, 2020.
Disponível em: https://nextstrain.org/ncov/global . Acesso em: 15 de maio de 2020.
NEWSCIENTIST. CRISPR-edited chickens made resistant to a common virus, 2020.
Disponível em: https://www.newscientist.com/article/2230617-crispr-edited-chickensmade-resistant-to-a-common-virus/amp/ . Acesso em: 15 de maio de 2020.
NEWS. How the coronavirus started in China — and why that’s actually a saving grace,
2020. Disponível em: https://www.abc.net.au/news/2020-01-24/coronavirus-camefrom-animals-stopping-spread-not-simple/11893420 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
RAMADAN, Nour; Houssam, SHAIB. Middle East respiratory syndrome coronavirus
(MERS-CoV): A review. Germs. 2019 Mar; 9(1): 35–42. Published online 2019 Mar 1. Doi:
10.18683/germs.2019.1155.
Disponível
em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6446491/ . Acesso em: 15 de maio de
2020.
SCHNEIDER, Mindi. Wasting the rural: Meat, manure, and the politics of agroindustrialization in contemporary China. Geoforum, Volume 78, p. 89-97, 2017.
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.12.001 . Acesso em: 15 de
maio de 2020.

25

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

SCIENCE. Finally, some good news about Ebola: Two new treatments dramatically
lower
the
death
rate
in
a
trial,
2019.
Disponível
em:
https://www.sciencemag.org/news/2019/08/finally-some-good-news-about-ebola-twonew-treatments-dramatically-lower-death-rate . Acesso em: 15 de maio de 2020.
SCIENCE. Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally,
2020. Disponível em: https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafoodmarket-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally . Acesso em: 15 de maio de
2020.
STAT. The data are clear: Ebola vaccine shows ‘very impressive’ performance in
outbreak, 2019. Disponível em: https://www.statnews.com/2019/04/12/the-data-areclear-ebola-vaccine-shows-very-impressive-performance-in-outbreak/ . Acesso em: 15
de maio de 2020.
SUHANDY, M; YULIA, D. Indonesian palm civet coffee discrimination using UV-visible
spectroscopy and several chemometrics methods. Journal of Physics: Conf. Series 835
(2017)
012010
DOI
:10.1088/1742-6596/835/1/012010.
Disponível
em:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/835/1/012010/meta . Acesso em:
15 de maio de 2020.
SUN, Juanjuan. The Regulation of “Novel Food” in China: the Tendency of
Deregulation. European Food and Feed Law Review, vol. 10, no. 6, p. 442–448, JSTOR,
2015. Disponível em: www.jstor.org/stable/43958339 . Acesso em: 15 de maio de 2020.
THE NEW YORK TIMES. China Responds Slowly, and a Pig Disease Becomes a Lethal
Epidemic, 2019. Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/12/17/business/chinapigs-african-swine-fever.html . Acesso em: 15 de maio de 2020.
THE NEW YORK TIMES. Coronavirus: Death Toll Climbs, and So Does the Number of
Infections,
2020a.
Disponível
em:
https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/asia/china-coronavirus.html . Acesso em:
15 de maio de 2020.
THE NEW YORK TIMES. As Coronavirus Fears Intensify, Effectiveness of Quarantines Is
Questioned,
2020b.
Disponível
em:
https://www.nytimes.com/2020/01/26/world/asia/coronavirus-wuhan-chinahubei.html . Acesso em: 15 de maio de 2020.
THE NEW YORK TIMES. China’s Omnivorous Markets Are in the Eye of a Lethal
Outbreak
Once
Again,
2020c.
Disponível
em:
https://www.nytimes.com/2020/01/25/world/asia/china-markets-coronavirus-sars.html
. Acesso em: 15 de maio de 2020.
THE NEW YORK TIMES. Coronavirus Death Toll Climbs in China, and a Lockdown
Widens,
2020d.
Disponível
em:
https://www.nytimes.com/2020/01/23/world/asia/china-coronavirus.html . Acesso em:
15 de maio de 2020.
USA TODAY. Something far deadlier than the Wuhan coronavirus lurks near you, right
here
in
America,
2020.
Disponível
em:
https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/01/24/coronavirus-versus-fluinfluenza-deadlier-than-wuhan-china-disease/4564133002/ . Acesso em: 15 de maio de
2020.

26

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

XINHUANET. China detects large quantity of novel coronavírus at Wuhan seafood
marke,
2020.
Disponível
em:
http://www.xinhuanet.com/english/202001/27/c_138735677.htm . Acesso em: 15 maio. 2020
ZHANG, Q Forrest. The Political Economy of Contract Farming in China’s Agrarian
Transition. Journal of Agrarian Change, 12: 460-483, 2012. Doi:10.1111/j.14710366.2012.00352.x
WALLACE, Rob. BIG FARMS MAKE BIG FLU: Dispatches on Infectious Disease,
Agribusiness, and the Nature of Science. New York: MONTHLY REVIEW PRESS, 2016.
____________, Black Mirror: Did Neoliberal Epidemiology Impose Its Image Upon
Ebola’s
Epicenter?
(2018ª)
Disponível
em:
https://mronline.org/wpcontent/uploads/2020/01/book-review_wallace-on-richards1.pdf . Acesso em: 15 maio.
2020
____________, The Bug Has Left the Barn (2013). Disponível em:
https://farmingpathogens.wordpress.com/2013/01/15/the-bug-has-left-the-barn/
.
Acesso em: 15 maio. 2020
____________, Duck and Cover: Epidemiological and economic implications of illfounded assertions that pasture poultry are an inherent disease risk. (2018b).
Disponível em: https://mronline.org/wp-content/uploads/2020/01/Wallace-Duck-andCover-Report-September-2018.pdf . Acesso em: 15 de maio de 2020.
____________, The Great Bird Flu Name Game. 2007. Disponível em:
https://mronline.org/wpcontent/uploads/2020/01/rg_wallace_the_great_bird_flu_nam
e_game.pdf . Acesso em: 15 de maio de 2020.
____________,
The
Scientific
American
(2011)
Disponível
em:
https://farmingpathogens.wordpress.com/2011/01/18/the-scientific-american/ . Acesso
em: 15 de maio de 2020.
WALLACE, Robert G; WALLACE, Rodrick. The Social Amplification of Pandemics and
Other Disasters. In: In: Wallace R., Wallace R. (eds) Neoliberal Ebola. Springer
International
Publishing
(2016):
81-93
Disponível
em:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-40940-5_5 . Acesso em: 15 de
maio de 2020.
WASHINGTON POST. Scientists are unraveling the Chinese coronavirus with
unprecedented
speed
and
openness,
2020.
Disponível
em:
https://www.washingtonpost.com/science/2020/01/24/scientists-are-unravelingchinese-coronavirus-with-unprecedented-speed-openness/ . Acesso em: 15 de maio de
2020.

27

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

Comentário: Análise ecológica e social (Ecossocial) da
pandemia

Amélia Coelho Rodrigues Maciel1 e Maria Carolina Sanglard2

Rob Wallace é biólogo evolucionista e trabalha com filogeografia da saúde pública. Há
25 anos ele investiga diferentes aspectos das novas pandemias. Em conjunto com outros
pesquisadores, seu trabalho articula estudos combinando sequências genéticas com
geografias econômicas do uso da terra, economia política da agricultura global e
epistemologia. Deste modo, ele critica as abordagens estritamente técnicas sobre as
pandemias, defendendo a necessidade de estudo ecossocial, incorporando visão crítica
interdisciplinar aos estudos sobre as sequências genéticas.
Com uma proposta de análise ecossocial da Covid-19, escreveu seu texto
“Notes on a novel coronavirus (Notas sobre um novo coronavírus)”, publicado no final de
janeiro de 2020 na revista Monthly Review online. Nele Wallace analisa a doença não só
em seu aspecto técnico biomédico, mas adentra também nas relações políticas,
econômicas e sociais. Assim, além de analisar o coronavírus como objeto das ciências
naturais, ele propõe olhar a causalidade e a intervenção da doença considerando as
relações sociais a ela concatenadas.
Wallace inicia seu texto fazendo um balanço das informações sobre o novo
coronavírus existentes no final de janeiro de 2020 para, em seguida, desenvolver sua
crítica econômica e social. Seguindo sua linha de raciocínio, faremos um breve resumo e
atualização sobre o SARS-CoV-2. Após estas atualizações, desenvolveremos nossas
análises sociais sobre a pandemia.
Neste sentido, os primeiros rastros do vírus apareceram no final de dezembro de
2019, quando o Comitê Municipal de Saúde de Wuhan relatou à Organização Mundial
da Saúde 41 casos de “pneumonia de etiologia desconhecida” (WHO 2020a). A Covid-19
foi identificada no dia 8 de janeiro de 2020, e as transmissões começaram a ser
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notificadas. Em três meses a pneumonia de etiologia desconhecida tornou-se a
pandemia da Covid-19.
O coronavírus tem alta contagiosidade e rápida disseminação. Até o dia 16 de
maio de 2020, o patógeno se espalhou por todo o mundo e já atinge 210 países e
territórios, com um total de 4.654.991 casos confirmados e 309.133 mortes
(WORLDOMETERS, 2020). A China, país de origem do vírus, já havia relatado nesta data
cerca de 82.941 casos, com 4.633 mortes (Ibid). Os EUA, a Espanha e a Rússia são os
países que lideram em número de casos, respectivamente com 1.485.896, 274.367 e
272.043 casos confirmados (Ibid). Em número de mortes lideram os EUA, com 88.548;
seguido pelo Reino Unido, com 33.998; e pela Itália, com 31.610 (Ibid). A Organização
Mundial de Saúde (OMS, 2020b) estima que o período de incubação seja entre 1 a 12,5
dias, mas existem estudos que apontam uma variação de 0 a 24 dias e a que a
infecciosidade pode ser assintomática durante esta fase (LI et al., 2020; KI, 2020; LIU et
al., 2020; BACKER JA et al., 2020; LAUER et al., 2020; GUAN et al., 2020). Dos casos
confirmados, 25% são graves e a taxa de mortalidade depende da capacidade dos
sistemas de saúde (WHO, 2020c).
Ademais, é difícil acompanhar a dinâmica da pandemia da Covid-19 tendo em
vista a quantidade limitada de dados e as dificuldades dos países em testar a população
infectada. Há, portanto, considerável subnotificação. Trazemos como exemplo o Brasil,
onde a subnotificação dos casos é enorme, podendo reduzir a 8% a representação oficial
dos casos reais, ou seja, a projeção de casos da Covid-19 pode ser até 12 vezes maior do
que a apresentada (JANSEN 2020). A situação é agravada pela falta de materiais para a
produção dos testes e pela dificuldade de comprar novos materiais com os preços
inflacionados devido à grande demanda mundial (BARIFOUSE, 2020). De todo modo,
oficialmente, até o dia 16 de maio de 2020 foram confirmados 220.291 casos no Brasil,
com 14.962 mortes (WORLDOMETERS, 2020).
A gravidade da situação atual, conforme Wallace nota, deixou os
epidemiologistas e as autoridades de saúde pública preocupados. Ele lembra,
entretanto, que há muitos anos a probabilidade de um surto pandêmico foi alertada.
Mesmo após passarmos por uma variedade de doenças virais mais agressivas, os
governos nada fizeram para prevenir a possibilidade do surgimento de um vírus mais
grave, i.e., com máxima virulência, transmissibilidade e mortalidade. Agora, diante desta
nova pandemia, as políticas adotadas limitam-se a intervenções de emergência para
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tentar diminuir a mortalidade. Porém, a falta de solução para os problemas estruturais
pode torná-las ineficazes. Elas também servem ao impedimento do debate sobre a
necessidade de mudanças em torno do poder e da produção.
Neste ponto Wallace desenvolve várias críticas aos epidemiologistas, como sua
atividade limitada a tarefas a posteriori, isto é, em detectar as características biológicas
da doença e as medidas de emergências a serem tomadas para controlá-la. Questiona a
superficialidade das análises técnicas sem inquirição das condições que possibilitam o
surgimento das pandemias em nossa sociedade, i.e, da política e da economia.
Alguns destes profissionais propõe como solução ao surgimento das
pandemias a manipulação genética de animais para se tornarem resistentes a doenças.
Porém, Wallace sustenta que esta proposta tornaria os animais assintomáticos ao vírus,
mas não impediria a circulação destes, muito menos a exposição humana a eles. Ele
percebe que os patógenos aproveitam as condições bioculturais para superar os limites
de propagação, bem como podem ser modificados por estas condições. Assim, as
condições bioculturais podem impactar os patógenos em nível molecular.
Wallace reconhece, então, a necessidade de vincular as recorrentes pandemias
com as relações entre a vida produtiva humana e a natureza. Neste sentido, a equipe de
Wallace notou, quando se deparou com o surto de Ebola na África Ocidental, que “A
mercantilização da floresta pode ter reduzido o limiar ecossistêmico da região a tal
ponto que nenhuma medida de emergência pode reduzir suficientemente o surto de
Ebola de modo que ele acabe”. Ela percebeu que, analisando as condições que
possibilitaram o surto de Ebola, o desmatamento e a agricultura intensiva eliminaram o
atrito estocástico natural da agrossilvicultura tradicional que serve de bloqueio para a
transmissão do vírus. Wallace ressalta que os congoleses não podem ser culpados pelo
surto, pois, segundo ele, as décadas de ajuste estrutural e a mudança de regime
produtivo na colônia em proveito do Norte global propiciaram as condições biossociais
para o Ebola.
Cada vez mais a cadeia de valor incorpora os espaços que ainda estavam fora
do circuito da acumulação do capital, isto é, espaços não-capitalistas. Apesar de Wallace
não fazer referência explícita, percebemos que a expansão da agroindústria sobre as
florestas é a mercantilização de espaços ainda não mercantilizados. Notamos a
vinculação da mercantilização das florestas ao debate da repetição da acumulação
primitiva, a partir do desenvolvido no capítulo XXIV de O Capital de Karl Marx (1867),
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bem como do debate sobre as expropriações capitalistas, conforme Rosa Luxemburgo
no livro Acumulação de Capital (1970), e também da acumulação por despossessão de
David Harvey, em seu livro Novo Imperialismo (2004). Seguindo as pistas de Rosa
Luxemburgo, David Harvey reconhece esta necessidade de o capital precisar de espaços
externos para acumulá-los.
Assim, para melhor entender a dinâmica da mercantilização das florestas, é
importante olhar para os escritos de Luxemburgo e Harvey. De acordo com Rosa
Luxemburgo (1970), a acumulação de capital pode ocorrer de duas formas. Uma delas,
través de um processo chamado de econômico puro, que se verifica através da
exploração do trabalho humano, no qual é extraído o mais valor, bem como da venda da
mercadoria produzida por esta forma de exploração, quando mais valor é realizado. A
outra forma de acumular ocorre através da relação entre o capitalismo e o nãocapitalismo, isto é, formas que a autora denomina de não propriamente econômica, ou
acumulação política, através da expropriação, fraude, roubo, opressão, pilhagem, etc.,
tal como Karl Marx aborda no capítulo XXIV de O Capital. Assim, Luxemburgo percebe
que o desenvolvimento capitalista é compreendido a partir de um duplo
desenvolvimento, i.e., o econômico, através da extração do mais valor, e o não
econômico, através da expropriação.
Segundo David Harvey (2004), o capitalismo precisa recorrer a espaços que
estavam “fora” para poder se estabilizar. A partir desta observação, ele amplia a
dialética do interno-externo para uma teoria do desenvolvimento capitalista. Assim, a
dinâmica do capitalismo se baseia em sua capacidade de produção e destruição do
espaço. Inovando em relação a Luxemburgo, Harvey escreve que o capitalismo também
cria espaços externos para depois incorporar. Por exemplo, as empresas públicas e
serviços públicos para a posterior privatização, a desindustrialização, o declínio
econômico e o desemprego em massa a serviço de uma futura exploração produtiva na
próxima fase de desenvolvimento industrial.
Apoiadas nas perspectivas de Harvey e Luxemburgo, podemos então entender
que a incorporação das florestas nativas, dos animais silvestres, da agrossilvicultura, da
agricultura familiar e de todas as formas alternativas de produção aos circuitos globais
do capital são as atuais formas de expropriação que Marx se referiu no capítulo XXIV de
O Capital. Com estas expropriações, muitos animais silvestres, inclusive as espécies
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selvagens de mero uso de subsistência, convertem-se em mercadorias exóticas para
incorporar a cadeia de valor do agronegócio.
Assim, os vírus na modernidade, tal como o atual o SARS-CoV-2, emergem das
condições biossociais da agroindústria. Segundo Wallace parte considerável destes
animais silvestres entra no ciclo de valorização do capital antes mesmo de serem
cientificamente identificado. Deste modo, o capitalismo, em seu processo expansionista,
cria formas altamente destrutivas da vida, como é o caso da pandemia do novo
coronavírus. Em suas palavras, “Estamos girando em torno dos rastros deixados pelas
mercadorias que, por sua vez, são fontes de novas doenças” (WALLACE, 2020).
Cabe também relacionar esta perspectiva econômica à biomédica. De acordo
com pesquisa publicada pela revista Nature Medicine (ANDERSEN et al. 2020), seguindo
pista dos casos iniciais no mercado Huanan em Wuhan, o SARS-CoV-2 tem origem
zoológica, i.e., de animais. Muito provavelmente o vírus progenitor da Covid-19 pode ter
vindo de pangolins malaios, importados ilegalmente na província de Guangdong ou de
morcegos, ambos comercializados no mercado, visto que foi percebida forte
semelhança do novo coronavírus com os já presentes nestes animais.
A comercialização de tais animais possibilitou a adaptação e a migração do
coronavírus para os humanos. Durante a reprodução do vírus no interior das células
hospedeiras, são replicados milhares de genomas virais ao mesmo tempo, possibilitando
mutações aleatórias. Uma destas mutações pôde ser potencialmente adaptativa ao
novo hospedeiro, ampliando sua área de atuação pela infecção eficaz entre os seres
humanos. Assim, as pandemias de origem zoonóticas, tal como o vírus SARS-CoV-2 que
provoca a pandemia atual, ocorreram pela expropriação do habitat natural destes
animais.
Ademais, a urbanização recente da ruralidade e a crescente densidade
populacional urbana aumentaram o transbordamento das populações selvagens de seu
habitat natural, o que deixa a humanidade ainda mais exposta à possibilidade de entrar
em contato com novos patógenos. Ao mesmo tempo, a redução da complexidade
ambiental impede que as florestas possam interromper suas cadeias de transmissão.
A caça e comercialização de morcegos ou pangolins malaio contribuiu para o
surgimento da pandemia da Covid-19. Porém, não se deve resumir a culpa unicamente
ao mercado exótico em Wuhan. Wallace lembra que o ocidente também participa
ativamente do processo que leva ao surgimento e a propagação de novos patógenos,
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pois, além de promover este mercado, ele já foi epicentro de diversas doenças, como as
recentes H5N2 e H5Nx. Inclusive, lembra que os funcionários de saúde do governo dos
EUA ajudaram a encobrir a participação do agronegócio nos surtos de H1N1 (2009) e
H5N2
Assim, dentro do grande debate sobre as causas estruturais do novo
coronavírus, os fatores econômicos e sociais precisam ser responsabilizados. Essas
causas, como pontua o próprio autor, “emergem de um contexto que se estende aos
circuitos globais do capital, muito além, portanto, do controle dos pequenos
agricultores”.
Fica claro, então, que a necessidade recorrente do mercado capitalista de
incorporar espaços externos aos seus circuitos, tais como a comercialização de
morcegos e pangolins malaios no mercado Huanan em Wuhan, cada vez mais proveem
as condições que possibilitam a emergência de surtos e pandemias na modernidade.
Deste modo, a humanidade cada vez mais fica exposta a uma maior variedade de
patógenos potencialmente protopandêmicos. Estes, por sua vez, provocam forte
impacto social, conforme poderá ser analisado nesta coletânea, que será distribuído de
forma desigual, conforme as desigualdades presentes na sociedade.
Diante disso, é importante que a epidemiologia e os governos não apenas
controlem as epidemias quando elas aparecem, mas que pesquisem e ataquem de
forma eficiente as causas do surgimento desses novos e letais patógenos. É preciso que
a biossegurança seja redefinida e que os escudos imunológicos sejam restabelecidos.
Tem-se que restaurar a fenda metabólica entre ecologia e economia, entre urbano, rural
e selvagem.
Wallace, por seu turno, defende que estas mudanças estruturais só serão
possíveis reinventando um ecossocialismo através de um comunismo superior à
experiência soviética, que adote a solidariedade internacional, a libertação indígena, a
autonomia do agricultor, a restauração e proteção dos processos naturais e as
agroecologias localmente específicas.
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2. Coronavírus: a natureza contra-ataca1

Michael Roberts2
Texto publicado em 31/01/2020

Enquanto escrevo, o novo e mortal coronavírus (que provoca a enfermidade Covid-19),
relacionado a SARS e a MERS, e aparentemente originado no mercado de animais vivos
em Wuhan, China, está começando a se espalhar. De acordo com os dados mais
recentes, existem pouco menos de 10.000 casos em todo o mundo, mais ou menos 130
deles fora da China. Até o momento, houve 230 mortes, nenhuma externa à China. Isto
representa cerca de 2% de mortalidade, se comprado aos 10% do vírus da SARS em
2009. A taxa de disseminação gira em torno de 1,5, um número que parece estar
diminuindo, embora seja muito cedo para afirma qualquer coisa.

Fonte: gráfico disponibilizado pelo autor na publicação original, sem indicação da fonte.

Esta infecção é caracterizada pela transmissão entre humanos e possui um
aparente período de incubação de duas semanas antes que a doença de fato se instale.
É provável que a infecção continuará a se espalhar pelo mundo.

1

Texto original: ROBERTS, Michael. Coronavirus: Nature fights back. Monthly Review online, Janeiro de
2020. Disponível em: https://thenextrecession.wordpress.com/2020/01/31/corinavirus-nature-fights-back/.
Acesso em: 29 de jan. de 2020. Tradução: Natália Sales de Oliveira.
2 Michael Roberts é pesquisador particular que trabalha como economista na cidade de Londres há mais de
30 anos.
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Como afirmou o epidemiologista Rob Wallace (2020), do Instituto de Estudos
Globais da Universidade de Minnesota, na revista digital ecossocialista Climate and
Capitalism:
Surtos são dinâmicos. É verdade que alguns desaparecem, incluindo, talvez,
a Covid-19. Para isso, no entanto, há que se estabelecer a pressão evolutiva
correta, mas também contar com um pouco de sorte para superar as
chances de erradicação espontânea. Por exemplo, podem não existirem
hospedeiros suficientes para manter a transmissão ou então outros surtos
podem explodir e sucedê-lo. De todo modo, sempre que um surto chega ao
cenário mundial, transforma as condições existentes, mesmo que ele venha
a ser extirpado. Ele inverte as rotinas diárias de um mundo já em tumulto ou
em guerra3 .

Wallace (2020) acrescenta:
O surto de gripe H1N1 (2009), que preocupou o mundo mais de uma década
atrás, provou ser menos virulento do que parecia à primeira vista. Mesmo
assim, este vírus penetrou a população global e, silenciosamente, matou
pacientes em magnitudes muito além do que fora imaginado. O H1N1
(2009) matou em torno de 579.000 pessoas no primeiro ano, produzindo
uma quantidade de complicações quinze vezes maiores do que o
inicialmente projetado a partir de testes de laboratório.(...) Com estes
mecanismos amplos de filtragem, mesmo a baixa mortalidade por uma
enorme quantidade de infecções pode causar um grande número de
mortes. Se quatro bilhões de pessoas são infectadas com uma taxa de
mortalidade em torno de apenas 2%, oitenta milhões de pessoas são
mortas: uma taxa de mortalidade que corresponde quase à metade da
pandemia de gripe espanhola de 1918.

Mas, diferentemente da gripe sazonal, não há sequer "imunidade de grupo",
nem vacina para retardar tais infecções. Na melhor das hipóteses, com uma intensa
atividade laboratorial, seriam necessários pelo menos três meses para produzir uma
vacina para a Covid-19 – e isto supondo que ela funcione. Lembre-se que cientistas
criaram com sucesso uma vacina contra a gripe aviária H5N2 somente após o término do
surto nos EUA. Tais incógnitas – a fonte exata, a infectividade, a penetração e os
possíveis tratamentos – explicam porque epidemiologistas e autoridades de saúde
pública estão preocupados com a Covid-19.
Mas qualquer que seja a fonte específica da Covid-19, parece haver uma causa
estrutural subjacente: a pressão da lei do valor através da agricultura industrial e a
mercantilização dos recursos naturais. A mercantilização da floresta pode ter reduzido o
limiar ecossistêmico a tal ponto que nenhuma medida de emergência pode minimizar

3

O autor se refere ao texto Notas sobre um novo coronavírus publicado no primeiro capítulo do presente
livro [N.T].
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suficientemente um surto ao ponto de sua eliminação. Por exemplo, em relação ao
surto de Ebola no Congo (que também está acontecendo novamente), "o
desmatamento e a agricultura intensiva podem eliminar o atrito estocástico da
agrossilvicultura tradicional, que normalmente impede o vírus de conseguir condições
necessárias para se transmitir" (WALLACE,2020).
A culpa pelo surto da Covid-19 é atribuída supostamente a mercados abertos
para animais exóticos em Wuhan. Há também quem defenda que ele se deve à
agricultura industrial de suínos em toda a China. De qualquer forma,
mesmo espécies mais selvagens de mero uso de subsistência estão sendo
amarradas às cadeias de valor da agricultura, entre elas, avestruzes, porcosespinhos, crocodilos, morcegos-da-fruta e o civeta-de-palmeira-asiática,
cujas bagas parcialmente digeridas agora fornecem o grão de café mais caro
do mundo. Algumas espécies selvagens estão chegando aos garfos antes
mesmo de serem cientificamente identificadas, incluindo um novo cação de
nariz curto, encontrado num mercado de Taiwan (WALLACE,2020).

Todos estes animais silvestres têm sido tratados cada vez mais como
alimentos. À medida que a natureza é desfalcada lugar a lugar, espécie por espécie, o
que resta torna-se muito mais valioso. Enquanto isso, a expansão de fazendas industriais
pode forçar as empresas de alimentos de origem em animais silvestres cada vez mais
corporatizadas a adentrar mais fundo na floresta e, assim, aumentar a probabilidade de
surgimento de um novo patógeno, ao mesmo tempo que reduz o tipo de complexidade
ambiental com a qual a floresta interrompe as cadeias de transmissão.
Recentemente, tem havido muita discussão acadêmica entre marxistas e
"ecologistas verdes" sobre a relação dos seres humanos com a natureza. A principal
questão é se o capitalismo causou uma "fenda metabólica" entre o homo sapiens e o
planeta, ou seja, se foi justamente o sistema capitalista que rompeu o precioso
equilíbrio entre as espécies e a natureza, gerando, além de vírus perigosos, o
incontrolável aquecimento global e as mudanças climáticas que poderiam destruir a
Terra.
O debate gira em torno do quão útil é usar o termo ‘fenda metabólica', pois
sugere que em algum momento anterior ao capitalismo havia algum equilíbrio ou
harmonia metabólica entre os seres humanos, por um lado, e a 'natureza', por outro.
Mas a natureza nunca esteve em algum estado de equilíbrio. Ela sempre se transformou
e evoluiu, com espécies sendo extintas e emergindo muito antes do homo sapiens (a la
Darwin). Os humanos, por sua vez, nunca foram capazes de ditar, sem repercussões,
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regras ao planeta ou a outras espécies. A "natureza" estabelece o ambiente para os
seres humanos e os seres humanos agem sobre a natureza. Para citar Marx (2011, p.25):
Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e
espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob
as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se
encontram4.

Independentemente disso, uma coisa é certa: a busca interminável do lucro
pelo capital e a lei do valor exercem um poder destrutivo não apenas pela exploração do
trabalho, mas também pela degradação da natureza. E a natureza reage periodicamente
de maneira mortal. O surto de coronavírus pode desaparecer como outros anteriores a
ele, mas é muito provável que já existam patógenos desconhecidos ainda mais mortais.
Para o capitalismo, o surto pode ter apenas um efeito limitado como uma
queda no mercado de ações ou, talvez, a desaceleração no crescimento e em
investimento globais. Por outro lado, poderia ser um gatilho para uma nova crise
econômica, porque a economia capitalista mundial desacelerou para quase a
"velocidade de estol”.5 Os EUA estão crescendo apenas 2% ao ano; a Europa e o Japão
apenas 1%; e as principais economias emergentes do Brasil, México, Turquia, Argentina,
África do Sul e Rússia estão basicamente estáticas. As enormes economias da Índia e da
China também desaceleraram significativamente no ano passado e, se a China sofrer um
impacto na economia com a perturbação causada pela Covid-19, então teremos um
ponto de inflexão.
A zona do euro desacelera para 1% ao ano em 2019.

Fonte: gráfico do autor a partir da fonte “Tradingeconomics.com/EUROSTAT”.

4

O autor faz referência à obra O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, de Karl Marx [N.T.].
Velocidade de estol ou perda de sustentação é um termo utilizado na aviação e indica que a aeronave está
caindo e não mais voando [N.T.].
5

38

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

Referências bibliográficas
WALLACE, Rob. Notas sobre um novo coronavírus. LEICC/UERJ, Março de 2020.
Disponível em: https://leiccuerj.com/2020/03/21/notas-sobre-um-novo-coronavirus/.
Acesso em: 20 de mar. de 2020. Tradução: Vinicius Lima da Silva e Maria Carolina
Sanglard. Texto original: Notes on a novel coronavirus. Monthly Review online, Janeiro
de 2020. Disponível em: https://mronline.org/2020/01/29/notes-on-a-novelcoronavirus/ . Acesso em: 26 de mar. de 2020.

39

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

Fenda metabólica e o Covid-19: um comentário a Michael
Roberts

Grazielle Vasconcellos Ozorio1

I

Ao final de janeiro de 2020, quando Michael Roberts publicou seu texto Corona vírus: A
natureza contra-ataca, a nova e mortal Covid-19 ainda estava começando a se espalhar,
com cerca de 10.000 casos em todo o mundo 2, com 230 mortes – todas na China – e
com 2% de taxa de mortalidade. A taxa de disseminação, por sua vez, já girava em torno
de 1,5. Apesar de à época ser muito cedo para fazer qualquer afirmação, Roberts
mobilizou alguns comentários do epidemiologista Rob Wallace para explicitar o porquê
de as autoridades de saúde estarem preocupadas com o novo vírus. Segundo Wallace,
sempre que um surto chega ao cenário mundial, ainda que venha a ser extirpado, ele
transforma as condições existentes, invertendo as rotinas de “um mundo já em tumulto
ou em guerra”. No que se refere ao surto de gripe H1N1 (2009), o epidemiologista
sustenta que houve em torno de 579.000 mortes no primeiro ano – o que representou
uma quantidade de complicações quinze vezes maiores do que as previsões realizadas
em laboratório.
Diferentemente da gripe sazonal, Wallace nos lembra que no caso da Covid-19
não há sequer “imunidade de grupo”, tampouco vacina para retardar as infecções. No
melhor cenário hipotético, considerando uma ampla atividade laboratorial, seriam
necessários cerca de três meses para a produção de uma vacina, além da incerteza de
sua eficácia. Para exemplificar, se quatro bilhões de pessoas fossem infectadas com uma
taxa de mortalidade em torno de “apenas” 2%, oitenta milhões de pessoas seriam
mortas, isto é, uma taxa de mortalidade que corresponde quase à metade da pandemia
1

Mestranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail: grazielle.ozorio@uerj.br
Atualmente, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins (EUA), o novo coronavírus já
infectou cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, com 207.431 mil vítimas fatais. Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/27/coronavirus-ja-infectou-3-milhoesde-pessoas-no-mundo-diz-balanco.htm?utm_source=facebook&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=uol&utm_content=geral . Acesso em: 27 de abr. de 2020.
2
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de gripe espanhola de 1918. Somado a isso, Wallace acrescenta que a fonte exata, a
infectividade, a disseminação e os possíveis tratamentos do novo vírus seriam os
principais fatores que preocupam as autoridades de saúde pública em todo o mundo.
Apesar disso, independentemente da fonte originária específica da Covid-19,
para Roberts há uma questão estrutural implícita quanto ao surgimento do vírus, qual
seja, a pressão da lei do valor através da agricultura industrial e a expropriação dos
recursos naturais. Nesse sentido, devido à mercantilização da floresta, afirma ter havido
uma redução do limiar ecossistêmico que poderia bloquear o surgimento de agentes
patógenos a tal ponto que nenhuma medida de emergência seria eficaz para minimizar
o surto, tampouco eliminá-lo. Este problema pode explicar o reiterado surto de Ebola no
Congo, onde o desmatamento e a agricultura intensiva parecem estar eliminando o
atrito estocástico da agrossilvicultura tradicional – que normalmente impede o vírus de
criar uma linha de transmissão. Apesar de a causa do surto do novo coronavírus estar
sendo atribuída a particularidades culturais da China (aos mercados abertos de animais
“exóticos” em Wuhan ou à agricultura industrial de suínos), Roberts cita mais uma vez
Wallace para sustentar que, ao contrário, trata-se de um problema inerente à expansão
capitalista: há uma crescente mercantilização dos animais silvestres e da natureza,
rompendo as barreiras naturais que até então interrompiam as cadeias de transmissão
do vírus.
Do ponto de vista teórico, Roberts mobiliza as recentes discussões entre
marxistas e “ecologistas verdes” sobre a relação dos seres humanos com a natureza. A
questão principal gira em torno da “fenda metabólica”, segundo a qual o sistema
capitalista causou uma ruptura no equilíbrio entre as espécies e a natureza – resultando
no surgimento de vírus perigosos, além do aquecimento global e de mudanças
climáticas que ameaçam destruir o planeta. No entanto, Roberts levanta a questão
acerca da utilidade deste conceito. Pois tal conceito sugere que em algum momento
antes do capitalismo havia “equilíbrio ou harmonia metabólica entre os seres humanos,
por um lado, e a ‘natureza’, por outro” – aqui também parece haver uma crítica a um
possível dualismo entre humanidade e natureza. Para Roberts, a natureza nunca esteve
em estado de equilíbrio, mas sim em transformação e evolução constantes, com
espécies sendo extintas e emergindo antes e desde o surgimento do homo sapiens.
Nesse sentido, o ser humano nunca teria sido capaz de ditar, sem consequências, regras
a outras espécies e ao planeta. Buscando fundamentos em Marx, Roberts cita: “Os
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homens fazem a sua própria história, mas não a fazem de livre e espontânea vontade.
Não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita; ao contrário,
estas circunstâncias lhes foram transmitidas assim como se encontram”.
A despeito dessas discussões, Roberts enfatiza que a busca interminável de
valorização pelo capital exerce poder destrutivo através da exploração do trabalho e da
degradação da natureza. Por sua vez, a natureza, para ele, reagiria periodicamente de
maneira brutal. Ainda que a Covid-19 venha a desaparecer – conforme enfermidades
motivadas por outros vírus anteriores a ela –, é muito provável que já existam novos
patógenos desconhecidos e ainda mais mortais.
Roberts finaliza seu texto ao afirmar que, para o capitalismo, o coronavírus
pode ter efeito limitado, como a queda no mercado de ações ou a desaceleração no
crescimento e nos investimentos globais. Mas também tem potencial para ser um
gatilho para uma nova crise econômica, tendo em vista a desaceleração vivida pela
economia capitalista mundial – a título de exemplo, Roberts menciona que os EUA estão
crescendo apenas 2% ao ano; a Europa e o Japão apenas 1%; e as principais economias
emergentes estão praticamente estáticas. Do mesmo modo, as enormes economias da
China e da Índia também desaceleraram significativamente no ano passado, além disso,
há a possibilidade de termos um ponto de inflexão, caso a China venha a sofrer impactos
significativos em sua economia devido às perturbações causadas pelo novo coronavírus.

II

A problemática teórica levantada por Roberts refere-se, principalmente, à utilidade do
conceito da fenda metabólica. Primeiramente, ressalta-se que o termo “fenda
metabólica” foi cunhado por John Bellamy Foster (2013). Para ele, a utilização do
conceito de metabolismo por Marx resultou de um esforço para fundamentar sua crítica
da economia política, além da compreensão das relações humanidade-natureza que
estavam em discussão na ciência natural de sua época. Tal perspectiva crítica, no
entanto, não teria sido possível sem o estudo das contradições históricas da agricultura
industrial do século XIX e da revolução da química agrícola. Através dos estudos de
químicos no que diz respeito às propriedades do solo, Marx se interessou em especial
pelas pesquisas de Justus Von Liebig.
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Na introdução à 7ª edição de seu livro A Química Orgânica e a sua aplicação na
Agricultura e Fisiologia (popularmente conhecido como Química Agrícola), publicada em
1862, Liebig teceu fortes críticas à agricultura industrial capitalista em seu modelo
britânico, pois havia diagnosticado que o transporte de alimentos do campo para a
cidade resultava na perda de nutrientes essenciais do solo, como nitrogênio, fósforo e
potássio, que, não devolvidos à terra, também contribuíam para poluição urbana
(FOSTER, 2020). Marx, que estudava os textos de Liebig desde os anos 1850, ficou
impressionado com sua reflexão crítica no que diz respeito ao empobrecimento dos
solos e acabou incorporando-a em sua análise. Em 1866, Marx escrevia a Engels que, ao
desenvolver sua crítica ao arrendamento do solo no volume três de O Capital, teve “de
arar através da química agrícola na Alemanha, em particular Liebig e Schönbein, que é
mais importante para este assunto do que todos os economistas juntos” (apud FOSTER,
2013).
A partir dos Grundrisse (1857-1858) Marx atribuiu papel central ao conceito de
metabolismo na interação entre natureza e sociedade através da produção – isto é, o
processo de trabalho como a relação metabólica entre a humanidade e natureza.
Segundo Marx, para os seres humanos esse metabolismo assumiu necessariamente uma
forma socialmente mediada, “abrangendo as condições orgânicas comuns a toda a vida,
mas assumindo também um caráter distintamente humano-histórico através da
produção” (FOSTER, 2013). Nessa perspectiva, percebe-se que a relação metabólica
humanidade-natureza através do trabalho é também histórica e comum a todos os
modos de produção/sociabilidade – tal ênfase histórica, no entanto, já estava presente
na crítica de Marx à premissa filosófica de Feuerbach em A Ideologia Alemã (18451846). Já em O Capital (1867), Marx afirmou que a ruptura do ciclo do solo na
agricultura capitalista industrializada constituía uma fenda na relação metabólica entre
o ser humano e a natureza – além disso, após Liebig, Marx enfatizou o caráter global
dessa fratura. Marx escreveu que a produção capitalista
reúne a população em grandes centros e faz com que a população urbana
atinja uma preponderância cada vez maior. Isto tem dois resultados. Por um
lado, concentra a força motriz histórica da sociedade; por outro, perturba a
interação metabólica entre o homem e a terra, ou seja, impede o retorno ao
solo dos seus elementos constituintes consumidos pelo homem sob a forma
de alimentos e vestuário; por conseguinte, dificulta o funcionamento da
eterna condição natural para a fertilidade duradoura do solo. (MARX, 1976
apud FOSTER, 2013)
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Já no que se refere às possíveis interpretações de que a teoria da fenda
metabólica poderia reproduzir dualismos, uma vez que conceberia a natureza e a
sociedade como entidades separadas, além de sugerir que antes do capitalismo havia
harmonia metabólica entre seres humanos e natureza, conforme criticado por Roberts,
Foster (2013) salienta que tal teoria, como geralmente exposta, é uma teoria da crise
ecológica – “da ruptura do que Marx via como a eterna dependência da sociedade
humana das condições de existência orgânica”. Para Marx, isso representaria uma
contradição intransponível associada à produção capitalista, cujas plenas implicações só
poderiam ser compreendidas no âmbito da teoria mais ampla do metabolismo da
sociedade-natureza. Marx cunhou o conceito de “metabolismo universal da natureza”
para se referir ao domínio natural mais vasto em que a sociedade humana emergiu e no
qual ela necessariamente existiu. Assim,
A humanidade, através da sua produção, “retira” ou extrai os seus valores
naturais de utilização dos materiais deste “metabolismo universal da
natureza”, ao mesmo tempo que “respira [nova] vida” nestas condições
naturais “como elementos de uma nova formação [social]”, gerando assim
uma espécie de segunda natureza”. (Ibid.)

Todavia, na sociabilidade capitalista, esse reino de segunda natureza assumiria
uma forma alienada e dominada pelo valor de troca, levando a uma fenda no
metabolismo universal, tendo em vista que essa forma alienada substitui o valor de uso
com a única finalidade de fazer o capital se revalorizar. Em outras palavras, ao extrair o
necessário para sua subsistência e reprodução, a produtividade humana afeta a
natureza, independente do modo de produção/sociabilidade. Todavia, no capitalismo,
como a sociabilização se dá pela relação de valor, que impõe o valor de troca como
único meio possível de se produzir e reproduzir, essa fenda metabólica é aprofundada –
vez que toda produção é alienada e direcionada à revaloração do capital.
Para Foster (2013), aqui estaria o esboço básico para a compreensão
materialista-dialética da relação natureza-sociedade, pois, na dialética de Marx, a
sociedade (o sujeito/consciência) e a natureza (o objeto) não estão totalmente
separadas, tampouco englobadas uma na outra. Apesar de a humanidade transformar a
natureza através da produção, ela não o faz como quer, e sim de acordo com condições
herdadas do passado – tanto da história natural como da história social, permanecendo,
portanto, dependente da dinâmica subjacente da vida e da existência material. Neste
ponto, percebe-se que a teoria da fenda metabólica muito se aproxima da crítica de
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Roberts quando este afirma que “[o]s humanos, por sua vez, nunca foram capazes de
ditar, sem repercussões, regras ao planeta ou a outras espécies. A ‘natureza’ estabelece
o ambiente para os seres humanos e os seres humanos agem sobre a natureza”. Pois de
fato, não se deve supor que a humanidade existe e age de forma completamente
independe da natureza. Tampouco a natureza existe hoje de forma independente da (ou
não afetada pela) humanidade (FOSTER, 2013). Todavia, Roberts parece não se atentar a
este último ponto, qual seja, para as influências que a ação humana provoca nessa
“natureza”, principalmente no contexto da sociedade capitalista.
Tal síntese dialética teria sido, desde o início, um tópico fundamental da teoria
da fenda metabólica de Marx. Tendo se baseado na compreensão do processo de
trabalho como sendo a troca metabólica entre o ser humano e a natureza, a teoria da
fenda metabólica apontou para a importância da sociedade humana em relação aos
ciclos bioquímicos e às trocas de matéria e energia em geral. Segundo Foster, se
voltássemos à questão original de Marx do metabolismo humano-social e do problema
do ciclo de nutrientes do solo, o argumento ficaria assim:
Os organismos vivos, nas suas interações normais entre si e com o mundo
inorgânico, estão constantemente a ganhar nutrientes e energia através do
consumo de outros organismos ou, para as plantas verdes, através da
fotossíntese e da absorção de nutrientes do solo - que depois são passados
para outros organismos numa complexa "teia alimentar", na qual os
nutrientes são eventualmente reabsorvidos perto do local de origem. No
processo, a energia extraída é consumida no funcionamento do organismo,
embora, em última análise, reste uma porção sob a forma de matéria
orgânica do solo difícil de decompor. As plantas estão constantemente a
trocar produtos com o solo através das suas raízes, absorvendo nutrientes e
libertando compostos ricos em energia que produzem uma zona
microbiológica ativa próximo às raízes. Os animais que comem plantas ou
outros animais utilizam geralmente apenas uma pequena fração dos
nutrientes que ingerem e depositam o resto como fezes e urina nas
proximidades. Quando morrem, os organismos do solo utilizam os seus
nutrientes e a energia contida nos seus corpos. (Ibid.)

Neste ponto, parece estar o suposto equilíbrio anterior ao capitalismo
sugerido pela teoria da fenda metabólica que Roberts criticou. O argumento da
respectiva teoria, no entanto, não está no equilíbrio em si, mas no fato de que, no pré
ou no não capitalismo, os ecossistemas naturais são ligeiramente afetados pelas
interações dos organismos vivos com a matéria (mineral, viva ou anteriormente viva),
mas os nutrientes voltam a circular perto do local onde foram originalmente obtidos.
Por outro lado, com o desenvolvimento e difusão da sociabilidade e produção
capitalistas, as interações entre seres humanos e natureza são muito maiores e mais
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intensas, afetando primeiro o ambiente local, posteriormente o regional e, por fim, o
global, devido ao esgotamento dos nutrientes ou à perda dos elementos constitutivos
dos ambientes saudáveis.
O que nos leva a pensar que, antes do capitalismo, a ação humana influenciava
os ciclos naturais através do trabalho, no entanto, isso se devia somente na medida em
que os seres humanos extraíam o necessário para sua própria subsistência (satisfação
genuína das necessidades humanas) e, após usufruir do valor de uso, retornava-se tudo
à natureza. Já no capitalismo, a proporção da extração é muito maior, alienada e dirigida
a revalorizar o capital. Retira-se do solo muito mais que o necessário, causando e
intensificando a fenda metabólica – não se fala em desequilíbrio, mas sim em como as
matérias primas sofrem influências de determinações históricas (no caso a sociabilidade
capitalista) na relação humanidade-natureza através do trabalho (SAITO, 2017). Como
Engels afirmou ao resumir o argumento de Marx em O Capital, a agricultura capitalista é
caracterizada pelo “roubo do solo: o auge do modo de produção capitalista é o
enfraquecimento das fontes de toda a riqueza: o solo e o trabalhador” (ENGELS, 1956
apud FOSTER, 2013). Segundo Foster, isso reflete a contradição entre cidade e campo,
além da necessidade de evitar as piores distorções do metabolismo humano com a
natureza associada ao desenvolvimento urbano capitalista.

III

Michael Roberts questiona a utilidade do conceito “fenda metabólica” por este último
supostamente sugerir que antes do capitalismo haveria “equilíbrio ou harmonia
metabólica” entre os seres humanos e a “natureza”. Ao afirmar que “[o]s humanos, por
sua vez, nunca foram capazes de ditar, sem repercussões, regras ao planeta ou a outras
espécies (...)”, o argumento de Roberts parece se sustentar tão somente no que diz
respeito à relação dialética e trans-histórica entre humanidade e natureza, já que não se
deve supor que a primeira existe e age de forma completamente independente da
segunda. Por outro lado, tal crítica demonstra-se insuficiente, pois a validade do
conceito citado não está no suposto equilibro, mas sim na intensificação da cisão
causada pela sociabilidade capitalista.
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A questão das rupturas no ciclo dos nutrientes aqui analisada é apenas uma
das muitas fissuras metabólicas que ocorrem no desenvolvimento do capitalismo. A
mudança na natureza decorrente do metabolismo entre um determinado animalhumano e o resto do ecossistema (incluindo outras espécies) está no cerne das questões
ecológicas que enfrentamos (FOSTER, 2013). Conforme verificado por Rob Wallace
(2020), a crescente mercantilização de animais silvestres e da natureza provocada pelo
capitalismo vem rompendo com barreiras naturais que antes interrompiam as cadeias
de transmissão de diversos vírus, podendo ser um dos fatores que contribuiu para o
surgimento e propagação do SARS-CoV-2.
A despeito das interpretações divergentes acerca da teoria da fenda
metabólica de Marx, todos os autores considerados até então parecem convergir no
mesmo sentido: a sociabilidade e produção capitalistas estão intimamente ligadas às
crises ecológicas que temos vivido. Nesse sentido, a teoria de Marx é atual e nos ajuda a
compreender que o surto de Covid-19 que enfrentamos agora não se trata de um
desastre “natural”, mas sim decorrente do desenvolvimento histórico do capitalismo,
cuja solução implica crítica e ação radicais na construção de sociabilidades futuras onde
a humanidade, necessariamente, terá de estabelecer relações metabólicas com a
natureza de forma racional, isto é, respeitando seus limites naturais e materiais.
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3. Covid-19 e os Circuitos do Capital1

Rob Wallace2, Alex Liebman3, Luis Fernando Chaves4, e Rodrick Wallace5
Texto publicado em 27/03/20206

Cálculo

A Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, o segundo vírus causador de
síndrome respiratória aguda grave desde 2002, agora é oficialmente uma pandemia.
Desde o final de março, cidades inteiras estão isoladas e, um por um, os hospitais estão
ficando congestionados por uma onda de pacientes.
A China, com o surto inicial da doença em contração, hoje respira mais aliviada
(ROSER; RITCHIE; ORTIZ-OSPINA, 2020). Coreia do Sul e Singapura também. A Europa,
especialmente Itália e Espanha, mas progressivamente também outros países, já se
dobra sob o peso das mortes que começaram ainda no início do surto da doença.
América Latina e África estão começando a acumular casos; alguns países estão mais
preparados do que outros. Nos EUA, epítome por ser o país mais rico do mundo, o
futuro parece desolador. Não há previsão para que o surto chegue ao pico até maio e os
trabalhadores da saúde e colaboradores que chegam aos hospitais já estão brigando
pelo acesso ao escasso fornecimento de equipamentos de proteção individual
(ROSENTHAL; GOLDSTEIN; ROTHFELD, 2020). Enfermeiras, a quem o Centers for Disease
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Control and Prevention (CDC)7 terrivelmente orientaram usar bandanas e cachecóis
como máscaras, já declararam que “o sistema está condenado” (RAPPLEYE et al, 2020).
Enquanto isso, o governo federal dos EUA continua a oferecer aos estados
equipamentos médicos básicos a preços elevados. Os mesmos equipamentos que tal
governo havia se recusado a comprar. Ao mesmo tempo, anunciou medidas repressivas
nas fronteiras como forma de intervenção na saúde pública, não obstante o vírus recaia
raivosamente sobre os menos favorecidos dentro do próprio país (RELMAN, 2020;
OLIVER, 2020).
Um grupo de epidemiologistas do Imperial College projetou que a melhor
campanha para mitigação – achatamento da curva de acúmulo de casos por meio de
quarentena dos contaminados e distanciamento social dos idosos – ainda deixaria os
EUA com 1.1 milhão de mortos e um fardo oito vezes maior que o total de leitos para
casos críticos (FERGUSON et al, 2020). A supressão da doença, visando o fim do surto,
demandaria da saúde pública norte-americana avançar para um modelo amplo de
quarentena e distanciamento comunitário como o chinês, o que incluiria fechar
instituições. Neste caso, a projeção seria de cerca de 200 mil mortos.
O grupo do Imperial College estima que uma campanha bem-sucedida de
supressão deveria ser conduzida por pelo menos dezoito meses, contando as despesas
de contração da economia e a queda em serviços comunitários. Os pesquisadores
propuseram equilibrar as demandas do controle da doença e da economia por meio de
uma alternância entre entrar e sair de quarentena comunitária, avaliada a partir de
níveis de ocupação de leitos para casos críticos.
Outros estudiosos de modelos alternativos de combate ao vírus reagiram. Um
grupo liderado por Nassim Taleb, conhecido pelo livro Black Swam8, declarou que a
proposta do Imperial College falha ao não incluir rastreamento de contato e
monitoramento de porta em porta (TALEB, 2007; SHEN; TALEB; BAR-YAM, 2020). Tal
contraponto desconsidera, porém, que o surto já estava iniciado antes mesmo dos
vários governos considerarem entrar nesse tipo de cordão sanitário. A maioria dos
países não poderá adotar esse tipo de medidas antes do início do declínio do surto e,
mesmo assim, teria que contar com testes apropriados, precisos e funcionais. Como
7

Em uma tradução literal, “Centros de Prevenção e Controle de Doenças”. O CDC é uma agência do
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA [N.T.].
8 Em português "A lógica do cisne negro: o impacto do altamente improvável - gerenciando o desconhecido"
por Nassim Nicholas Taleb [N.T.].
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disse um galhofeiro há alguns dias: “Este coronavírus é muito radical. Os EUA precisam
de um vírus mais moderado ao qual possamos responder gradualmente”9 .
O grupo de Taleb critica os pesquisadores do Imperial por eles se recusarem a
investigar sob quais condições o vírus pode ser levado à extinção. Esse tipo de
extirpação não significa a eliminação da enfermidade, mas isolamento suficiente para
que casos individuais não sejam capazes de produzir novas cadeias de infecção. Apenas
5 por cento de pessoas suscetíveis ao contato com a doença na China foram
subsequentemente infectadas. Com efeito, o grupo de Taleb favorece o modelo de
supressão chinês, com o isolamento suficientemente rápido para conduzir o surto à
extinção, sem entrar numa maratona em que políticas de controle da doença e de
garantia de que não falte trabalho para a economia alternem-se. Em outras palavras, a
abordagem estrita (e com recursos intensos) da China libera a população do sequestro
de meses – ou até anos – que a proposta do Imperial recomenda aos outros países.
O epidemiologista matemático Rodrick Wallace, um dos autores do presente
artigo, subverte esses modelos completamente. Modelos de emergência, embora
necessários, falham sobre quando e onde começar. Causas estruturais são igualmente
parte da emergência. Incluí-las nos ajuda a compreender como dar respostas que vão
além de meramente retomar o regime econômico que produziu o dano. “Se bombeiros
receberem recursos suficientes”, escreve Wallace,
em circunstâncias normais, a maioria dos incêndios, os mais comuns, pode
ser contida com poucas fatalidades e mínima destruição da propriedade.
Contudo, essa contenção é criticamente dependente de um
empreendimento bem menos romântico, mas não menos heroico, que são
os persistentes e perenes esforços regulatórios que limitam a produção de
danos através do desenvolvimento de regras e de seu cumprimento, e que
também asseguram que o corpo de bombeiros, as medidas sanitárias e a
construção de recursos de preservação sejam supridos em todas as suas
necessidades...
O contexto importa para uma infecção pandêmica e as atuais estruturas
políticas, que permitem empreendimentos multinacionais de agricultura
que privatizam lucros enquanto externalizam e socializam custos, precisam
estar sujeitas ao cumprimento de normas que re-internalizem esses custos
se uma doença pandêmica, fatal em massa, tiver de ser enfrentada no
futuro próximo (WALLACE, 2020).

A falha em se preparar e reagir ao surto não começou apenas em dezembro de
2019, quando países ao redor do mundo fracassaram ao dar respostas no período em
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que a Covid-19 saiu de Wuhan. Nos EUA, por exemplo, este erro não se iniciou quando
Donald Trump desmantelou sua equipe de segurança nacional contra pandemias ou
deixou vagos setecentos cargos nos CDC (ALLEN, 2020; RIECHMANN, 2020). Também
não começou quando funcionários federais negligenciaram os resultados de uma
simulação de pandemia de 2017, que mostravam que o país estava despreparado para
tamanha crise (SANGER et al, 2020). Da mesma forma, não se pode dizer que a falha
tenha aparecido no momento em que, como registrado em uma manchete da Reuters, o
governo “demitiu um profissional do CDC na China meses antes do surto do vírus”,
embora não contar com o contato preliminar e direto de um especialista norteamericano em solo chinês certamente tenha enfraquecido a resposta dos EUA. Por fim,
o erro também não se iniciou com a infeliz decisão da administração Trump em não usar
os kits de testes já disponíveis, providos pela Organização Mundial da Saúde. De todo
modo, atrasos quanto à informação e falta de testagem serão, indubitavelmente,
responsáveis por muitas, provavelmente, milhares de mortes (TAYLOR, 2020).
Na verdade, as falhas e erros foram produzidos décadas atrás quando os bens
comuns de saúde pública foram simultaneamente negligenciados e monetizados
(WAITZKIN, 2018). Um país capturado por um regime individualista de epidemiologia,
just in time – uma total contradição –, que mal conta com leitos hospitalares suficientes
para operações normais, é, por definição, incapaz de arregimentar recursos necessários
para seguir o modelo chinês de supressão.
Analisando o argumento do grupo de Taleb sobre estratégias-modelo, o
ecologista especializado em doenças, Luis Fernando Chaves, também coautor deste
artigo, fez referência aos biólogos dialéticos Richard Levins e Richard Lewontin para
concordar que “deixar os números falarem” apenas mascara todas as presunções feitas
a priori (LEWONTIN; LEVINS, 2000). Modelos como o estudo do Imperial limitam o
escopo de análise para perguntas construídas dentro da moldura estrita da ordem social
dominante. Por definição, elas não conseguem apreender as forças amplas do mercado
que impulsionam os surtos e as decisões políticas por trás das intervenções.
Conscientemente ou não, as projeções resultantes colocam a segurança da
saúde de todos em segundo lugar, incluindo a dos mais vulneráveis que seriam mortos
se o país optasse por alternar medidas de controle da doença e de retomada da
economia. A definição foucaultiana de um Estado que age sobre a população em seu
próprio interesse apenas representa uma atualização, embora mais benigna, do ímpeto

52

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

malthusiano para imunidade de manada que o governo Tory, na Inglaterra, e agora o da
Holanda propuseram – deixando o vírus se espalhar abertamente pela população
(MATTHEWS, 2020; WALLACE, 2020a; FREY, 2020). Além de uma esperança ideológica,
há poucas evidências de que a imunidade de grupo garantiria parar o surto. O vírus, ao
contrário, evoluiria por debaixo do cobertor da imunidade da população.

Intervenção

Mas então o que deveria ser feito? Em primeiro lugar, precisamos compreender que,
para responder corretamente à emergência, temos que lidar com necessidades e
perigos.
Precisamos nacionalizar hospitais, exatamente como na Espanha (PAYNE,
2020); reforçar a testagem em volume e em tempo de resposta, da maneira como feito
pelo Senegal (LANGE, 2020); socializar produtos farmacêuticos (STERLING; MORGAN,
2019); e reforçar ao máximo as proteções para os profissionais de saúde, de modo a
sustar as baixas nas equipes de atendimento. Devemos assegurar o direito de consertar
os ventiladores e outros equipamentos médicos (KOEBLER, 2020). Precisamos começar a
produzir em massa coquetéis antivirais como o remdesivir e a antiga cloroquina
antimalária (e quaisquer outras drogas que pareçam promissoras), enquanto
conduzimos estudos clínicos testando se funcionam fora dos laboratórios (WANG et al,
2020). Um sistema planejado deve ser implementado para (1) forçar empresas a
produzir ventiladores e equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde
e (2) priorizar a destinação dos recursos aos lugares com maiores necessidades.
Precisamos, ainda, criar inúmeras brigadas antipandemia capazes de prover a
força de trabalho – da pesquisa aos cuidados – das condições ideais para encarar o
tamanho da demanda que o vírus (e qualquer outro patógeno que surgir) coloca sobre
nós. É preciso que o número de casos corresponda ao de leitos e que exista a
quantidade adequada de equipamentos para os pacientes críticos, de modo que as
medidas de supressão possam recompor a defasagem existente. Em outras palavras,
não podemos aceitar a ideia de meramente sobreviver ao ataque aéreo da Covid-19 e,
logo depois, voltarmos ao rastreamento de contaminados e ao isolamento de casos,
levando o surto para debaixo da soleira. Devemos contratar um quadro compatível de
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funcionários que possa identificar o coronavírus em cada lar e equipá-lo com
instrumentos e máscaras adequados. No final das contas, precisamos suspender uma
sociedade organizada ao redor da expropriação, dos latifúndios e até das sanções
econômicas internacionais, para que as pessoas sobrevivam tanto à doença quanto à
sua cura.
Até tal programa ser implementado, a maior parte da população não pode ser
amplamente deixada ao abandono. Mesmo que a pressão constante possa mobilizar
governos recalcitrantes, as pessoas comuns que tenham possibilidades devem se juntar
a grupos de auxílio mútuo ou coletivos em suas vizinhanças, resgatando o espírito de
uma tradição amplamente perdida na organização proletária que remonta há 150 anos
(It’s Going Down, 2020). Profissionais de saúde púbica que possam ser disponibilizados
pelos sindicatos devem treinar esses grupos a manter atos de solidariedade sem
espalhar o vírus.
Nossa insistência em considerar as origens estruturais do vírus como parte do
planejamento de emergência nos oferece uma chave de análise e de intervenção capaz
de transformar cada passo a ser seguido em uma caminhada de proteção das pessoas
antes dos lucros.
Um dos muitos perigos residem na normalização da “insanidade” atualmente
em curso. Precisamos conter o choque que tomamos quando aprendemos que um outro
vírus SARS surgiu a partir de seus refúgios da natureza selvagem e em um prazo de oito
semanas se espalhou pela humanidade (ANDERSEN et al, 2020). O vírus originou-se em
um ponto inicial de uma linha regional de suprimentos de comida exótica e criou, de
forma bem-sucedida, uma cadeia de infecções que se disseminou de pessoa para pessoa
até chegar à outra ponta da linha, em Wuhan, China (WALLACE, 2020b). Dali, o surto
tanto se difundiu localmente quanto pegou carona em aviões e trens, se expandindo por
todo o mundo através de uma rede estruturada por conexões de viagens, das grandes às
pequenas cidades e vice-versa (GILBERT et al, 2020).
Além de descrever o mercado de comidas selvagens de maneira orientalista,
pouco esforço tem sido feito para responder perguntas mais óbvias. Como o setor de
alimentos exóticos chegou a um ponto no qual poderia vender seus produtos ao lado
das carnes tradicionais no maior mercado de Wuhan? Esses animais não estavam sendo
vendidos na parte de trás de um caminhão ou em uma ruela. Pense nas permissões,
taxas e na desregulamentação econômica envolvidas (SUN, J., 2015). Além desses
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detalhes, a comida selvagem é um setor cada vez mais formalizado em todo o mundo,
capitalizado pelas mesmas fontes que dão suporte à produção industrial (BROOKS;
ROBERTSON; BELL, 2010). Embora em nenhum lugar seja similar na magnitude da
produção, a distinção agora é mais opaca.
A sobreposição da geografia econômica se estende do mercado de Wuhan até
o interior, onde a comercialização de alimentos exóticos e tradicionais confunde-se com
os limites da já retraída vida selvagem (SCHNEIDER, 2017). Como a produção industrial
usurpa até a última floresta, a mercantilização de carne silvestre deve avançar ainda
mais pelo cultivo de iguarias e, com isso, adentar nas últimas reservas. Como resultado,
o mais exótico dos patógenos – no caso em tela, o hospedeiro de morcego SARS-2 –
encontra seu destino em um caminhão, seja na carne animal ou no trabalho que a cuida,
abatido de um ponto a outro na longa linha que conecta o circuito periurbano antes de
atingir os palcos do mundo (WALLACE; BERGMANN; HOGERWERF; GILBERT, 2010;
BROGLIA; KAPEL, 2011).

Infiltração

A conexão entre as causas estruturais da pandemia e o modelo-estratégico de
enfrentamento nos permite tanto planejar o futuro durante o surto, quanto
compreender como a humanidade caiu nesta armadilha.
Alguns patógenos emergem diretamente de centros de produção. Bactérias
nascidas na comida, como a Salmonella e Campylobacter, vem à mente. Mas muitas
enfermidades, como a Covid-19, originam-se nas fronteiras da produção do capital. Em
verdade, pelo menos 60% dos novos patógenos humanos surgem a partir de animais
selvagens e migram para comunidades humanas locais (antes dos mais bem-sucedidos
se espalharem para o resto do mundo) (MOLYNEUX et al, 2011).
Um grande número de eruditos no campo da eco-saúde, alguns financiados
pelos grupos Colgate-Palmolive e Johnson & Johnson, companhias movidas pelas
sanguinolentas vantagens do desflorestamento do agrobusiness, desenhou um mapa
global baseado em surtos anteriores, tendo como marco inicial 1940. Seu objetivo era
identificar em qual região novos patógenos poderiam aparecer com maior probabilidade
(MORSE et al 2012; WALLACE, 2016). Quanto mais vermelha a cor no mapa, mais
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provável seria o advento de um novo patógeno. Mas ao enfatizar geografias absolutas,
o mapa – vermelho intenso na China, Índia, Indonésia e em partes da América Latina e
África – desconsiderou uma questão. Focar nas zonas de eclosão significa ignorar as
relações compartilhadas por atores do mercado global que modelam epidemias
(WALLACE et al, 2015; WALLACE, 2016). Os principais interesses econômicos, que dão
suporte a mudanças induzidas pela produção vinculada ao uso da terra e ao surgimento
de doenças em partes subdesenvolvidas do globo, premiam esforços que buscam
responsabilizar pelos surtos as populações indígenas e suas práticas culturais
consideradas “sujas” (CUMMINS et al, 2007; BERGMANN; HOLMBERG, 2016;
BERGMANN, 2017). Ingestão de carnes de animais selvagens e funerais caseiros são
duas práticas correntemente consideradas culpadas pela emergência de novos
patógenos. Se, no entanto, substituirmos as geografias absolutas pelas relacionais,
então Nova Iorque, Londres e Hong Kong, cidades de entrelaçamento do capital global,
passam a despontar de repente como os três principais pontos de vermelhidão do
mapa.
Por outro lado, as chamadas zonas de surto não são mais organizadas pelas
políticas tradicionais. As trocas ecológicas desiguais – redirecionando os piores danos da
agricultura industrial ao Sul Global – pararam de apenas retirar os recursos locais pela
força do imperialismo e começaram a atingir novas complexidades no que se refere à
escala de produção e circulação de mercadorias (JORGENSON, 2006; MANSFIELD;
MUNROE; MCSWEENEY, 2010; HECHT, 2014; OLIVEIRA, 2016). O agronegócio
reconfigurou suas operações extrativistas em redes espacialmente descontínuas por
territórios de proporções diferentes (TURZI, 2011; HAESBAERT, 2011; CRAVIOTTI, 2016).
As “repúblicas da soja” abrangem hoje toda a Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. A
nova geografia é incorporada por mudanças na estrutura de gestão das empresas, na
capitalização, subcontratação, substituições da cadeia de suprimentos, arrendamento e
agrupamento transnacional de terras (JEPSON; BRANNSTROM; FILIPPI, 2020;
MEYFROIDT et al, 2014; OLIVEIRA, 2016; GODAR, 2016). Ao ultrapassar as fronteiras
nacionais, estes “países-mercadorias”, incorporados de forma flexível em ecologias e
fronteiras políticas, estão produzindo novas epidemiologias ao longo de seu percurso
socioeconômico (WALLACE et al, 2018).
Por exemplo, apesar de existir uma migração da população de áreas rurais
mercantilizadas para favelas urbanas em todo o mundo, a divisão agrário-urbana, que
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impulsiona grande parte da discussão sobre o surgimento de doenças, desconsidera o
papel da mão-de-obra camponesa e do rápido crescimento de cidades rurais em áreas
periurbanas como desakotas ou Zwischenstadt. Mike Davis e outros identificaram como
essas paisagens recém-urbanizadas agem como mercados locais e centros regionais para
a passagem de mercadorias agrícolas globais (DAVIS, 2016; MOENCH; GYAWALI, 2008;
HECHT, 2014). Algumas dessas regiões tornaram-se “pós-agrícolas” (LUGO, 2009). Como
resultado, a dinâmica das doenças florestais (fontes primárias dos patógenos) não é
mais restrita ao interior. As epidemias tornaram-se relacionais e foram aceleradas no
tempo e no espaço. Por causa desses novos espaços, uma SARS pode subitamente se
espalhar para os seres humanos na grande cidade apenas alguns dias depois de ter saído
de sua caverna de morcegos.
Os ecossistemas em que “estes vírus selvagens" eram em parte controlados
pela complexidade da floresta tropical estão sendo drasticamente simplificados pelo
desmatamento liderado pelo capital e, no outro extremo do desenvolvimento
periurbano, pelos déficits em saúde pública e saneamento ambiental (WALLACE;
WALLACE, 2016; WALLACE et al, 2018; KALLIS; SWYNGEDOUW, 2018). Enquanto muitos
patógenos selváticos estão morrendo com suas espécies hospedeiras, um subconjunto
de infecções que, antes, embora de maneira irregular, se extinguia relativamente rápido
em seu meio ambiente natural, agora se propaga por populações humanas suscetíveis,
cuja vulnerabilidade à infecção é exacerbada nas cidades por programas de austeridade
e desregulamentação. Mesmo diante de vacinas eficazes, os surtos resultantes são
caracterizados por sua maior extensão e duração. O que, no passado, eram
repercussões localizadas, agora são epidemias que se alastram através das redes globais
de viagens e comércio (WALLACE et al, 2016).
Por este efeito paralaxe, uma mudança no contexto ambiental fez com que
enfermidades antigas, como ebola, zika, malária e febre amarela, que evoluíam
comparativamente pouco, mudassem e se tornassem ameaças regionais (WALLACE;
WALLACE, 2016). De repente, deixaram de afetar apenas aldeões de comunidades
remotas de maneira esporádica e passaram a infectar milhares nas capitais. Até os
animais selvagens, que por um longo tempo foram reservatórios de doenças, estão
perdendo imunidade. É o que acontece, por exemplo, com os macacos nativos do Novo
Mundo. Embora eles tenham sido expostos à febre amarela de tipo selvagem há pelo
menos cem anos, seu organismo tem sido debilitado pelo desmatamento, o que, por sua
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vez, tem enfraquecido sua imunidade de rebanho, acarretando a morte de centenas de
milhares (BICCA-MARQUES; FREITAS, 2010; BICCA-MARQUES et al, 2017; OKLANDER et
al, 2017; FERNANDES et al, 2017; MIR, 2017).

Expansão

Se, apenas por sua expansão global, a produção de commodities serve como nexo
através do qual patógenos de diversas origens migram dos reservatórios mais remotos
para centros populacionais internacionais, seu circuito econômico permite que novos
patógenos se infiltrem em comunidades agrícolas fechadas (DAVIS, 2005; GRAHAM et al,
2008; JONES et al, 2013; LIVERANI et al, 2013; ENGERING; HOGERWERF; SLIGENBERGH,
2013; Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2013). Quanto maiores
as cadeias de suprimentos e a extensão do desmatamento que as acompanha, mais
diversos (e exóticos) os patógenos zoonóticos que entram na cadeia alimentar. Entre os
patógenos (re)emergentes, originários do cultivo de plantas ou animais, isto é, de todo o
domínio antropogênico, estão a peste suína africana, Campylobacter, Cryptosporidium,
Cyclospora, Ebola Reston, E. coli O157: H7, febre aftosa, hepatite E, Listeria, Vírus Nipah,
febre Q, Salmonella, Vibrio, Yersinia e uma variedade de novos tipos de gripe, incluindo
H1N1 (2009), H1N2v, H3N2v, H5N1, H5N2, H5Nx, H6N1, H7N1, H7N3, H7N7, H7N9 e
H9N2 (TAUXE, 1997; WALLACE; WALLACE, 2016; MARDER et al, 2018).
Por mais que não seja intencional, toda a linha de produção é organizada em
torno de práticas que aceleram a evolução da virulência de patógenos e sua
subsequente transmissão (WALLACE, 2009; WALLACE, Robert G. et al, no prelo). O
crescimento de monoculturas genéticas – animais e plantas com genomas quase
idênticos – remove barreiras de imunidade que em populações heterogêneas retardam
a disseminação (VANDERMEER, 2011; THRALL et al, 2011; DENISON, 2012; GILBERT;
XIAO; ROBINSON, 2017). Atualmente, os patógenos podem se desenvolver de maneira
rápida em torno dos genótipos imunológicos comuns do hospedeiro. Enquanto isso, as
condições de aglomeração diminuem a resposta imune (HOUSHMAR et al, 2012; GOMES
et al, 2014; YARAHMADI et al, 2016; LI et al, 2019). O aumento do tamanho e densidade
das populações de animais de criação facilitam o contágio e a infecção recorrente
(PITZER et al, 2016; GAST et al, 2017; DIAZ et al, 2017). A alta produtividade, que faz
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parte de qualquer atividade industrial, cria as condições necessárias para que doenças
típicas de celeiros e fazendas alastrem-se regionalmente, removendo o limite da
evolução da mortalidade dos patógenos (ATKINS et al, 2011; ALLEN; LAVAU, 2015;
PITZER et al, 2016; ROGALSKI, 2017). A criação intensiva de animais favorece um tipo de
patógeno que melhor se alastra em rebanhos agrupados e confinados. A redução da
idade de abate – seis semanas em galinhas – provavelmente selecionará patógenos
capazes de sobreviver a sistemas imunológicos mais robustos (WALLACE, 2009; ATKINS
et al, 2013; MENNERAT et al, 2017). A expansão geográfica do comércio e a exportação
de animais vivos aumentam a diversidade de segmentos genômicos, cujos patógenos
podem ser associados e intercambiados, ampliando a taxa de doenças com diferentes
possibilidades evolutivas (NELSON et al, 2011; FULLER et al, 2013; WALLACE; WALLACE,
2014; MENA et al, 2016; NELSON et al, 2019).
Embora o desenvolvimento dos patógenos avance de todas essas formas, há,
no entanto, pouco ou nenhum controle e fiscalização estatal, salvo o necessário para
tentar evitar a emergência repentina de uma epidemia (WALLACE, 2016). A tendência é
haver menos inspeções governamentais em fazendas e fábricas de processamento,
menos legislações contrárias à vigilância sanitária, mais exposições depreciativas de
ativistas e mais leis que censuram a divulgação de surtos mortais nos meios de
comunicação. Apesar das recentes vitórias nos tribunais contra a poluição por pesticidas
e suínos, a gestão privada da produção permanece inteiramente orientada ao lucro. Não
obstante, os danos causados pela aparição de uma enfermidade são pensados pela lente
das fronteiras políticas e culturais (não do capital) e atribuídos ao gado, à lavoura, à vida
selvagem, aos trabalhadores, aos governos locais e nacionais, aos sistemas de saúde
pública e a agrossistemas de revezamento no exterior. Nos EUA, no entanto, o CDC
relata que o número de estados afetados e pessoas infectadas por surtos de origem
alimentar tem se expandido para além dos limites esperados (Centers for Disease
Control and Prevention, 2015; SUN, L., 2015; STOBBE, 2015).
A alienação (exteriorização) do capital tem atuado em favor dos patógenos.
Enquanto o interesse público é barrado nos portões das fábricas de alimentos, os
patógenos escapam para além da biossegurança que a indústria está disposta a pagar. A
produção industrial representa um risco moral lucrativo que avança sobre a saúde
coletiva.
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Libertação

Há uma ironia reveladora em Nova Iorque, uma das maiores cidades do mundo em luta
contra a Covid-19, que se situa a um hemisfério de distância da origem do vírus. Milhões
de nova-iorquinos estão cobertos por ações imobiliárias supervisionadas até
recentemente por Alicia Glen, ex-secretária de habitação e desenvolvimento econômico
da prefeitura (GOLDENBERG, 2018). Glen também foi executiva da Goldman Sachs e
coordenou seu Grupo de Investimento Urbano, que financia projetos habitacionais nas
comunidades onde outras unidades da empresa ajudam a empobrecer (DYMSKI, 2009;
BARNETT, 2011).
Glen, por óbvio, não é pessoalmente responsável pelo surto, mas pode ser
considerada um dos símbolos da rede de fluxos de patógenos que chega até a soleira
das nossas casas. Três anos antes da prefeitura contratá-la, seu ex-empregador,
juntamente com o JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo & Co. e Morgan
Stanley assumiram 63% do financiamento federal de empréstimos de emergência – e
isto após a crise imobiliária e a Grande Recessão que estas companhias também
provocaram (IVRY; KEOUN; KUNTZ, 2011). Livre de despesas gerais, a Goldman Sachs
passou a diversificar suas participações acionárias após 2008. Adquiriu 60% dos títulos
da Shuanghui Investment and Development, a gigante do agronegócio chinês que
comprou a Smithfield Foods, sediada nos EUA, o maior produtor de suínos do mundo
(DE LA MERCED; BARBOZA, 2013). Por US$ 300 milhões, também obteve a propriedade
de um total de dez fazendas de aves em Fujian e Hunan. Esta última província fica ao
lado de Wuhan, no coração da região produtora de alimentos silvestres (South China
Morning Post, 2008). Além disso, em associação com o Deutsche Bank, investiu US $ 300
milhões em criação de porcos nas duas regiões citadas (Pig Site, 2008).
As geografias relacionais discutidas acima são caminhos de mão dupla.
Atualmente, existe uma pandemia que afeta os distritos eleitorais de Glen. Nova Iorque
tornou-se o maior epicentro da Covid-19 nos EUA. Por outro lado, os processos que
causaram o surto também saíram de Nova Iorque através dos investimentos da
Goldman Sachs que, por menor que sejam, foram parar no sistema gigantesco de
agricultura chinesa.
O dedo em riste nacionalista – da declaração racista de Trump sobre o “vírus
chinês” ao continuum liberal – obscurece as diretivas globais que interligam Estado e
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Capital (ROGERS; JAKES; SWANSON, 2020): os “irmãos inimigos”, como descrito por Karl
Marx (1993). A morte e os danos sofridos pelos trabalhadores no campo de batalha, na
economia e, agora, em seus sofás, cuja mínima recuperação exigirá intensa labuta,
expressam tanto a competição entre as elites que se articulam por recursos naturais
escassos, quanto os meios compartilhados para dividir e conquistar a massa da
humanidade presa nestas engrenagens.
De fato, uma pandemia que surge do modo de produção capitalista e que se
espera que o Estado administre pode oferecer oportunidades para gerentes e
beneficiários do sistema prosperarem. Em meados de fevereiro, cinco senadores dos
EUA e vinte membros da Câmara despejaram pessoalmente milhões de dólares em
ações de companhias que seriam prejudicadas pelo advento da pandemia (LIPTON et al,
2020). Os políticos basearam suas informações privilegiadas em dados não públicos,
mesmo que alguns dos representantes continuassem repetindo em seus discursos a
cartilha trumpiana de que a pandemia não representava nenhuma ameaça.
Além destes atropelamentos grosseiros, a corrupção nos EUA é sistêmica, um
marcador do fim do ciclo de acumulação que tal país hegemonizou.
Desta perspectiva, mesmo que organizado em torno da reificação financeira
sobre a realidade das ecologias primárias (e epidemiologias relacionadas) nas quais se
baseia, há algo de anacrônico no esforço norte-americano de tentar manter tudo sob
controle. Para a própria Goldman Sachs, a pandemia, assim como as crises anteriores,
oferece "espaço para crescer":
Compartilhamos o otimismo de vários imunologistas e pesquisadores de
empresas de biotecnologia e confiamos no progresso indicado pelos testes
de várias terapias e vacinas até o momento. Acreditamos que o medo
diminuirá na primeira evidência significativa de que tal progresso é real.…
Tentar definir uma possível meta negativa quando o final do ano deve
apontar para algo substancialmente mais alto é apropriado apenas para
negociantes que operam a curto prazo, que são movidos pelo impulso e
para alguns gestores de fundos de cobertura, mas não para investidores de
longo prazo. Do mesmo modo, não há certeza de que os preços das ações
atinjam os níveis mais baixos justificando sua venda. Por outro lado,
estamos mais confiantes de que o mercado atingirá a meta mais alta, dada a
resiliência e a preeminência da economia norte-americana.
Além disso, pensamos que os valores atuais oferecem uma oportunidade de
elevar lentamente as taxas de risco de um portfólio. Para aqueles que
possuem excesso de caixa e têm poder de permanência com a alocação
estratégica correta de ativos, este é o momento de começar a aumentar
gradualmente as ações de S&P (MOSSAVAR-RAHMANI et al, 2020).
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Consternados com a carnificina em curso, trabalhadores e povos ao redor do
mundo chegam a conclusões diferentes às da Goldman Sachs (Marx21, 2020;
International Assembly of the Peoples and Tricontinental Institute for Social Research,
2020). Os circuitos do capital e da produção sinalizados com etiquetas radioativas pelos
patógenos são considerados inescrutáveis.
Como compreender estes sistemas para além do episódico e do circunstancial?
Nosso grupo de pesquisa está elaborando um modelo que supera os esforços da
medicina colonial moderna, que, encontrada na eco-saúde e na One Health, continua a
culpar os pequenos agricultores indígenas e locais pelo desmatamento que levaria ao
surgimento de doenças mortais (WALLACE et al, 2015).
Nossa teoria geral da emergência de doenças neoliberais – incluindo, sim, a
China – combina:

•
•

circuitos globais de capital;
utilização desse capital com a destruição da complexidade ambiental
regional que mantém o crescimento virulento da população de patógenos sob
controle;
•
aumento nas taxas e na amplitude taxonômica dos eventos de
contaminação;
•
expansão dos circuitos periurbanos de mercadorias que transportam
esses agentes patógenos recém transmitidos no gado e na mão-de-obra desde
o mais profundo interior às cidades regionais;
•
as crescentes redes globais de viagens (e de comércio de gado) que
transportam rapidamente os patógenos das referidas cidades para o resto do
mundo;
•
as maneiras como essas redes reduzem o atrito de transmissão,
selecionando os patógenos que, pela evolução, causam maior mortalidade nos
animais e nas pessoas;
•
e, entre outras imposições, a ausência da regeneração ambiental no
local de criação do gado industrial, removendo a seleção natural como um
serviço dos ecossistemas que fornece proteção em tempo real (e quase
gratuita) contra doenças.
Nossa premissa fundamental consiste no fato de que a causa da emergência de
patógenos, entre eles, a Covid-19, não se encontra apenas no objeto de qualquer agente
infeccioso ou em seu curso clínico, mas também no campo das relações ecossistêmicas
construídas pelo capital e outros fatores estruturais para seu próprio proveito (WALLACE
et al, 2016; WALLACE et al, 2018). Hoje há uma grande variedade de patógenos com
diferentes taxas, hospedeiros, modos de transmissão, cursos clínicos e resultados
epidemiológicos. Por conta dos modelos tradicionais, somos obrigados a nos deter de
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olhos arregalados em cada uma dessas marcações ao ritmo dos novos e múltiplos
surtos. Para nós, no entanto, elas são diferentes partes e caminhos ao longo dos
mesmos tipos de circuitos de uso da terra e acumulação de valor.
O mesmo dever ser dito de um programa geral de intervenção. Ele precisa ser
pensado muito além das questões que envolvem um vírus em particular.
Para evitar os piores resultados do contexto pandêmico, a desalienação
oferece a próxima grande transição humana: abandonar as ideologias coloniais,
reintroduzir a humanidade nos ciclos de regeneração da Terra e redescobrir nosso senso
de individuação em multidão acima do capital e do Estado (MANDEL, 1970; VIRNO,
2004; WESTON, 2014; WARK, 2017; FOSTER, 2018; FEDERICI, 2018). No entanto, o
economicismo, a crença de que todas as causas são econômicas por si só, não será
suficiente. O capitalismo global é uma hidra de muitas cabeças, que se apropria,
internaliza e ordena numerosas camadas de relações sociais (LEE; ROVER, 1993;
FEDERICI, 2004; TSING, 2009; COULTHARD, 2014; VERGARA-CAMUS, 2014; WANG,
2018). Ele opera em terrenos complexos e interliga raça, classe e gênero em seu
processo de atualização dos regimes regionais de valor.
Correndo o risco de aceitar os preceitos de uma história da salvação –
"podemos desarmar a bomba a tempo?" – que a historiadora Donna Haraway rejeitou, a
desalienação deve desmantelar as hierarquias multifacetadas da opressão e as
localidades específicas pelas quais elas interagem com a acumulação (HARAWAY, 1991;
TAYLOR, 2017). Ao longo deste percurso, devemos nos livrar das reapropriações
expansivas do capital através de um materialismo produtivo, social e simbólico
(FRACCHIA, 2017; GIRALDO, 2019). Em outras palavras, devemos nos livrar daquilo que
corresponde ao totalitarismo. O capitalismo mercantiliza tudo – a exploração de Marte,
o sono, lagoas de lítio, reparo de ventiladores e até a própria sustentabilidade. Estas
diferentes relações de troca são encontradas muito além das fábricas e das fazendas. As
maneiras pelas quais quase todo mundo está sujeito ao mercado, que durante um
momento dramático como o atual têm sido antropomorfizadas pelos políticos, não
poderiam ser mais claras (BERARDI, 2009; LAZZARATO, 2014; WARK, 2017).
Em suma, uma intervenção bem-sucedida, que impeça qualquer um dos
muitos patógenos que estão na fila do circuito agroeconômico de matar um bilhão de
pessoas, deve confrontar globalmente o capital e seus representantes locais, mesmo
que qualquer soldado da infantaria da burguesia, incluída Alicia Glen, tente mitigar os
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danos. Como nosso grupo de pesquisa descreveu em trabalhos recentes, o agronegócio
está em guerra com a saúde pública (WALLACE; LIEBMAN; BERGMANN; WALLACE,
2020). E a saúde pública está perdendo.
No entanto, se uma humanidade melhor vencer o conflito geracional,
poderemos voltar ao metabolismo planetário que, embora se expresse de forma
diferente conforme o lugar, é capaz de reconectar nossas ecologias e economias
(WALLACE; OKAMOTO; LIEBMAN, no prelo). Tais ideais são mais do que horizontes
utópicos. Ao realizá-las, convergimos para soluções imediatas. Isto é: protegemos a
complexidade das florestas ao evitar que patógenos mortais encontrem hospedeiros e
adentrem diretamente na rede mundial de viagens (WALLACE, 2018). Reintroduzimos o
gado e a diversidade das culturas, e reintegramos animais e plantações em escalas que
impedem que os patógenos aumentem em virulência e extensão geográfica (WALLACE
et al, no prelo). Permitimos que nossos rebanhos se reproduzam no local, reiniciando a
seleção natural que autoriza a evolução imunológica a rastrear patógenos em tempo
real. Em termos mais gerais, paramos de tratar a natureza e a comunidade, que são tão
cheias de tudo que precisamos para sobreviver, como apenas mais um concorrente a ser
expulso pelo mercado.
A saída é nada menos do que dar à luz um novo mundo (ou melhor, retornar à
Terra). Também ajudará a resolver – mangas arregaçadas! – muitos dos nossos
problemas mais prementes. Nenhum de nós, seja preso em nossas salas de estar de
Nova Iorque a Pequim ou, pior ainda, lamentando nossos mortos, quer passar por uma
nova pandemia como esta. Sim, as doenças infecciosas, nossa maior fonte de
mortalidade prematura em grande parte da história humana, continuarão a ser uma
ameaça. Mas, dado o bestiário de patógenos em circulação, que transborda ano a ano,
provavelmente estaremos diante de outra pandemia mortal em um tempo muito mais
curto do que a pausa de cem anos desde 1918. Podemos mudar o modo pelo qual nos
apropriamos da natureza e conseguir uma trégua com estas infecções?
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Causas estruturais da Covid-19 e capitalismo global: um
comentário aos Circuitos do Capital de Rob Wallace et al

Beatriz Santos1 e Rhaysa Ruas2

I. Introdução: Covid-19 e capitalismo global

Escrito a oito mãos por dois epidemiologistas, um geógrafo e um ecólogo, “Covid-19 e os
Circuitos do Capital” elabora um diálogo cuidadoso e necessário sobre as profundas
relações entre a pandemia e as estruturas do capitalismo que propiciaram o surgimento
do patógeno SARS-CoV-2, o coronavírus. Seu objetivo é apontar quais caminhos de
combate da doença devem ser tomados para seu enfrentamento direto e para evitar
novas pandemias no futuro.
A crítica é construída a partir do diálogo com dois grupos de pesquisadores: o
do Imperial College de Londres, que propõe como resposta à pandemia o modelo de
mitigação (uma espécie de “dança” entre entrada e saída do isolamento social,
permitindo o funcionamento dos estabelecimentos quando houver um número razoável
de leitos disponíveis), e o grupo dirigido por Nassim Taleb3, que defende o modelo de
supressão e prioriza o isolamento social total. Para Wallace et al., este último tem o
potencial de preservar mais vidas, mas não agrada aqueles preocupados com o
funcionamento da economia. Já o modelo proposto pelo Imperial College deve ser
problematizado: sua abordagem erra ao elaborar perguntas dentro da ordem social
dominante, sem questionar as falhas estruturais presentes nas forças do mercado e nas
decisões políticas que impulsionam os surtos e colocam a saúde coletiva em segundo
lugar.
Rodrick Wallace, um dos autores do texto em comento, faz uma proposta
completamente diferente das estratégias de mitigação e supressão. Ele problematiza o
1

Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). E-mail: beatriz.santos@felipesantacruz.adv.br
Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail: rhaysaruas@gmail.com
3 Nassim Nicholas Taleb é especialista em engenharia de risco e professor da Universidade de Nova Iorque
(NYU). Matemático de formação, o ex-operador de derivativos ficou famoso no mercado financeiro por criar
o termo “cisne negro” como forma de identificar eventos imprevisíveis e de grande intensidade, cujas
consequências não podem ser vislumbradas.
2
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retorno ao modelo econômico cujas estruturas levaram à presente pandemia e defende
que um modo sustentável de combate à disseminação massiva de doenças deve ter
esforços contínuos de regulamentação estatal (e de seu cumprimento), com aporte
adequado de recursos que possibilitem a perenidade desse modelo. As estruturas
políticas e econômicas, que hoje tornam possível a existência de empreendimentos
multinacionais de agricultura que privatizam lucros enquanto socializam custos,
precisam estar sujeitas a uma regulamentação eficaz que reinternalize esses custos.
Nesta esteira, a nacionalização de hospitais, o reforço na testagem, a
socialização de produtos farmacêuticos, o reforço na proteção aos profissionais de
saúde, estudos clínicos e reparos nos equipamentos médicos, sob um sistema planejado
em que as empresas passem a produzir equipamentos necessários a serem distribuídos
de forma racional para os locais com maiores necessidades, seriam medidas essenciais
para um combate adequado à pandemia. Em razão da esperada demora para a tomada
de tais medidas, há necessidade de redes de solidariedade para prestação de auxílio
mútuo a fim de não deixar as pessoas ao abandono até que um programa assim seja
implementado.
Estas conclusões são fruto de uma análise tanto das condições sociais que
propiciaram o surgimento e a rápida propagação da Covid-19, quanto das falhas graves
na resposta à doença, provando que a pandemia não apenas era previsível, mas
evitável. As previsões dos autores não deixam margem para a dúvida: é preciso um
sistema de saúde integrado, orientado pelas demandas de saúde – e não dos donos de
planos de saúde – para prover o que é necessário para combater a pandemia. É preciso
ter uma coordenação eficaz para prover leitos, funcionários e equipamentos de forma
racional. É nisto que reside o desafio: suspender uma sociedade profundamente
assentada em lucro, privatização, expropriação e espólio de outras nações, em favor da
sobrevivência da população.
Não por acaso, é esta lógica de funcionamento do modo de acumulação
neoliberal voltada de forma indiscriminada ao lucro que agrava o caso estadunidense na
resposta à pandemia. Os autores já anunciavam em 27 de março de 2020 a fragilidade
do sistema de saúde americano que, com a falta de equipamentos de proteção
individual para os profissionais de saúde, levaria a uma situação de calamidade com a
projeção de maior impacto sobre a população vulnerável, o que veio a se confirmar
diante do elevado e desproporcional número de óbitos entre a população negra e latina
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(DURKI, 2020). Seu modelo é a falha estrutural mais grave: seu sistema de saúde é
individualizado, ao passo que a epidemia aponta, cada vez mais, para a necessidade de
estruturas públicas coordenadas em rede, o que a torna por definição incapaz de seguir
o modelo chinês de supressão.
É também neste sentido que o surgimento da Covid-19 pode ser
contextualizado. Surgido em um dos pontos mais afastados da cadeia regional de
suprimento de comidas “exóticas”, o coronavírus foi transportado para a cidade de
Wuhan, na China, e de lá se difundiu tanto localmente quanto para todo o mundo
através de diversas conexões de viagem que cruzavam aquela cidade. Ao contrário do
que se poderia intuir, o setor de carnes exóticas desponta como um mercado cada vez
mais formalizado, baseado em fontes de produção agroindustrial.
Além disso, o comércio de comidas exóticas estava disputando espaço no
maior mercado de Wuhan. Em contexto de concorrência, tal comércio apelava para
desregulamentações e descumprimentos legais e sanitários. Evidentemente, os
microprodutores rurais eram as forças mais fracas entre os atores econômicos
concorrentes. A produção industrial de carnes exóticas avançou sobre as fronteiras das
reservas naturais para viabilizar seu cultivo e conectou diferentes patógenos, entre eles,
o da Covid-19, com circuitos urbanos de consumo. O assustador número de que 60% dos
novos patógenos humanos se desenvolvem a partir da transposição do consumo de
subsistência de animais selvagens em comunidades locais para mercados “bemsucedidos” de alimentos globais, que se espalham para o resto do mundo via turismo
em massa ou comércio de luxo de carnes.
Tendo em vista as geografias relacionais, uma análise orientalista4 não tem
fundamento para compreensão da doença. Apesar do senso comum preconceituoso
sobre as origens do vírus estarem ligadas ao hábito cultural de alimentação com carnes
“exóticas”, Wallace et al. demonstram que apontar o dedo para as zonas de eclosão das
doenças – como China, Índia ou Indonésia – importaria ignorar as redes da economia
4

Ao discutir o “orientalismo”, Edward Said (1996) demonstra como essa geografia imaginada do Oriente foi
construída pelo Ocidente, sobretudo pela Europa, através de estudos filológicos, das artes e literatura, e das
ciências sociais. Esse mito, criado constantemente através de imagens como “o exótico”, “o selvagem”, “o
místico”, “o incivilizado”, etc., transforma-se em discurso que alimenta decisões políticas imperialistas e
colonialistas, de modo que a imagem e o sistema de conhecimento que o Ocidente cria sobre o “Outro”
oriental é fundamental na manutenção de sua hegemonia e dominação colonial. Cabe ressaltar que, para
Said, esta geografia é também relacional: o orientalismo é parte integrante da própria civilização e cultura
material ocidental na medida em que o ocidente se constitui e se define a partir desse “Outro” que ele
mesmo cria, dinâmica que faz parte das sociedades ocidentais contemporâneas.
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global, que conectam tais zonas a grandes cidades como Nova Iorque, Londres e Hong
Kong, muito embora as zonas de eclosão suportem em maior medida os danos da
agricultura industrial, especialmente quando se trata da expansão de grandes operações
extrativistas.
Os autores narram o interessante caso de Alicia Glen, uma ex-executiva da
Goldman Sachs e hoje secretária de habitação da cidade de Nova Iorque. A Goldman
Sachs comprou 60% das ações de uma gigante do agronegócio chinês que por sua vez
comprou a Smithfield Foods, empresa americana que é o maior produtor de suínos do
mundo, fazendo investimentos milionários em fazendas de aves em províncias chinesas,
uma delas próxima de Wuhan. Hoje a pandemia afeta sobremaneira a cidade de Nova
Iorque, colocando em xeque a política de habitação pela qual Alicia Glen é responsável,
demonstrando a interpenetração dos mercados globais e a extensão da cadeia de
produção de alimentos.
O termo “mundialização do capital” designa o processo político e institucional
de um modo específico do capitalismo que, a partir dos anos 1980, se constitui a partir
de “políticas de liberalização e de desregulamentação das trocas, do trabalho e das
finanças adotadas pelos governos dos países industriais” (CHESNAIS, 1998, p. 185),
características que são trazidas por Wallace et al. como fatores relevantes para o
surgimento da doença.
Este mesmo processo pode ser entendido de forma mais profunda pelo
conceito de “acumulação entrelaçada” de Costa e Gonçalves (2020), segundo o qual a
acumulação do capital é constituída de dois momentos contraditórios e entrelaçados: a
troca de equivalentes e a expropriação. Neste sentido, é especialmente relevante a
observação de Costa e Gonçalves (2020) sobre a capacidade permanente do capitalismo
de produzir novos espaços a serem expropriados sempre que a acumulação encontrar
uma barreira à sua expansão, reconfigurando por completo suas características legais,
espaciais e sociais de acordo com variações na tecnologia, no capital e no trabalho, o
que ocorre especialmente em momentos de crise de lucratividade do capital.
A extensão das cadeias de suprimentos e o conseguinte desmatamento
aparecem como práticas patogênicas, enquanto o crescimento de monoculturas
genéticas remove barreiras de imunidade que retardariam a transmissão dos vírus.
Wallace et al. apontam, também, para uma redução nas inspeções do governo nas áreas
florestais, que ficam submetidas aos padrões do comando privado da produção. Assim,
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os danos da atividade – inclusive os patógenos – escapam ao controle do interesse
público e são externalizados para o gado, culturas, vida selvagem, trabalhadores e saúde
pública.
O avanço da urbanização e a comoditização ocasionam transferência de
pessoas de áreas rurais para favelas, mas também o surgimento de cidades
agroindustriais em áreas periurbanas, onde há déficit de saúde pública e saneamento.
Com isso, as pessoas que habitam estas localidades ficam mais vulneráveis às
epidemiologias, que, por sua vez, se relacionam de forma mais rápida e integrada entre
cidade e campo.
Outras questões são dignas de nota. Nos EUA, senadores e membros da
Câmara se utilizaram de informações privilegiadas para favorecer investimentos
pessoais milionários em razão da aproximação da pandemia da Covid-19, quando se
anunciava publicamente que não se tratava de uma ameaça grave. Ao mesmo tempo, a
Goldman Sachs anunciou sua visão da crise como uma oportunidade para a
preeminência da economia americana.
Ao final, Wallace et al. propõem uma “teoria geral do surgimento de doenças
neoliberais”, que explica a origem de patógenos a partir de diversos fatores:
combinação dos circuitos globais de capital; implantação do referido capital com
destruição da complexidade ambiental regional que deixaria o crescimento virulento da
população de patógenos sem controle; aumento das taxas e da amplitude taxonômica
dos eventos de transbordamento; alargamento dos circuitos periurbanos pela expansão
de mercadorias que transportam esses patógenos recém-derramados sobre gado e
mão-de-obra, do mais profundo interior às cidades regionais; intensificação das redes
globais de viagens que distribuem patógenos para o resto do mundo de forma rápida; a
redução provocada por essas redes do atrito de transmissão, que permitem
desenvolvimento evolutivo de patógenos com maior mortalidade em animais e pessoas
e a remoção da seleção natural dos ecossistemas que forneceria proteção contra
doenças.
Para combater tais patógenos, as medidas deveriam envolver desalienação e
abandono das ideologias coloniais com a reintrodução da humanidade nos ciclos de
regeneração da Terra, libertando-nos de reapropriações expansivas do capital – por
meio de aspectos produtivos, sociais e simbólicos – e do totalitarismo imposto pelo
capitalismo que tudo mercantiliza. A mudança necessária passa, portanto, por um novo
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metabolismo planetário que deve colocar em xeque as bases fundantes do capitalismo.
Isto quer dizer que, se o modo de produção capitalista aliena as relações entre seres
humanos e a natureza, impulsionando uma dinâmica na qual os primeiros passam não
só a se perceberem de modo estranhado em relação à segunda, mas também a tentar
dominá-la subordinando-a ao seu processo produtivo desenfreado (“criando assim uma
fissura metabólica e a ruptura das condições de reprodução ecológica”), um novo
metabolismo em sintonia com a natureza, os ritmos naturais e evolutivos, demandaria
uma “reversão revolucionária do capitalismo e da criação de uma nova realidade
material, coevolutiva” (BELLAMY FOSTER, 2018). Talvez assim poderíamos falar de um
“novo normal” adequado para que uma nova pandemia não venha bater tão cedo de
volta à nossa soleira.
Partindo do metabolismo vigente nas redes de economia global e de suas
características de relevo para reflexão sobre a atual “crise da Covid-19”, notadamente a
acumulação financeira e o capitalismo, nos próximos parágrafos discutiremos os
argumentos de Wallace et al. sobre dois temas: a resposta dos Estados à pandemia com
base no caso brasileiro e seu papel na prevenção a partir do caso estadunidense.

II. O papel do Estado na prevenção

A rota de privatização da saúde e a redução do papel do Estado também possuem
impactos importantes na promoção de políticas de prevenção e do estabelecimento de
normas e infraestruturas capazes de lidar com demandas de saúde pública do porte da
pandemia.
Neste sentido, o caso dos EUA recebeu merecido destaque por parte de
Wallace et al. “Ninguém sabia que haveria uma pandemia ou epidemia dessa
proporção” disse Trump no final de março, quando a Covid-19 já havia se alastrado de
forma a tirar a vida de milhares de americanos (LIPTON et al., 2020). Merece destaque o
alerta feito pelos autores no sentido de que havia previsibilidade sobre a pandemia.
Sete dias antes da posse de Trump, foi emitido um alerta sobre uma possível
pandemia do vírus H9N2, que poderia impor barreiras a viagens internacionais. O aviso
descrevia uma pandemia pior que a de influenza (“Gripe Espanhola”) em 1918 e
pretendia avisar o novo presidente sobre a possível necessidade de proteção da
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população, com medidas concretas a serem tomadas em caso de avanço daquela
doença (TOOSI; LIPPMAN; DIAMOND, 2020). Felizmente, a pandemia de 2017 não
ocorreu, mas o alerta não serviu para que fossem adotadas medidas preventivas.
Em julho de 2019, Trump demitiu epidemiologistas do Centros de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC) que atuavam em solo chinês (TAYLOR, 2020). Dois meses
antes do coronavírus começar a avançar em Wuhan, Trump extinguiu um programa de
aviso de pandemias da ordem de 200 milhões de dólares (BAUMGAERTNER; RAINEY,
2020). Além disto, o Conselho de Segurança Nacional norte-americano encomendou
uma pesquisa em 2019, que foi entregue em setembro e advertia sobre os riscos de uma
pandemia, que não se confundia com o surto anual de gripe, e que poderia matar meio
milhão de americanos e custar 3,8 trilhões de dólares (COLEMAN, 2020). Trump foi,
ainda, avisado em 29 de janeiro de 2020 por seu conselheiro Peter Navarro sobre o risco
de tal pandemia colocar em risco a vida de milhares diante da ausência de cura ou
vacina para a doença (HABERMAN, 2020).
As ações e omissões de Trump na prevenção de pandemias se desdobram a
partir da mitigação da responsabilidade pela saúde coletiva, privilegiando o sistema
individualizado e privado de saúde, alinhado à perspectiva neoliberal. O neoliberalismo
é o sistema dominante da acumulação contemporânea, segundo Saad-Filho (2018). Mais
que uma ideologia ou conjunto de políticas de privatização, liberalização do comércio e
finanças ou freios ao Estado de bem estar social, ele é caracterizado pela financeirização
da produção, da ideologia e do Estado, pela globalização, pelo papel proeminente do
capital estrangeiro para produção mundialmente integrada e por uma política
macroeconômica baseada em medidas de contração fiscal e monetária, com a
manipulação das taxas de juros como a principal ferramenta (SAAD-FILHO, 2018, p. 56).
Assentados

em

quarenta

anos

de

neoliberalismo,

marcados

por

subfinanciamento, privatizações e desmonte de políticas públicas, os sistemas de saúde
estavam mal preparados para receber uma crise deste porte, apesar dos avisos
(HARVEY, 2020). Mesmo havendo previsibilidade sobre a pandemia, o regime neoliberal
admite que os Estados transfiram esse risco à população, intensificando uma crise
sanitária por sua própria atuação, ora imprudente, ora negligente. Neste mesmo
sentido, a forma de atuação dos grandes conglomerados em agricultura baseia-se na
possibilidade de externalizar os riscos para localidades com regulamentações mais
frágeis.
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Agora, a pandemia aparece para assombrar todo o planeta e as empresas rogam
aos Estados que salvem suas contas ao verem suas atividades interrompidas por uma
doença gerada por uma cadeia de eventos que remonta à própria atuação das empresas
que, se coerente à busca cega do lucro, é incongruente – em diferentes níveis – à
proteção da saúde pública.
As interseções entre a pane na saúde e na economia norte-americanas
exigiram de Trump uma inflexão para que o Estado volte agora à cena, injetando trilhões
de dólares para o combate à crise, assim como em 2008. Neste combate, no entanto,
estão inseridos fartos incentivos e financiamentos ao setor privado, com cifras mais
modestas no aporte de renda básica para a população, de modo que as estruturas do
capitalismo não são substancialmente desafiadas pela forma de intervenção estatal que
é colocada.
Ao mesmo tempo, a ação predatória dos EUA na aquisição de equipamentos,
motivando até mesmo o cancelamento do envio de materiais para outros países (BBC
Brasil, 2020), denota que a pandemia não está provocando mudanças no sentido de
uma cooperação global mais solidária. Pelo contrário. De todo modo, não deve passar
despercebido que as medidas de isolamento e restrições de locomoção e viagens podem
ocasionar deslocamentos, no mínimo temporários, nas cadeias de produção e
distribuição globais para redes regionais e locais, além de trazer a lume as principais
contradições do capitalismo, qual seja o impulso desregrado do capital no sentido de
sua autovalorização, ainda que o custo disso seja a destruição de suas próprias
condições de reprodução.

III. O caso brasileiro: sobre economia e saúde

O questionamento de Wallace et al. sobre o estudo do Imperial College é muito
interessante para pensar o caso brasileiro. De um lado, o citado estudo foi fundamental
para mudar o posicionamento dos governos do Reino Unido e dos EUA sobre a
pandemia. Donald Trump, que inicialmente negou a gravidade e defendeu a
permanência das atividades econômicas, se viu obrigado a mudar a abordagem quando
o grupo do Imperial College apontou para a possibilidade de um milhão de mortes se
nada fosse feito e, mesmo com a tomada de medidas, naquele momento, a projeção
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sinalizava a possibilidade de 100 a 200 mil mortes em solo norte-americano (BBC News,
2020).
Como em muitas ocasiões, Jair Bolsonaro mimetizou o comportamento de
Trump, negando a gravidade da doença ao dizer que seria apenas uma “gripezinha”
(BRITO, 2020) e defendendo a permanência das atividades econômicas. Enquanto isso, o
Supremo Tribunal Federal legitimou as decisões de prefeitos e governadores em favor
do isolamento social e consequente suspensão das atividades.5
O debate público brasileiro tem girado em torno de uma polarização
problemática entre economia e saúde (RONAN, 2020). Aqueles que defendem a
permanência das atividades econômicas, a despeito do avanço da pandemia, ignoram as
projeções científicas sobre o aumento exponencial de casos, provocando saturação do
sistema de saúde e, consequentemente, elevando a taxa de mortalidade da doença.
Ignoram, ainda, que os efeitos causados pelo adoecimento em massa da população, com
afastamentos do trabalho, além do potencial caos gerado por muitas mortes – inclusive
com saturação do sistema funerário – não tem como não afetar a própria economia.
Na verdade, a crise no sistema de saúde e a crise no sistema econômico,
estabilizadas pela pandemia, caminham juntas.6 É uma ilusão achar que um modelo que
permita o pleno avanço da doença causará menor dano econômico. Neste sentido,
quanto mais se demora a adotar medidas de isolamento necessárias, mais lenta será a
retomada das atividades econômicas. 7 Em algum momento, os governos se veem
forçado a parar as atividades – porém em uma situação mais dramática, com colapso no
sistema de saúde e grande perda de vidas, como o caso da Itália ensinou ao mundo
(HOROWITZ; BUBOLA; POLOVELO, 2020).
Quanto ao Brasil, ao fim e ao cabo, se o isolamento social funcionar e a curva
de propagação da Covid-19 e de mortes for achatada, Jair Bolsonaro dirá que tinha razão

5

SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE.
Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre
providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Cf. (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, 2020).
6 Neste sentido, ver MAVROUDEAS, 2020.
7 Em livre tradução: “Muitos países estão tomando medidas para parar atividades produtivas para atrasar a
difusão da Covid-19. Por vezes, tais medidas parecem excessivas e extremamente custosas. Neste artigo,
nós tentamos entender a resposta ótima a uma doença contagiosa. (...) Essas medidas extremas parecem
ótimas apesar do alto custo de investimento que possam ter no curto prazo, e por várias curvaturas de
funcionamento de bem-estar. O desejo por suavizar custos reduz a intensidade do isolamento ótimo
enquanto o prolonga por mais tempo, mas ele ainda equivale a reduzir a atividade econômica pela metade”.
(PIGUILLEM; SHI, 2020).
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de não se preocupar tanto com a pandemia, enquanto em verdade seus efeitos foram
minimizados pelos esforços dos governadores. O mesmo raciocínio funciona para os
efeitos na economia: caso a doença seja controlada – muito embora já se contabilizem
milhares de mortes – dirá o presidente que ele foi contra o fechamento dos
estabelecimentos e que os impactos econômicos causados pelo isolamento social
poderiam ter sido evitados. No entanto, a superação da crise na economia – disparada
pela pandemia –, depende do controle da crise na saúde. As soluções para ambas são
inseparáveis.8 A omissão do governo federal em prover medidas de saúde pública para o
combate ao coronavírus significará mais mortes e, ironicamente, maior retardo
econômico.
No entanto, o debate entre isolamento social ou permanência das atividades
econômicas – ou entre mitigação e supressão – parte de premissas erradas, ao não
questionar os interesses do mercado e ao colocar a saúde pública em segundo lugar. A
ocorrência de mortes evitáveis é tratada como mal necessário à sobrevivência da
economia – o que denota que esta economia não está voltada para o interesse público
ou para a saúde coletiva –, e uma economia que não serve à população é parte da
premissa equivocada que subjaz à tese de que o país não pode parar.
A economia está assentada sobre o que Chesnais denomina “regime de
acumulação financeirizada mundial”: um regime rentista do qual são expressões de seu
surgimento ritmos muito baixos de crescimento em todo o mundo, aumento do
desemprego em massa (junto da “flexibilidade” nos contratos e condições de trabalho),
ampliação das disparidades entre países e das desigualdades de renda e condições de
vida em cada país (CHESNAIS, 1998, p. 186). A acumulação financeira, a seu turno, é
compreendida como “a centralização em instituições especializadas de lucros industriais
não reinvestidos e de rendas não consumidas, que têm por encargo valorizá-los sob a
forma de aplicação em ativos financeiros, mantendo-os fora da produção de bens e
serviços” (CHESNAIS, 2005, p. 37).
A submissão do Sistema Único de Saúde (SUS) à limitação de seu orçamento
em função da Emenda Constitucional nº 95 de 2016 favorece um movimento de
privatização da saúde, através dos planos de saúde que, no entanto, não privilegiam

8

Neste estudo, os autores apontam que as medidas de contenção da doença e de apoio dadas pelos
Estados fazem a diferença quanto ao impacto econômico, diante do fato que o avanço da epidemia e os
impactos econômicos já são inevitáveis. Ver também ANDERSON et al., 2020.
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ações coordenadas, esforços perenes de regulamentação ou mesmo a criação de
sistemas de prevenção (fundamentos importantes para a proposta de Wallace et al.,
que desafiam as estruturas do regime de acumulação vigente). Neste sentido, quando a
pandemia aporta no Brasil, encontra em curso uma saúde pública já submetida aos
interesses privados, com investimentos governamentais reduzidos e tentativas de
desregulamentação de planos de saúde (com claro propósito de expandir o mercado
privado, cf. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 2020). Este cenário torna
muito mais difícil a realização de ações coordenadas em termos coletivos,
especialmente em um país de dimensões continentais.
Ao mesmo tempo, na medida em que o enfrentamento à doença exige uma
abordagem coletiva que atravesse as classes sociais através de suas especificidades de
gênero e raça, a pandemia coloca em xeque a tentativa neoliberal de individualização da
responsabilidade sobre a saúde (segundo a qual cada indivíduo deve arcar com suas
necessidades através da contratação de planos e seguros privados). No Rio de Janeiro,
no momento em que escrevemos este texto, um projeto de lei tramita na Câmara de
Vereadores para criar uma “fila única” de leitos para internação de pacientes
acometidos com a Covid-19. A Secretaria de Saúde passaria a gerir a fila e o poder
público pagaria pela utilização dos leitos do setor privado na forma de isenções de
multas ou utilizando o fundo especial para combate da doença. A proposta também é
discutida nacionalmente, hipótese em que a gestão seria feita pelo Ministério da Saúde
(DE LIMA, 2020; COLLUCCI, 2020). A medida parece emergencial, mas a forma de custeio
proposta deve ser vista com cautela. Se o Estado arcar com os custos desses leitos,
vertendo dinheiro público, arrecadado por toda a sociedade, para o pagamento de
hospitais privados – motivado pelo precedente desmonte das estruturas públicas, que
não tem leitos suficientes –, os planos particulares de saúde serão, assim, duplamente
beneficiados pela queda nos investimentos no SUS (ao mobilizar consumidores para
adesão aos planos e ao receber dinheiro público por seus leitos).

IV. Considerações finais

A falha na tomada de medidas concretas para prevenção a pandemias e na resposta à
Covid-19, bem como o surgimento da doença e a omissão no investimento de estruturas
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públicas capazes de enfrentá-la, têm como ponto comum estarem fundadas no regime
de acumulação neoliberal, que produz cadeias extensas de produção global e privilegia a
competição e o favorecimento privado sobre ampliação de bens coletivos e da saúde
pública.
Hoje, a doença tem suas diferentes respostas mediadas pelos mesmos fatores:
pacotes de salvamento dão maior investimento a empresas que aos milhares de
desempregados; estratégias de pirataria global mediam a obtenção de equipamentos; e
há favorecimento individual que não é voltado para o interesse público ou para a
preservação de vidas. As respostas da maioria dos Estados parecem reforçar o mesmo
regime que deu lugar à pandemia, com seus efeitos sobre os indivíduos sendo
gravemente reforçados por uma lógica que se destina a proteger “o mercado” antes dos
cidadãos. As respostas dadas a crise, portanto, não passam pela desalienação proposta
pelos autores. Ao contrário, são respostas que reforçam as causas “do surgimento de
doenças neoliberais”, qual seja, o próprio modo de produção capitalista. Até agora, nada
mudou.
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1. O Coronavírus provocou uma tempestade perfeita de
nacionalismo e especulação financeira1
Yanis Varoufakis2
Texto publicado em 08/03/2020

Poucas oportunidades foram tão boas em combinar as forças do nacionalismo e da
especulação financeira quanto a que vemos hoje com o surgimento da Covid-19,
conhecido como coronavírus. Quando a Covid-19 se espalhou da China para a Itália, até
os europeus que normalmente apreciavam as fronteiras abertas se uniram aos apelos
ensurdecedores para acabar com a liberdade de circulação nas fronteiras nacionais da
Europa - uma demanda antiga dos nacionalistas. Enquanto isso, os financistas que
especulam com a dívida pública estão realizando uma clássica fuga de títulos do governo
italiano para o alemão, em busca da segurança financeira que somente o mais poderoso
país do continente poderia oferecer durante qualquer crise. Como se tentasse nos
lembrar da grande contradição dos nossos tempos, a Covid-19 parece estar iluminando
gloriosamente a liberdade do dinheiro para transcender um universo financeiro sem
fronteiras, enquanto os seres humanos permanecem, como sempre, cercados.
Enquanto isso, nos EUA, o presidente Donald Trump combina seu habitual
apelo pelo recrudescimento das fronteiras com uma nova instrução para os financistas:
ao invés de seguirem o instinto natural de procurar refúgio nos mercados de títulos mais
calmos e seguros, "comprem ações durante a queda!" em Wall Street. Muita coisa
dependerá de os financistas acreditarem em Trump, ainda mais em um ano de eleições.
Se os especuladores confiarem no presidente norte-americano, Wall Street se
recuperará rapidamente, mesmo antes da epidemia desaparecer. As forças da
financeirização xenofóbica terão então triunfado e os progressistas dos EUA enfrentarão
uma luta árdua em todas as frentes políticas. Quanto à União Europeia, as elites
dominantes darão um suspiro aliviado por terem evitado uma nova depressão e
voltarão a administrar da melhor maneira possível a estagnação econômica dos últimos
1Texto

original: VAROUFAKIS, Yanis. Coronavirus has sparked a perfect storm of nationalism and financial
speculation.
The
Guardian,
Março
de
2020.
Disponível
em:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/08/coronavirus-nationalism-economy-wall-street.
Acesso em: 8 de mar. de 2020. Tradução: Maria Carolina Sanglard.
2 Yanis Varoufakis é economista e político grego, fundador do "Movimento Democracia na Europa 2025” e
do Partido “Frente da Desobediência Realista Europeia”, ou MeRA25. É membro da organização
”Internacional Progressista”.
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tempos, tingida, dessa vez, com uma grande dose adicional de xenofobia, reforçada pelo
coronavírus.
Wall Street seguirá o conselho de Trump de "comprar ações na queda"? Por
enquanto, os grandes players estão pensando de duas formas. A queda no mercado de
ações não os preocupa tanto. Sua preocupação era a de que a recente alta do mercado
teria relação com o aumento progressivo das dívidas suspeitas e que a Covid-19 pode
ter furado uma bolha que estouraria de qualquer maneira. Da mesma forma, na Europa,
o pior espectro pairando sobre as cabeças dos investidores é que as grandes
corporações, que dependem há muito tempo de dinheiro do Banco Central Europeu,
podem ser rebaixadas de classificação e definidas por ações de baixo valor especialmente em tempos de demanda doméstica estagnada e um mercado chinês de
importação em colapso.
Inspirando-se nas consequências do crash de 2008 e da crise da zona do euro
que se seguiu, os especuladores otimistas olham para os bancos centrais,
principalmente o Fed e o BCE, para fazer, mais uma vez, "o que for preciso" para
revitalizar suas fortunas. Duas perguntas tiram seu sono: os bancos centrais irão atender
à sua demanda? E se o fizerem, será suficiente?
É fácil de responder a primeira pergunta: os governos são impotentes em
ambos os lados do Atlântico. Nos EUA, o déficit orçamentário federal já está em uma
alta histórica, especialmente no contexto de um mercado de trabalho estrangulado,
enquanto a zona do euro permanece na camisa-de-força de seu arrocho fiscal. Portanto,
os bancos centrais serão forçados, gostem ou não, a extrapolar os velhos limites. Temos
visto anúncios de taxas de juros mais baixas, mesmo de compras semidiretas, em estilo
japonês, de dívidas públicas e privadas pelas autoridades monetárias.
No entanto, será suficiente para os bancos centrais jogarem mais dinheiro nos
mercados monetários infectados com Covid-19? Será que a economia conseguirá voltar
para onde estava há um mês se liquidez suficiente for injetada no sistema? Ou será
semelhante a um vagaroso furo que exige um aumento de injeções para permanecer
inflado? Além disso, será que o novo muro de dinheiro público conseguirá conter o
aumento da xenofobia? A triste resposta para a última pergunta também é instrutiva
sobre a questão econômica.
Quando uma fronteira é fechada, ela não abre novamente com facilidade,
mesmo que as condições que causaram seu fechamento sejam amplamente revertidas.
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Esta é uma lição da experiência recente da Europa. Tomemos por exemplo a Áustria,
que fechou sua fronteira com a Itália após o aumento da chegada de refugiados no
verão de 2015. Anos após a onda de refugiados desaparecer, as fronteiras
permaneceram fechadas. Algo similar aconteceu com as fronteiras ao longo dos Balcãs
Ocidentais. E o aumento da liquidez do banco central acarretará uma melhora dos
efeitos da Covid-19 na economia? Para responder, precisamos nos lembrar do que
aconteceu após o crash de 2008.
Houve duas respostas à crise de 2008 que salvaram o capitalismo do colapso
total: a injeção gigantesca de liquidez na economia pelos bancos centrais, sobretudo
pelo Fed; e a China, cujo governo se encarregou intencionalmente de construir a maior
bolha de crédito privado da história para substituir a demanda perdida de exportação
por um aumento estupendo de investimentos. As intervenções do Fed e da China
conseguiram reaquecer as finanças globais e colocaram as bolsas de valores no caminho
de seu maior rompante de crescimento. No entanto, o mundo não voltou ao estado
anterior a 2008.
Antes de 2008, Wall Street desempenhou papel crucial na reciclagem dos
excedentes existentes fora dos EUA, funcionalizando os déficits norte-americanos para o
financiamento de investimentos globais. Depois de 2008, a reaquecida Wall Street não
pôde executar esta tarefa. Ao contrário, canalizou grande parte da liquidez não para
investimento em capital fixo, mas para a reaquisições de ações e compras de novos
ativos. Como resultado, a economia pós-2008 é caracterizada pela poupança exceder o
investimento em bens de capital. Como a poupança é a oferta do dinheiro, e o
investimento, sua demanda, o excesso da oferta de dinheiro explica as taxas de juros
permanentemente baixas ou negativas. Isto também explica a redução dos salários em
um cenário de aumento dos preços dos ativos, causando desigualdade insustentável e
produzindo os triunfos políticos do nacionalismo xenofóbico.
Exatamente da mesma maneira que o aumento da liquidez pós-2008 falhou
em reequilibrar a poupança e o investimento no âmbito global, qualquer “flexibilização”
monetária para combater os efeitos negativos da Covid-19 falhará em retornar a
economia global ao seu estado anterior a fevereiro. É claro que, como aconteceu depois
de 2008, os especuladores vão enriquecer e as forças nacionalistas se aproveitar ao
máximo do descontentamento que virá em seguida.
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A crise da Covid-19 e a insuficiência das análises
econômicas liberais: um comentário a Yanis Varoufakis

Maria Carolina Sanglard1

Yanis Varoufakis escreveu extensamente sobre o Crash de 2008 e seus impactos na
economia mundial. Desde o início dos anos 2000, ele já alertava sobre a instabilidade da
economia global e questionava a sustentabilidade da zona do euro (VAROUFAKIS, 2015).
A quebra da Lehman Brothers e a subsequente crise da dívida na Europa confirmaram o
caráter visionário das análises feitas pelo economista. Frente à Pandemia da Covid-19 e
à nebulosidade de seus impactos para a humanidade, Varoufakis continua a escrever e
atuar politicamente, trazendo análises esclarecedoras em meio à nova crise.
“O coronavírus provocou uma tempestade perfeita de nacionalismo e
especulação financeira” é o título de seu artigo publicado no jornal The Guardian, no
qual Varoufakis analisa os possíveis impactos do vírus no cenário mundial. De início o
autor apresenta sua tese de que o surgimento da Covid-19 proporcionou ao
nacionalismo e à especulação uma oportunidade sem precedentes para ambos
movimentos combinarem forças (THE GUARDIAN, 2020). Neste sentido, Varoufakis
discute o crescente sentimento de xenofobia na Itália e o aumento da especulação
financeira com o aparecimento dos primeiros infectados.
A insegurança sobre o governo italiano tem levado, de acordo com Varoufakis,
os financistas que especulam com a dívida pública deste país a realizarem uma fuga de
títulos para o governo alemão, devido a maior segurança que este último poderia
oferecer. Com isso, continua o autor, a Covid-19 escancara a contradição da mobilidade
em nosso tempo: enquanto o dinheiro tem a liberdade para transcender em um
universo financeiro sem fronteiras, os seres humanos permanecem cercados (THE
GUARDIAN, 2020). Quanto aos EUA, Varoufakis destaca o discurso xenófobo nacionalista
de Trump, que concorreu à eleição americana de 2016 com o slogan “Construa o muro”,
referindo-se à fronteira do México. Com a disseminação global do coronavírus, Trump
1
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continuou sua retórica racista através de comentários carregados de sinofobia ao
chamar o coronavírus de “vírus chinês” (THE WASHINGTON POST, 2020). Este mesmo
preconceito foi repetido por integrantes do governo de extrema direita do Brasil, o que
provocou diversos incidentes diplomáticos com a China. O Deputado Federal e filho do
presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, em seu twitter pessoal culpou a China
pela epidemia de Coronavírus (GLOBO, 2020). A situação foi agravada pelo Ministro da
Educação que também em seu twitter fez ataques e insinuou que a China teria
intenções nefastas com a pandemia (FOLHA DE S. PAULO, 2020). Estas declarações
foram consideradas pelo governo chinês como “absurdas e desprezíveis, com cunho
fortemente racista” e repudiadas pela Embaixada da China no Brasil, que as considerou
“influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil”
(ISTOÉ, 2020). Fica claro o apelo que o discurso xenofóbico possui em momentos de
crise e como ele pode ser utilizado para a sociedade não questionar as condições
políticas e econômicas, sobretudo medidas de austeridade e de privatização, que
debilitaram o sistema público de proteção contra desastres ou pandemias.
Varoufakis mostra que esse discurso xenofóbico de Trump é acompanhado de
instrução do governo norte americano aos financistas para que eles "comprem ações
durante a queda!", ou seja, para que eles invistam em Wall Street, ao invés dos
mercados de títulos de outros países que poderiam ser mais seguros (THE GUARDIAN,
2020). Mas os financistas seguirão o conselho de Trump?
Segundo Varoufakis, há duas preocupações predominantes na mente dos
financistas. De um lado, o medo de que a queda no mercado de ações deflagrada pela
Covid-19 tenha refletido a existência de uma bolha especulativa já existente que poderia
estourar a qualquer momento. De outro, sobretudo na Europa, as grandes corporações
estão temerosas de serem rebaixadas e suas ações se tornem de baixo valor especialmente em tempos de demanda doméstica estagnada e de colapso do mercado
chinês de importação (THE GUARDIAN, 2020).
Varoufakis mostra que os especuladores esperam que os bancos centrais,
principalmente o Fed e o BCE, intervenham para revitalizar suas fortunas, como fizeram
no crash de 2008. Mas sustenta que ainda é incerto se os bancos centrais irão atender
esta expectativa. Em caso positivo, não é possível saber se o dinheiro injetado pelos
bancos centrais no mercado será suficiente e se a economia voltará a ser como antes,
mesmo que haja liquidez suficiente no sistema (THE GUARDIAN, 2020).
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Para ilustrar a situação apresentarei dados relativos ao mercado financeiro nos
meses de março e abril de 2020. Em março, o mercado reagiu à pandemia com uma
grande queda nos valores das ações, o que levou muitos países a acionarem o “circuit
breaker”, um mecanismo que existe para interromper as negociações por 15 minutos,
em uma tentativa de acalmar os investidores (WOLRD ECONOMIC FORUM, 2020). Para
combater essa instabilidade no Mercado de Ações o governo norte-americano tomou as
usuais medidas aplicadas em tempo de crise. O Fed baixou as taxas de juros e começou
a comprar quantidades ilimitadas de títulos do Tesouro e títulos privados.
Paralelamente, o Congresso aproveitou a injeção de dinheiro para passar um pacote de
gastos de US $ 2 trilhões no valor de cerca de 9% do produto interno bruto dos EUA.
Com essas medidas fiscais e os sinais de melhoria da liquidez em vários mercados o Dow
Jones Industrial Average aumentou mais de 21% nesse período, no dia 27 de março
(BARRONS, 2020).
Entretanto a instabilidade dos mercados parece ser maior do que as
intervenções governamentais. Em abril, as ações nos EUA caíram após uma alta de seis
semanas, representando um grande risco para os investidores. Os preços do mercado de
futuro do petróleo despencaram para níveis sem precedentes, prejudicando os ganhos
corporativos. O Dow Jones Industrial Average baixou mais de 2% (BLOOMBERG, 2020).
Isto demonstra que as antigas formas de contornar as crises do capitalismo, sobretudo a
amplamente utilizada em 2008-09, já não se mostram mais eficazes.
Varoufakis já tratava da questão do aumento da liquidez por medidas do
banco central e se mostrava cético sobre a capacidade desses recursos levarem a uma
melhora na economia após os efeitos da Covid-19. Tal ceticismo era baseado em análise
do papel do Wall Street pré-2008 e das políticas anticrise. Antes da quebra da Lehman
Brothers, a bolsa de valores de Nova Iorque desempenhava papel crucial na reciclagem
de excedentes de capital fora dos EUA ao transformarem títulos da dívida norte
americana em meio de financiamento de investimentos globais. Com a quebra da bolsa
em 2008, Wall Street não conseguiu mais executar essa tarefa, movimentando grande
parte da liquidez para a recompra de ações e de ativos, não para investimento em
capital fixo. Esta lógica especulativa se manteve intacta após a injeção de dinheiro pelos
bancos centrais nos mercados financeiros (THE GUARDIAN, 2020).
Em seu livro “Modern Political Economics Making Sense of the Post-2008
World”, Varoufakis escreveu sobre o despudor dos economistas liberais, que foram
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incapazes de prever a crise de 2008 e mesmo assim nunca tiveram de pedir desculpas,
reescrever seus livros, nem prestar explicações sobre a falsificação de suas hipóteses. Ao
contrário, eles se mostraram sempre confiantes e reproduziram nos rádios e televisões a
mesma metodologia que não serviu para prognosticar nada (VAROUFAKIS, HALEVI,
THEOCARAKIS, 2011, p.15) Varoufakis confronta as teorias ortodoxas e explica que suas
falhas são resultado de uma compreensão equivocada do capitalismo como um sistema
inerentemente harmonioso. Ao manterem uma crença mística na existência de um
mecanismo dentro do próprio sistema que dissolve conflitos automaticamente, tais
economistas acham que as crises são meros acidentes que não precisam ser teorizados
(VAROUFAKIS, HALEVI, THEOCARAKIS, 2011, p.18).
A crise da Covid-19 explicita mais uma vez a incapacidade de previsão e
oferecimento de soluções por parte da ortodoxia. Os economistas convencionais têm
utilizado sempre as mesmas teses que falharam há dez anos. Se, de um lado, se vê um
apelo ao keynesianismo de emergência como medida anticrise; de outro, está claro que
as fragilidades especulativas do mercado financeiro não serão resolvidas com os antigos
métodos de injetar liquidez no mercado. A pandemia se revela, assim, o gatilho de uma
das mais graves crises do capitalismo e anuncia uma possível quebra de paradigma na
forma com que conduzimos as políticas econômicas e sociais num âmbito global. Tal
quebra, no entanto, só será possível se o pensamento crítico aproveitar as brechas que
foram geradas.
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2. Reprodução Social em crise1

Kate Bradley2

Nas últimas semanas e meses, diversos países em todo o mundo se viram no meio de
uma crise tão inesperada que deixou governos e gestores sem saber como reagir.
Nestes tempos estranhos, o comportamento dos nossos governantes e da
população passa a fazer mais sentido quando enquadrado nos termos da “reprodução
social”. Reprodução social é o nome dos processos que são realizados para transformar
as pessoas em trabalhadores – para garantir que sejam saudáveis, obedientes e “aptas
para o trabalho”, como diz o Departamento do Trabalho e Pensões.3 É também um
termo que descreve os processos através dos quais as pessoas sustentam a si próprias e
as suas comunidades, mesmo fora de um contexto capitalista – cozinhando,
descansando, socializando, e educando as crianças. Muito trabalho de reprodução social
pode ser feito para si ou para outras pessoas, seja na forma de trabalho remunerado
(por exemplo, trabalho de cuidado, ensino ou enfermagem), seja como trabalho não
remunerado (no lar, como trabalho doméstico).
Normalmente, as crises começam como crises de produção: uma indústria ou
setor em colapso que leva a quebras ou perdas de lucratividade, que são depois
transferidas para a população sob a forma de cortes nos empregos, reintegrações de
posse e ataques aos serviços sociais de reprodução (por exemplo, nas áreas da saúde e
da educação). Nestas crises “normais”, como o período de austeridade que se seguiu ao
colapso de 2007-8, o sistema prossegue dando o melhor de si para restaurar os lucros,
ao mesmo tempo que dispensa funcionários, elimina serviços deficitários e forja a
narrativa pública para apresentar os danos que considera “inevitáveis”.

1

Texto original: BRADLEY, Kate. Social reproduction in crisis. Revolutionary socialism in the 21th century
(rs21), Abril de 2020. Disponível em: https://www.rs21.org.uk/2020/04/01/social-reproduction-in-crisis/ .
Acesso em: 2 de abr. de 2020. Tradução: Bruna da Penha de Mendonça Coelho, Fatima Gabriela Soares de
Azevedo e Rhaysa Ruas. Revisão: Rhaysa Ruas.
2 Kate Bradley é Integrante do Revolutionary Socialism in the 21st Century (rs21.org.uk), com sede na GrãBretanha.
3 Tradução literal de Department for Work and Pensions, que é um departamento do governo britânico
responsável pela política social e de pensões [N.T.].
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Entretanto, esta crise começou de forma inversa. A pressa em proteger a nossa
saúde coletiva – a nossa capacidade de nos reproduzirmos – contra uma doença que
ameaça a vida e se espalha rapidamente desencadeou uma quebra global no consumo
(p.ex. alimentação fora de casa, compras não essenciais, viagens internacionais e
comércio) e na produção (i.e. o fechamento de muitos locais de trabalho, como
indústrias e empresas e a ausência de funcionários naqueles que ainda estão abertos).
Em alguns casos, esta quebra tem sido forçada pelos trabalhadores que se opõem às
tentativas dos gestores em atrasar a sua própria crise. Um bom exemplo disso é a
fábrica da Mercedes Benz na Espanha, que, através de uma greve, obrigou a sua direção
a fechar as portas por receio da difusão acelerada do coronavírus em meio a enorme
massa de trabalhadores se estes não fossem autorizados a ficar em casa. Nestes tempos,
a única narrativa inevitável é a nossa contra os nossos patrões e governos: “é inevitável
que percam lucros; agora têm de agir humanamente em relação a nós”. O nosso poder
de pôr fim ao que resta do sistema, como naquela fábrica da Espanha, é o nosso poder
de impor essa exigência.
A pandemia do coronavírus serviu para realçar, mesmo para aqueles que
normalmente não estão inclinados às ideias anticapitalistas, que uma condição essencial
para as nossas sociedades continuarem a funcionar é que o trabalhador cuide de si
próprio para chegar à porta do seu local de trabalho – parte oculta da vida que muitas
vezes tomamos como apolítica e não relacionada com a nossa experiência enquanto
trabalhadores. A redução dos serviços nas empresas de transporte, os taxistas obrigados
a ficar em casa, o fechamento das escolas e a redução de sua capacidade de cuidar das
crianças puseram em evidência a centralidade do trabalho “de reprodução social” para o
capitalismo de uma forma muito súbita e extrema.

A crise de produção e a manutenção do sistema em curso

Muitas das medidas confusas que os conservadores escolheram adotar nas últimas
semanas são mais fáceis de entender ao visualizarmos suas decisões como uma
tentativa de proteger a estrutura da economia diante de um enorme colapso que se
aproxima. Embora pareça que eles tenham aceitado que o lucro não poderá ser mantido
pela maioria dos negócios, eles tentaram sustentar a recuperação econômica para o
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capital como centro de sua estratégia para enfrentar a Covid-19. Sua oferta de auxílios
de £25.000 para empresas de serviços é uma dessas medidas. Talvez seja algo que seria
visto como generoso em um momento menos crítico; agora, no entanto, é evidente que
essa pode ser a única forma de limitar as consequências a longo prazo para bares e
restaurantes que constituem grande parte da economia de consumo.
A segunda oferta monetária do governo recente, a de empréstimos para todas
as empresas começando com um “payment holiday”4, também é para proteger a
lucratividade do sistema a longo prazo. Os empréstimos, afinal, precisam ser pagos, e a
dívida tem sido há muito uma maneira de o governo garantir que a riqueza seja
transferida de forma ascendente na medida em que é criada. Os indivíduos também
estão sendo incentivados a contrair empréstimos para atender às suas necessidades
sociais reprodutivas durante períodos de salários reduzidos ou de desemprego. A dívida
pode ser vista para o mutuário como uma forma de “emprestar dinheiro do futuro” –
mas isso deixará várias pessoas em situação pior por muito mais tempo (e mesmo para o
sistema, é uma maneira inerentemente instável e abstrata de manter os padrões de vida
atuais). Isso poderia provocar outra crise, caso as dívidas contraídas durante essa
pandemia não possam ser pagas em uma lenta economia futura.
De certa maneira, nós já estamos vendo o efeito negativo que produz em
pessoas que contam com dívidas durante uma crise para a satisfação de suas
necessidades. Após a última recessão, a família média do Reino Unido já possui cerca de
£ 13.000 em dívidas não garantidas, além de dívidas hipotecárias em muitos casos. À
medida que o coronavírus se agravar, enfrentaremos os inadimplementos em grande
escala – e precisaremos seguir lutando firmemente por nossos direitos para impedir um
aumento nas reintegrações de posse, despejos e remoções após a retirada do
congelamento temporário nesses processos, adotado pelo governo.
“Congelamento” é uma boa metáfora do que o governo está tentando fazer:
manter a estrutura capitalista da economia segura durante toda a pandemia, para que
possa retornar à sua sórdida normalidade dentro de alguns meses.

4

Recurso que possibilita uma espécie de pausa temporária do pagamento [N.T.].
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Reprodução social, “trabalhadores essenciais” e Covid-19

A terrível insuficiência do NHS 5 para esta crise moldou toda a resposta nacional e
governamental ao coronavírus. No primeiro mês de propagação do vírus no Reino
Unido, um grande número de pessoas foi contatado pelos médicos da família e instruído
a não usar os serviços do NHS enquanto o vírus persistisse, e os testes na comunidade
estavam praticamente indisponíveis. Se o NHS estivesse tão preparado para uma
epidemia de saúde quanto os militares estão para a guerra, talvez a situação não
estivesse tão terrível. No entanto, como as políticas de austeridade conduziram a um
NHS desmontado, sempre funcionando quase na sua capacidade máxima, foi preciso
haver uma abordagem minimalista para os cuidados com a Covid-19, levando ao
método do “achatamento da curva” (tentando manter baixo o número de casos para o
serviço de saúde), ao invés de uma tentativa mais proativa de combater o vírus.
O fato de que o governo do Reino Unido manteve as escolas abertas por tantas
semanas durante a crise não surpreende, já que tentativas de não parar os espaços de
trabalho demandam que as crianças tenham aulas, concebendo-se a escola como um
enaltecido lugar de acolhimento enquanto passa a pandemia. Isso colocou em risco
professores, alunos e as pessoas que convivem com as crianças e adolescentes. A
necessidade de manter as escolas em funcionamento pode ser vista como um efeito em
cadeia de duas forças: a primeira, o longo esforço do capitalismo para que aqueles que
desempenham o trabalho de cuidado no lar também sejam trabalhadores remunerados
fora de casa como meio de aumentar a lucratividade (por exemplo, mães que fazem
uma “dupla jornada” de trabalho remunerado e trabalho doméstico); a segunda, as
tentativas desesperadas da classe dominante de impedir a falência das empresas
através da manutenção dos locais de trabalho em atividade por mais tempo do que seria
seguro. Esse “movimento de pinça” capitalista leva as pessoas a serem pressionadas a
trabalhar durante essa crise e força as escolas a permanecerem abertas para possibilitar
que isso aconteça.
A centralidade das profissões dos “trabalhadores essenciais” deveria nos
mostrar quão poderosos eles podem ser. Certamente, durante crises, tais trabalhadores
se tornam ainda mais importantes para o sistema do que são normalmente. Mas as

5

Sigla que designa o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido [N.T.].
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demandas para que os serviços essenciais continuem destacam a importância desses
setores para manter a produção. Nós deveríamos levar essa lição conosco quando
voltarmos à normalidade, caso tenhamos que voltar.

Para quem serve a reprodução social: visualizando novas comunidades

Obviamente algumas empresas têm se saído muito bem em tempos de Covid-19.
Quando falamos de trabalho socialmente reprodutivo estamos falando de mercadorias
que têm valor de uso para a reprodução: comida, papel higiênico, sabonete, produtos
de limpeza. Os supermercados estão fervendo em meio à onda de pânico e, como não
há controle de preços para proteger os consumidores, alguns itens estão muito mais
caros. Isto acontece para que se ganhe dinheiro com o aumento da demanda de curto
prazo. No lugar onde moro, algumas lojas tentaram lucrar com o aumento dos preços de
produtos de limpeza e papel higiênico. Além disso, todos vimos exemplos na mídia de
pessoas comprando reservas de álcool gel para as mãos. Alguns eventos parecidos
aconteceram no campo da produção (empresas, por exemplo, comprando um grande
número de laptops para garantir que sua equipe pudesse trabalhar de casa), mas foram
as mercadorias socialmente reprodutivas que ganharam as manchetes dos jornais. Isto
talvez deva nos levar a pensar em termos de valor – e como podemos garantir que os
itens essenciais permaneçam disponíveis para todos quando são os capitalistas que
controlam o seu valor de mercado.
Um dos benefícios de viver esses tempos estranhos, contudo, é ver o lado
positivo de como as pessoas reagiram, ver como vizinhos e pessoas que dividem casas
(sejam “famílias” ou não) têm se ajudado a sobreviver como nunca antes. É claro que há
desvantagens no autoisolamento, especialmente para quem vive em moradias
pequenas e inadequadas ou em relacionamentos abusivos – e precisaremos de formas
criativas de ajuda para quem sofre com suas próprias crises pessoais. No entanto, é
reconfortante ver atualmente grupos de ajuda mútua surgindo no Facebook ou através
dos chamados leafleting, organizações como a ACORN6 se voltando para o apoio da

6

Organização fundada em Bristol em 2014, com o objetivo de unir comunidades para criar condições mais
justas de vida (cf. ACORN, 2020) [N.T.].
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comunidade e conselhos paritários ou seções locais do Partido Trabalhista britânico
tentando coordenar o voluntariado.
Não há nada inerentemente anticapitalista na ajuda mútua, uma vez que é
esperado que unidades familiares façam isso umas pelas outras desde o início do
capitalismo. E esse trabalho livre ironicamente permitiu que o capitalismo crescesse e se
desenvolvesse. Como resultado, alguns dos projetos de ajuda mútua serão mais
populares e políticos do que outros, e alguns podem ser vistos somente como
movimentos de superação, sem inflexão política. Ainda assim, muitas pessoas estão de
repente falando sobre os idosos que vivem sozinhos e podem estar sofrendo, mesmo
que essas pessoas sempre tenham estado ali e frequentemente precisassem de ajuda,
desde antes do coronavírus. As pessoas estão ligando para seus entes queridos,
conversando com amigos.
Felizmente, esse período vai mostrar às pessoas a possibilidade de construir
coletivamente para além da atomização e da alienação quotidiana do capitalismo – de
nos reproduzirmos para alguma coisa diferente da nossa mera rotina.

Referência bibliográfica

ACORN. About. Disponível em: https://acorntheunion.org.uk/about/ . Acesso em: 2 de
abr. de 2020.

101

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

A crise da vida sob o capitalismo: a reprodução social como
chave para a transformação

Bruna da Penha de Mendonça Coelho1, Fatima Gabriela Soares de Azevedo 2
e Rhaysa Ruas 3

A pandemia da Covid-19 se insere num processo de crise econômica que demanda
análise dos vínculos da produção com a reprodução social. Para Kate Bradley, a presente
conjuntura evidencia a relação contraditória que envolve a dependência do capital ao
trabalho humano: se, de um lado, destaca como essenciais os trabalhos voltados à
reprodução da força de trabalho, também tidos por trabalho de cuidado ou trabalho de
reprodução social;4 por outro, demonstra em que medida os Estados continuam sendo
postos a serviço da preservação da estrutura capitalista da economia, na tentativa de
garantir a volta à normalidade dentro de alguns meses.
Ao analisar o exemplo do Reino Unido, a autora discute como o governo
conservador tem tentado sustentar a recuperação econômica para o capital como
centro de sua estratégia de enfrentamento à pandemia, apostando, no plano
macroeconômico, no aumento do endividamento público – através dos pacotes de
ajuda aos grandes bancos e conglomerados econômicos – e privado, com a crescente
liberação de empréstimos e crédito pessoal. Ao finalizar o texto, a autora propõe
reflexão sobre como, devido a sua importância durante a crise, os trabalhadores dos
serviços essenciais podem ser elementos-chave para mudanças estruturais. Estas
poderiam ser pautadas pela construção de novas comunidades, baseadas nos laços de
solidariedade que estão se estabelecendo em um período de ascensão de lutas
anticapitalistas, na busca por estratégias para não faltar itens básicos e na defesa da
sobrevivência de todas as pessoas em meio ao isolamento social.
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Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ) e em Sociologia (Instituto de Estudos Sociais e
Políticos - Bolsista CNPq). E-mail: brunapmcoelho@gmail.com
2 Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). E-mail: azevedo.fatima@posgraduacao.uerj.br
3 Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail: rhaysaruas@gmail.com
4 Como veremos mais adiante, o trabalho de reprodução social consiste nas atividades que compõem os
processos através dos quais as pessoas sustentam a si próprias e as suas comunidades: cozinhar, descansar,
socializar, gerar e educar as crianças, cuidar dos doentes e idosos, etc.
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No centro da argumentação de Bradley está a noção de crise da reprodução
social. Embora não conceitue ao longo do artigo o que entende por crise, a autora
oferece algumas pistas que serão desenvolvidas a seguir. Segundo Kate Bradley, o que
caracteriza a crise atual (e a distingue das chamadas “crises normais”, como a de 2008) é
o fato de que em 2020 o ponto de partida não tem sido uma crise de produção que,
como linha de continuidade, afeta as garantias e serviços sociais de reprodução.
Segundo a autora, a crise atual teria origem em movimento inverso: a necessidade de
preservação da saúde e da própria capacidade de nos reproduzirmos é que gera o
colapso nos setores da produção e consumo, a partir da inaptidão dos Estados em lidar
com cenários de disseminação descontrolada do vírus e a consequente necessidade de
um rigoroso isolamento social (BRADLEY, 2020). Esse novo movimento nos incita a
pensar, como aponta a autora, na importância que nossa capacidade de reprodução
possui para a manutenção em curso das relações sociais como um todo.
O texto de Kate Bradley tem, porém, uma imprecisão. A crise de 2008, como
demonstra, por exemplo, Eric Toussaint (2020), é uma crise especulativa, um processo
que tem origem no mercado financeiro, de modo que não pode ser caracterizada como
uma crise de produção. O trabalho de Kate Bradley deve ser, pois, complementado com
análises que acertam na avaliação da relação do capital financeiro com setores
produtivos, especialmente nas crises dos últimos anos. Seu mérito é, precisamente,
mostrar que há um elemento que não fica explícito na maioria da bibliografia sobre
financeirização e as crises: a reprodução social.

I. Que crise é essa?

No ano de 2020 um tremor abala as peças do xadrez capitalista. A profunda crise do
regime de acumulação neoliberal parece chegar ao seu limite, na medida em que quase
todas as economias mundiais registram quedas superiores às da crise de 2007-08. Se, de
um lado, é certo que o capitalismo é um sistema que possui uma tendência à crise –
que, intrínseca à contradição estrutural capital x trabalho, geralmente se concretiza
após ciclos de normalidade –, de outro lado, crises do capital são eventos singulares,
cuja saída pode ser difícil de ser encontrada. Sair de uma crise global pode envolver
muitas crises em menor escala e levar anos. Estamos vivendo em um desses períodos:
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desde a crise estrutural marcada pelo choque do petróleo em 1973, o capitalismo ainda
não superou a exaustão do modo de regulação fordista. A tentativa de tornar o modo de
regulação neoliberal uma solução para isso não foi capaz de retomar sua reprodução
crescente, mesmo lançando mão de formas predatórias de expropriação (violência
extraeconômica), ao invés das formas tradicionais de acumulação econômica
(GONÇALVES, 2017).
O neoliberalismo pressupõe um processo de financeirização da economia real
que é garantido e impulsionado pelos Estados-nação e cujo mecanismo de reprodução
depende da depreciação de todo tipo de recursos e ativos até que não reste mais nada a
se fazer, a não ser transferir sua propriedade para instituições mais ricas e maiores. Nas
palavras de Alfredo Saad Filho, a financeirização “expressa o controle do capital
portador de juros (CPJ) sobre a alocação de recursos sociais e a reprodução social de
maneira mais geral, através de distintas formas de capital fictício (Fine, 2015)”. A
consolidação do neoliberalismo através de décadas mundo afora viabilizou a
proeminência da financeirização sobre processos políticos, econômicos, ideológicos, o
que não se deve a uma superação do capital financeiro em relação ao capital produtivo
em razão de golpe ou metamorfose. “Pois as finanças não são apenas o conjunto de
capital líquido controlado pelas instituições financeiras, colocado em oposição ao capital
(produtivo) ‘real’ metaforicamente colado ao chão” (SAAD FILHO, 2015, p.65).
O modelo de regulação neoliberal carrega um grande conjunto de
contradições. Crises financeiras constituem o modus operandi do seu regime de
acumulação, que se reproduz através da extrema precarização do trabalho e das
condições de vida dos trabalhadores, tendo como mecanismos centrais, dentre outros, o
endividamento (público e privado) e os pacotes de austeridade.
Da mesma forma que a crise financeira de 2008 tem um significado específico
por sua ligação com o mercado habitacional e com a especulação fundiária, podemos
dizer que a chamada “Crise da Covid-19” também possui suas características específicas,
que podem distingui-la das suas antecessoras. Para Toussaint (2020), ao contrário das
afirmações da grande mídia e dos governos, de que a crise econômica teria sido
provocada pela pandemia do coronavírus, este foi simplesmente o detonador de um
processo que já estava em gestação tanto no mercado financeiro, quanto no setor
produtivo. Em 2018 e 2019, muito antes da circulação do vírus, ocorreram em Wall
Street fatos que evidenciavam a aproximação de um momento limite. Em 2019 houve
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“crise de liquidez em contexto de profusão de liquidez” e pela segunda vez o Fed
interveio injetando dinheiro e comprando títulos. No mesmo ano se iniciou uma crise de
superprodução de mercadorias em alguns setores industriais, como, por exemplo, o
automotivo e o de fabricação de máquinas e equipamentos, afetando economias como
China, Índia, Alemanha e Grã-Bretanha, dentre outros países. Quando em 2020 o Fed e
o BCE (Banco Central Europeu) promoveram medidas como jogar trilhões no mercado
financeiro e baixar taxas de juros, não se tratava de evento sem ligação com o cenário
recente, dado que este é o comportamento adotado desde 2008.
Ao mesmo tempo em que o regime de acumulação estava ofegante nas bolsas
de valores e mostrava sinais de preocupação nas fábricas, uma crise da reprodução já
vinha sendo evidenciada por movimentos de mulheres em todo o mundo. É esta
dimensão da crise, geralmente ignorada, que Bradley (2020) traz para o centro da
discussão, a partir das teses feministas-marxistas da Teoria da Reprodução Social.
A reprodução social, nas palavras de Kate Bradley, se constitui pelos
“processos que são realizados para transformar as pessoas em trabalhadores – para
garantir que sejam saudáveis, obedientes e ‘aptas para o trabalho’” (BRADLEY, 2020).
Esses processos, realizados predominantemente por meio de trabalho não-remunerado
(como tarefas de cuidado no interior de famílias e comunidades) ou trabalho subremunerado (trabalho doméstico e outras profissões ligadas à educação, saúde e
limpeza, por exemplo), geram a sobrecarga das mulheres que, em maioria, são
responsáveis pela reprodução social. Cuidados com crianças e doentes são comumente
realizados de forma concomitante à sua participação na força de trabalho. Movimentos
sociais de mulheres na última década enunciam, em seus chamados de greves de
mulheres, a dependência do sistema produtivo em relação à reprodução social e
demandam o rompimento com a exploração sobre a mulher, comumente intensificada
em múltiplas jornadas de trabalho.
Para a Teoria da Reprodução Social, portanto, trabalho precisa ser entendido
em sentido amplo, para além do assalariamento. Isto engloba toda atividade necessária
à manutenção da vida social (e, inclusive, da própria força de trabalho), concretamente
constituída nas relações de raça, gênero, sexualidade e nacionalidade. Ou seja, as
tarefas de cuidado inerentes à conservação e reprodução dos trabalhadores, aquelas
que não são realizadas inteiramente nas fábricas, não têm outro nome senão... trabalho.
A substancialidade desse processo, que sempre pautou a subsistência da vida social (e
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que é capturado pela acumulação capitalista, por proporcionar a manutenção em curso
de seu mecanismo básico de funcionamento: a extração de valor a partir da
transfiguração da força de trabalho humana em mercadoria), explicita-se no cenário
contemporâneo e, ao mesmo tempo, o constitui.
Manter o controle dessa dinâmica – e fazê-lo segundo seus parâmetros
desiguais de organização social do trabalho – é indispensável ao modo de produção
capitalista, para sua própria sobrevivência e expansão. Isso se deve ao fato de que a
autovalorização do capital demanda inevitavelmente a usurpação da força de trabalho
alheia, já que apenas ela é “fonte de valor, e de mais valor do que aquele que ela
mesma possui” (MARX, 2017, p. 270). As condições materiais para que lancemos nossa
força de trabalho ao mercado laboral remunerado passam, necessariamente, por esse
trabalho que é essa “parte oculta da vida que muitas vezes tomamos como apolítica e
não relacionada com a nossa experiência enquanto trabalhadores” (BRADLEY, 2020).
No geral, as sociedades capitalistas implicam uma separação entre a produção
econômica, voltada para a produção de valor, e a reprodução social, subordinando a
última aos imperativos da primeira. Ainda, toda sociedade capitalista tem uma
tendência à crise reprodutiva social, que se desdobra de sua contradição fundamental
capital x trabalho: se por um lado, a reprodução social é uma condição para sustentar a
acumulação capitalista, por outro, esta acumulação tende a desestabilizar e a comprimir
ao máximo essa reprodução, da qual depende. Apesar de inerente ao capitalismo, essa
contradição adquire contornos específicos em cada forma histórica da sociedade
capitalista: cada regime de acumulação pressupõe um regime próprio de produçãoreprodução, geralmente resultado da contestação política e das demais contradições e
determinações de cada conjuntura histórica (FRASER, 2017, p. 24-25). Em cada regime,
“a contradição social do capitalismo assumiu uma aparência diferente e se expressou
em um conjunto diferente de fenômenos de crise” (ibid. p. 26).
Essa dinâmica necessária-porém-contraditória não só é o cerne da relação
produção-reprodução social, mas a fonte para sua potencial instabilidade (FRASER,
2017, p. 24). Para a perspectiva da reprodução social, portanto, o que conhecemos por
“crise do cuidado” pode ser entendido como uma “expressão mais ou menos aguda das
contradições reprodutivo-sociais do capitalismo financeirizado”, i.e., tem raízes
sistêmicas profundas na estrutura da nossa ordem social, que correspondem à
sociedade capitalista em si, mas que se acentuam e adquirem certas características
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particulares em sua forma financeirizada (FRASER, 2017, p. 22). Estas características
específicas estão expostas tanto no texto de Bradley (2020) quanto no de Toussaint
(2020) e envolvem: generalização de políticas de austeridade que deterioraram as
unidades de reprodução social, como os sistemas de saúde pública, eliminando leitos
hospitalares e postos de saúde comunitários; subfinanciamento de sua infraestrutura e
equipamentos; privatização dessas unidades e aumento dos seus custos, tanto no nível
dos cuidados quanto no do acesso aos meios necessários para tal, como a
medicamentos; supressão de postos de trabalho; insegurança e precarização dos
contratos trabalhistas; redução dos salários a níveis abaixo dos custos sociais
necessários para a reprodução, etc.
Baseado em um modelo familiar onde todos os adultos são trabalhadores
assalariados sub-remunerados, e cujo trabalho de cuidado recai sobre as famílias e as
comunidades apesar de suas incapacidades de absorvê-lo diante da retração de serviços
públicos voltados ao bem-estar-social, a característica definidora deste regime é a
centralidade da dívida (FRASER, 2017, p. 32). O aumento da insegurança social é
compensado

por

empréstimos

pessoais

e

a

dívida

por

consumo

cresce

exponencialmente na esfera privada, acompanhado o crescente endividamento do setor
público, sobretudo no Sul Global, onde ela se torna “o instrumento pelo qual as
instituições financeiras globais pressionam os estados a cortar gastos sociais, impor
medidas de austeridade e, geralmente, conspirar com os investidores na extração de
valor de populações indefesas” (FRASER, 2017, p. 32). Neste ponto, Bradley (2020) e
Toussaint (2020) também convergem: é cada vez mais através da dívida que o capital
extrai valor dos lares, famílias, e comunidades (por exemplo em hipotecas, com o
microcrédito, com a expansão da base social que produz valor em razão de expropriação
e demais processos que relacionam o acesso a bens e serviços essenciais ao
endividamento), e, sobretudo, disciplina os Estados; isto indica a continuidade da
tendência neoliberal de “resolver” uma crise, gerando outras crises, como indicamos
acima. Bradley (2020) evidencia isso ao antever futuras crises de grande escala no Reino
Unido “caso as dívidas contraídas durante essa pandemia não possam ser pagas em uma
lenta economia futura”.
Assim, as decisões que os Estados têm tomado para achatar a curva de
contaminação do novo coronavírus e manter o modo de produção em funcionamento
evidenciam que o trabalho de cuidado sustenta as relações sociais do sistema. A crise
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vai além dos mercados e foi gestada a cada dia, a cada filho, a cada tarefa de cuidado
diário e de reposição geracional. Ela foi aprofundada e instrumentalizada pelo
neoliberalismo, que retirou paulatinamente tarefas ligadas à reprodução que estavam
sob a responsabilidade do Estado e as lançou para as famílias, em um contexto de
precarização de empregos. A invisibilização das tarefas e a hierarquização de sujeitos
propiciam aos capitalistas condições mais favoráveis de extração de lucro, posto que
impactam nos salários da força de trabalho. A conta de vidas perdidas durante a
epidemia não deve ser parecida em diferentes países: há países mais vulneráveis,
dependentes, nos quais o neoliberalismo foi mais agressivo e destruiu mais estruturas
públicas de acesso à saúde. Há sobretudo escalas diferenciadas de vulnerabilidade
considerando raça, classe, gênero, status de cidadania.

II. O futuro depende da ressignificação da vida

A reflexão desenvolvida neste comentário nos permite perceber que a crise atual não é
puramente sanitária, mas também econômica, política, cultural, ideológica, laboral e de
tudo mais que, compreendido em uma perspectiva total das relações sociais, componha
a formação de sociabilidade (histórica e sociologicamente situada) do modo de
produção em que vivemos. É importante destacar que a perspectiva adotada por
Bradley (2020) pressupõe uma compreensão expandida de capitalismo, que
compreende tanto sua esfera “econômica”, quanto suas condições “extraeconômicas”,
e a centralidade do trabalho. A ideia de que o capitalismo poderia se reproduzir a
despeito do trabalho humano5 revela-se inconsistente em termos teóricos e empíricos.6
Não é por outra razão que a necessidade de isolamento social e o consequente
afastamento físico dos trabalhadores de seus postos afetam a acumulação capitalista 7,
impactando o ritmo das dinâmicas aceleradas de produção e de consumo.
Tampouco é por outra razão que o discurso hegemônico dos atores de
mercado busca rebater, ao máximo possível, os protocolos de saúde que orientam o

5

Esse debate passa pelas chamadas teorias da crise da sociedade do trabalho. Cf., dentre outros:
HABERMAS, 1987; OFFE, 1986.
6 Sobre a discussão acerca da centralidade do trabalho, cf., dentre outros, ANTUNES, 2006.
7 O impacto na acumulação capitalista se dá, sobretudo, em virtude da alteração na composição do capital.
Cf. MARX, 2017, pp. 689 e ss. (“A lei geral da acumulação capitalista”).
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isolamento8. Se esse discurso se pauta na explicitação da centralidade do trabalho (seja
ele remunerado ou não) para o funcionamento do modo de produção capitalista,
podemos utilizar essa constatação para reivindicar o conteúdo político do próprio
conceito de trabalho que queremos: um trabalho que seja atividade vital consciente
verdadeiramente livre (MARX, 2008, p. 84). Não é outra a proposta da autora, da qual
compartilhamos: “nós deveríamos levar essa lição conosco quando voltarmos à
normalidade, caso tenhamos que voltar” (BRADLEY, 2020). É justamente sobre essa
possibilidade de ressignificação da vida que devemos nos debruçar em meio a essa crise.
O capitalismo necessita da vida humana para manter em funcionamento seu
modo de produção. Mas não há garantias, no pleno desenvolvimento de suas relações
sociais, de que a maioria, ou seja, os trabalhadores terão uma vida não precarizada. O
significado da vida é diferente para capitalistas e trabalhadores: aqueles garantem o
mínimo necessário à reprodução social e estes demandam mais acesso a bens e serviços
que proporcionam maior qualidade de vida. A crise do novo coronavírus escancara esse
problema para a sociabilidade humana. Os trabalhos que são socialmente menos
importantes e, portanto, recebem os menores salários são, ao mesmo tempo, aqueles
ditos essenciais. Kate Bradley chama atenção para este fato: a atividade fundamental, as
atividades das quais nos vimos mais dependentes em meio à pandemia para salvar vidas
não são relacionadas à especulação, que não contribui para a amenização da curva de
infectados. No modo de produção capitalista, a forma pela qual a geração de valor se
expandiu, especialmente com os contornos dados nas últimas décadas, a vida se
reproduz de forma precarizada. O capital apenas demanda que seres humanos se
convertam em força de trabalho ativa para não interromper o fluxo de expansão do
capital.
É preciso fazer a roda parar. Walter Benjamin associa o progresso e o
desenvolvimento capitalista à barbárie e à catástrofe (BENJAMIN, 2009, p.515).
Expropriação, privatização e financeirização são processos essenciais para o
neoliberalismo. O lucro não vê na vida humana, na casa, na terra coletiva, uma barreira.
E é por isso que diante da crise global, o neoliberalismo não é capaz de oferecer uma
resposta efetiva para a preservação da vida – este elemento não constitui um princípio

8

A nível nacional, esse discurso se materializa na realização de carreatas (promovidas pelo empresariado)
que pugnam pelo fim do isolamento social, além de reverberar nas manifestações públicas da cúpula do
executivo federal.
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inegociável em seus postulados. A dinâmica de avanço do capital via neoliberalismo
mostra justamente o contrário: o meio ambiente e a vida humana são relativos e não
valores absolutos.
A evidenciação do conflito capital-trabalho enseja dinâmicas de resistência que
podem levar, em última análise, à superação da forma de sociabilidade capitalista.
Bradley dá o exemplo da fábrica da Mercedes espanhola, que foi obrigada a determinar
o encerramento das atividades em função de uma greve dos trabalhadores. Nas palavras
da autora, “nestes tempos, a única narrativa inevitável é a nossa contra os nossos
patrões e governos: ‘é inevitável que percam lucros; agora têm de agir humanamente
em relação a nós’” (BRADLEY, 2020).
O regime de acumulação precisa sofrer mudanças, ele se vê pressionado de
fora para dentro com a crise. Quanto a isso, estão de acordo líderes mundiais de
diferentes tonalidades ideológicas, dos mais conservadores aos moderados, com acordo
das perspectivas anticapitalistas. Negacionistas dos impactos do vírus não têm
expressão mundial na alternativa que propõem (GONÇALVES, 2020), que se resume a
insistir na regulação estatal neoliberal, com menos acesso a serviços indispensáveis
(fornecimento de água e esgoto, saúde, educação) e a bens fundamentais (comida,
materiais de higiene).
Na crise fica evidente que essenciais são as tarefas, os trabalhos ligados à
reprodução, às vidas humanas. O Estado neoliberal não possui um comprometimento
ontológico com a vida não precarizada para a maioria. Há, entretanto, um compromisso
histórico com os atores econômicos diante das crises, como fez em 2008 e nos últimos
dois anos, garantindo que o modo de produção se perpetue. Em meio à necessidade de
diminuir o ritmo da produção em razão da pandemia, se dá a tentativa de preservar a
forma pela qual se opera a valorização do capital. Nas palavras de Kate (2020),
“‘Congelamento’ é uma boa metáfora do que o governo está tentando fazer: manter a
estrutura capitalista da economia segura durante toda a pandemia, para que possa
retornar à sua sórdida normalidade dentro de alguns meses.”
A sociedade precisa se orientar por uma lógica de reprodução da vida em que
a vida tenha significado diverso da experiência precarizada que o modo de produção
capitalista viabiliza, com seus processos legais de barbárie expropriadora. É possível e
necessário que a vida seja mais do que a contínua repetição de tarefas e trabalhos que
visam e asseguram o lucro de uma minoria. As iniciativas de resposta aos efeitos da
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pandemia a partir de coletividades que se organizam solidariamente são as que têm
potencial de superação da crise e de transformação das relações sociais, como pontua
Bhattacharya (2020). Se o Estado aposta em gastar o mínimo com a saúde e a
manutenção da renda da população, como no Brasil, corrobora a permanência em
funcionamento de escolas e fábricas (como ocorreu inicialmente no Reino Unido e na
Itália), ou no recrudescimento da agenda punitiva, como na Índia, o aprofundamento da
catástrofe é questão de tempo.
O distanciamento físico entre as pessoas como forma de combater o vírus tem
o potencial de aprofundar a alienação em razão de diminuir ou inviabilizar as práticas
que

necessitam

de

presença

física

para

se

realizarem.

Por

outro

lado,

contraditoriamente, a solidariedade dentro da classe abre também possibilidades de
organização para lidar com a crise para além das medidas econômicas e sociais
propostas pelos governos (que consistem, por exemplo, no pagamento de auxílios
financeiros a pessoas que tenham diminuído ou ficado sem sua renda em razão do
combate à pandemia). O isolamento social não impediu completamente ações de
integração dentro da classe trabalhadora, que tem experimentado a fragmentação e a
concorrência induzida pelo neoliberalismo. As práticas de solidariedade que se
multiplicam no mundo, como os exemplos de ajuda comunitária dentro da Inglaterra
citadas por Kate Bradley (mantendo as pessoas em casa), ressaltam, portanto, o
potencial do poder social da classe, evidenciado pela crise.
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3. A pandemia de coronavírus e a crise econômica e da
saúde1

Stavros D. Mavroudeas2
Texto publicado em 25/03/2020

Uma dupla crise: saúde e economia

Hoje a humanidade está em meio a uma pandemia de coronavírus, que tem resultado
em uma enorme crise na saúde. Ao mesmo tempo, a economia global está entrando em
um caminho recessivo, caracterizado agora como uma crise econômica que tem atingido
todos os cantos do mundo. Deste modo, justifica-se falar em dupla crise, da saúde e da
economia. Obviamente, a primeira tem prioridade imediata, na medida em que envolve
perda de vidas humanas. Mas, além de seu impacto direto sobre tais vidas, também tem
grandes implicações econômicas. Estas últimas têm importantes consequências para o
bem-estar social, o que, por sua vez, tem efeitos indiretos na saúde - embora não
diretamente fatais.
Um primeiro grupo de questões fundamental para entender este processo
refere-se a como as crises econômica e da saúde estão ligadas. Essas são, obviamente,
entrelaçadas; mas são idênticas ou não? E, mais especificamente, a crise da saúde é a
causa ou apenas a desculpa da crise econômica?
Um segundo problema crucial diz respeito a quem paga o custo desta dupla
crise. Também é óbvio que, porque as sociedades contemporâneas são constituídas de
classes sociais com interesses conflitantes, os custos econômicos da saúde e as escolhas
econômicas são campos de luta entre as classes. Se deixarmos de lado a hipocrisia das
análises não-sociais da economia ortodoxa, é de se esperar que a classe dominante
capitalista busque repassar o fardo desta dupla crise, ao menos sua maior parte, para as
1

Texto original: MAVROUDEAS, Stavros. The coronavirus pandemic and the health and economic crisis.
Stavros
Mavroudeas
Blog,
Março
de
2020.
Disponível
em:
https://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2020/03/25/4383/ . Acesso em: 4 de abr de 2020. Tradução:
Vinicius Lima da Silva. Revisão: Beatriz Santos.
2

Stavros Mavroudeas é professor de economia política no Departamento de Política Social da
Universidade Panteion, Grécia.
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costas da vasta maioria trabalhadora. Apenas deste modo sua lucratividade – a razão
essencial para o funcionamento do sistema capitalista – não será minada.
A terceira questão importante discute o tipo de orientação da esquerda e do
movimento trabalhista: qual deveria ser sua posição em relação a esta dupla crise e suas
consequências?

A pandemia não é a causa, mas o gatilho da crise econômica

O mercado global de ações está em colapso e a economia real em retorno à recessão,
apesar dos esforços frenéticos da maioria dos governos em apoiá-los. Os primeiros
sinais já indicam declínio na produção e desemprego cada vez maior.
A ortodoxia econômica (isto é, o Novo Consenso Macroeconômico3)
argumenta que este retorno à recessão e possivelmente à crise (EL ERIAN, 2020) é
causado por um evento exógeno, qual seja, a pandemia do coronavírus. A título de
ilustração, as principais organizações econômicas internacionais projetaram para 2020
crescimento estável, se não crescente (por exemplo, segundo a previsão do FMI em
janeiro, a economia mundial cresceria de 2,9% em 2019 para 3,3% em 2020). Com o
surto da pandemia, estas projeções estão sendo revistas para baixo, de sorte que agora
são esperadas, inclusive, taxas de crescimento negativo. Como mencionado
anteriormente, para os economistas ortodoxos, a iminente recessão (ou até crise) não
decorre de problemas orgânicos das economias capitalistas, mas de fator exógeno. Isto
não surpreende: a atribuição a variáveis externas é o modo básico da economia
ortodoxa interpretar as crises econômicas.

3

O Novo Consenso Macroeconômico sucedeu gradualmente o Neoliberalismo, depois deste falhar em
abordar os problemas prolongados da acumulação capitalista. Sua dominância tornou-se mais forte depois
da crise global de 2008, que, em grande medida, selou a falha neoliberal. O Novo Consenso combina
Neokeynesianismo (que reconhece a possibilidade de desequilíbrios de curto prazo devido à rigidez em
alguns mercados) com elementos do Neoliberalismo (expectativas racionais, equilíbrio de mercado a longo
prazo). Em contraste a este último, ele acredita que desequilíbrios de curto prazo requerem intervenção
econômica estatal. Argumenta que há necessidade de uma função econômica mais estratégica para o
Estado, oposta tanto ao tradicional intervencionismo estatal keynesiano, quanto ao dogma neoliberal da
completa retirada do Estado da economia. Neste sentido, o Novo Consenso considera que a política
monetária é a principal ferramenta econômica no curto prazo, enquanto a política fiscal tem um papel de
apoio, que, todavia, precisa ser constantemente reatualizada após a crise de 2008 e com a iminente
recessão atual. Por fim, ele reconhece a necessidade de uma política industrial discreta e vertical.
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Análises mais cuidadosas, tais como aquelas da economia política marxista,
indicam, porém, que a atual pandemia é, basicamente, a fagulha que faltava para
provocar a explosão de problemas preexistentes da acumulação capitalista. Em resumo,
a crise de 2008 foi causada pelo declínio na lucratividade capitalista e a consequente
sobreacumulação de capital, isto é, o excesso de capital que não poderia ser investido
de forma suficientemente lucrativa (CARCHEDI; ROBERTS, 2018). Tal crise foi precedida
por um período de euforia econômica, que contou fortemente com desenvolvimento de
capital fictício.4 O sistema capitalista tentou superá-la abandonando o dogma neoliberal,
segundo o qual o mercado é autoequilibrado e recorrendo ao intervencionismo estatal.
Este último foi expresso através tanto de política monetária frouxa (diminuição das
taxas de juros e aumento da oferta de dinheiro) quanto de política fiscal expansionista
(aumento do gasto e do investimento público). Quando a crise acabou, a austeridade
fiscal retornou à medida que os déficits orçamentários (a fim de apoiar a lucratividade
capitalista) aumentaram. A política monetária frouxa continua até hoje, mas exauriu seu
potencial. Depois de zerar as taxas de juros na prática, as políticas monetárias nãoortodoxas (quantitative easing 5, etc) foram adotadas e, quando esgotadas, as taxas
negativas de juros foram impostas. O resultado foi uma situação completamente
paradoxal, em que a dívida (pública e privada) crescia ao mesmo tempo em que os
mercados de ações estavam em constante ascensão (com aumento das expectativas de
melhor retorno econômico futuro ou, em termos marxistas, de extração cada vez maior
de mais-valia e, portanto, lucros). A economia real mostrou-se, contudo, incapaz de
satisfazer tal aposta. No geral, o setor industrial – que é o coração das atividades
produtivas – já estava em longa recessão antes da pandemia eclodir.
A pandemia foi a causa da emergência explosiva de todos estes problemas
preexistentes. As razões são óbvias. A massiva e descontrolada perda de vidas humanas
tem impacto negativo sobre a produção e o consumo. Além disso, medidas para
enfrentar a pandemia possuem sérias implicações econômicas. O chamado

4

Capital fictício é, essencialmente, uma aposta sobre lucros futuros que estão sendo deduzidos hoje (para
uma análise mais detalhada ver Mavroudeas & Papadatos 2018). Estas apostas são sujeitas à troca intracapitalistas e, em conjunto com dinheiro de crédito, podem engendrar períodos de exorbitantes
expectativas econômicas e crescente acumulação. Se estas apostas obtêm êxito, a acumulação de capital
continua normalmente. Mas, se a economia real não as atende, emergem, então, as crises econômicas.
5 “O quantitative easing, ou QE, é uma medida onde um Banco Central compra títulos do governo ou outros
títulos do mercado para reduzir as taxas de juros e expandir a oferta de moeda na economia”. Disponível
em: https://www.sunoresearch.com.br/artigos/quantitative-easing/ Acesso em: 2 de abr. de 2020 [N.T.].
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“distanciamento social”, as proibições de tráfego e a consequente paralisação ou
operação significativamente abaixo da capacidade de muitas economias têm óbvias
consequências negativas.

A economia política da coroação: suavizando qual curva?

Para o sistema capitalista há uma relação contraditória entre as medidas necessárias
para lidar com a crise na saúde e seu impacto econômico, especialmente em tempos de
instabilidade. Isso foi explicitamente reconhecido por muitos analistas ortodoxos. Tanto
The Economist (2020) quanto El Erian (2020) indicam, por exemplo, que medidas para
enfrentar a pandemia têm um alto custo econômico que, por sua vez, agrava a recessão.
A interpretação é óbvia. Na eventualidade de uma epidemia, é necessário limitar ou
mesmo parar completamente muitas atividades econômicas, o que resulta em redução
da produção.
Há uma típica disputa entre economistas ortodoxos quanto a se a prolongada
interrupção de muitas atividades econômicas tem impacto sobre a economia através da
oferta ou da demanda. A economia política marxista supera este dilema enganoso, que
se assemelha àquele do ovo de Colombo. A interrupção prolongada da economia conduz
à redução na lucratividade das empresas capitalistas, na medida em que menos
mercadorias são produzidas. Este declínio é ainda mais exacerbado, porque o consumo
decresce à medida que a renda disponível encolhe e, consequentemente, mesmo a
produção em declínio não encontra compradores suficientes. Ademais, esses problemas
da economia real têm múltiplos efeitos negativos sobre o sistema financeiro e as
finanças públicas.
Gourinchas (2020) delineia esta relação contrastante de modo muito acurado:
“a normalização da curva de contaminação inevitavelmente leva à deterioração da curva
de recessão macroeconômica”.
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Baldwin e Weder di Mauro (2020) combinaram as duas curvas de Gourinchas
em um único diagrama, que segue:

O eixo horizontal mede o tempo desde a ocorrência do primeiro caso de
infecção de coronavírus. O eixo vertical mensura o número de infecções em seu
segmento positivo e a severidade da recessão econômica em seu segmento negativo. A
parte superior do diagrama mostra que, se políticas de contenção não são aplicadas, as
incidências serão maiores, mas também o recuo da epidemia será mais rápido. Por
contraste, políticas de contenção conduzem a muito menos casos de infecção, embora,
ao mesmo tempo, prolonguem a duração da epidemia. No cerne deste estudo está a
noção de “imunidade de rebanho”.6 É claro, tanto Gourinchas quanto Baldwin e Weder
di Mauro argumentam que a escolha de implementar as políticas de contenção é
obrigatória, uma vez que de outro modo o custo de vidas humanas seria exorbitante. A
parte debaixo do diagrama é elaborado com base na premissa de que as políticas de
contenção intensificam a recessão econômica, enquanto a ausência daquelas as tornam
mais brandas.
Há uma série de problemas com a análise acima, que são característicos da
concepção unilateral e profundamente conservadora da economia ortodoxa.
Primeiro, não há certeza de que a retração econômica seria mais branda sem
as políticas de contenção. Infecções em massa – e, além disso, mortes – têm um sério
impacto sobre a força de trabalho disponível e sua habilidade em realizar trabalhos
6

A hipótese da “imunidade de rebanho” sustenta que a disseminação mais rápida de uma epidemia conduz
à produção mais rápida de anticorpos pela população humana. Teria um grande custo humano inicial, mas
traria um fim mais rápido da epidemia.
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produtivos. Manter os negócios abertos em meio a uma pandemia, com o aparente
crescimento de doentes e moribundos, não irá deixar o resto da força de trabalho
indiferente. Pelo contrário, é mais provável, por um lado, levar ao absenteísmo e, por
outro, a ações sindicais intensas. No pior cenário possível, pode haver um agravamento
da epidemia e, ao mesmo tempo, uma paralisação da economia.
Segundo, esta análise ignora as dimensões política e econômica do problema
e, em particular, o fato de que diferentes sistemas socioeconômicos têm diversas
formas de lidar com tais epidemias. Isso tem um impacto direto sobre a óbvia
incapacidade do setor privado de saúde (quando comparado ao setor público) de lidar
com a crise.
Uma economia capitalista não consegue suportar um grande período de
paralisação, quando comparada à economia socialista ou mesmo ao capitalismo de
Estado. Como afirmado por Trump, a economia dos EUA “não é construída para ser
desligada”. A razão fundamental é que as empresas capitalistas operam para o lucro; do
contrário, não teriam razão de existir. Consequentemente, elas não podem funcionar
nos patamares do custo de produção e, menos ainda, com perdas. Se ninguém as
subsidiarem para permanecer em operação, elas vão fechar. Diferentemente, uma
economia socialista pode sobreviver sem alcançar excedentes (lucros), cobrindo
meramente os custos de produção. Pelas mesmas razões, pode sobreviver mais tempo
mesmo com perdas econômicas. Ademais, o Estado socialista pode suportar ônus muito
maiores que o seu equivalente capitalista, posto que aquele tem um tamanho e poder
econômico muito mais alargado. O caso do capitalismo de Estado é intermediário. Esse
suporta parte do fardo das empresas capitalistas e, portanto, subsidia a sobrevivência
delas sob condições de constrição econômica. No caso socialista, a distância entre as
duas curvas (recessão com ou sem políticas de contenção) é mais curta. O capitalismo
de Estado está entre as duas hipóteses acima.
Do argumento acima infere-se que sistemas socioeconômicos baseados em
saúde pública são mais capazes de lidar com o problema da epidemia. Por analogia, as
economias capitalistas que têm um amplo e eficiente sistema público de saúde
sobressaem-se àquelas que possuem um sistema de saúde pública frágil e dependem,
principalmente, do setor de saúde privada (como, por exemplo, os EUA).
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Custos econômicos e política de saúde: supressão ou mitigação da pandemia?

As análises ortodoxas mencionadas acima estabelecem uma estrutura geral no interior
da qual as políticas de saúde para lidar com o coronavírus são discutidas. O contexto
dessa discussão torna-se muito claro a partir do recente estudo da equipe
epidemiológica do Imperial College (2020). Este estudo identifica duas políticas de saúde
alternativas.
A primeira, denominada de supressão, visa deter os rastros da pandemia com
medidas drásticas. Suas ferramentas principais são a interrupção extensiva das
atividades econômicas, sociais e políticas (por exemplo, o fechamento de negócios e
serviços que não são estritamente necessários, proibição de circulação).
A segunda política, chamada de mitigação, tem por objetivo tornar a
pandemia mais branda. A ferramenta básica desta política é orientada ao bloqueio de
atividades específicas, ao invés de proibições generalizadas. Em grande medida, essa
segunda política é combinada com a hipótese da “imunidade de rebanho”.
Apesar de seu apoio à primeira política, o estudo do Imperial College salienta
que, embora possa ser inicialmente suprimida, se não for encontrada nenhuma
medicação e/ou vacina, a epidemia pode retornar quando as políticas de contenção
forem aliviadas. Isso significa que os países deveriam reaplicar as medidas de contenção.
Assim, cria-se um ciclo vicioso de imposição e remoção de tais medidas. Até agora,
diferentes países adotaram distintas políticas de saúde. A China, que primeiro
respondeu à epidemia, rapidamente implementou uma política de supressão
draconiana. Em um primeiro momento, muitos países ocidentais subestimaram o
problema – apesar do precedente da China – e aplicaram políticas de mitigação.
Contudo, a tragédia da Itália logo obrigou a maioria dos países europeus a mudarem de
rumo e a adotarem a política de supressão. Apenas os países anglo-saxões (EUA e Reino
Unido) continuaram por um período maior o caminho das políticas de mitigação.
Entretanto, o Reino Unido, recentemente, também foi obrigado a mudar de direção. Por
sua vez, os EUA parecem estar arrastando seus pés para o mesmo caminho.
Mas as dúvidas sempre permanecem. Como de costume, o Economist (2020)
argumenta que “a política de mitigação custa muitas vidas humanas, enquanto a política
de supressão pode ser economicamente insustentável”. A partir disso se constrói uma
linha: agora pode ser politicamente impossível para os governos seguirem as políticas de
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mitigação e remover restrições sobre a atividades econômica, mas, se a economia correr
o risco de colapso, então não haverá outra escolha senão abandonar a supressão e
adotar políticas de mitigação. Baseado neste argumento, defende-se que, a menos que
uma cura para a epidemia de coronavírus seja encontrada em breve, haverá
necessariamente uma mudança em direção à mitigação.
Há uma questão menor, mas não insignificante, em relação às discussões
acima mencionadas. Trata-se da capacidade do sistema de saúde gerir a epidemia com
uma política de supressão ou de mitigação. Gourinchas (2020) a descreve com precisão
no diagrama abaixo:

As condições de se implementar uma ou outra das duas políticas de saúde
supracitadas dependem da “capacidade” do sistema de saúde (isto é, do número de
UTI’s e de pessoal de enfermagem). Além disso, outro parâmetro importante é o grau de
proteção do pessoal médico (por exemplo, a proporção infectada durante a epidemia
que fica, na prática, fora de combate). Diante do exposto, é óbvio (mas também provado
na atual pandemia) que os países com sistemas de saúde públicos mais fortes e amplos
são mais preparados do que aqueles com sistemas de saúde privatizados e fracos.
Curiosamente, esta dimensão pública-privada é quase completamente ausente nos
debates econômicos ortodoxos atuais.
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Política econômica e de saúde: o fim do Neoliberalismo e a continuidade do
Neoconservadorismo por outros meios
A atual coordenação da crise econômica e da saúde conduz a algumas conclusões
cruciais.
Em primeiro lugar, é claro que o Neoliberalismo falhou miseravelmente. Na
política econômica, a noção de que o mercado é autoequilibrado e o Estado deveria
retirar-se da economia tem conseguido aumentar o grau de exploração do trabalho (em
termos marxistas, a taxa de mais-valia), mas fracassado em lidar com a
sobreacumulação de capital. A taxa de lucro não foi retomada suficientemente. Além
disso, sua visão dogmática de que as crises econômicas são exógenas torna o
Neoliberalismo particularmente incapaz de formular políticas econômicas para superar
as crises. Por analogia, a respeito do setor de saúde, sua tentativa de privatizar os
sistemas públicos (seja direta ou indiretamente, fragmentando-os e criando competição
entre seus segmentos, bem como pelo reforço de parcerias público-privadas) tem os
deteriorado perigosamente.
A evidente falha do Neoliberalismo na esteira da grande recessão global de
2008 marcou sua substituição pelo Novo Consenso Macroeconômico social-liberal. A
crise atual torna esta sucessão ainda mais evidente. Desde os primeiros sinais de sua
chegada, os governos não só adotaram uma política monetária frouxa, como também
mudaram para políticas fiscais expansionistas. No caso da União Europeia, a epidemia
do coronavírus levou a uma desvinculação dos gastos públicos e déficits das limitações
do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ainda mais impressionante foi o relaxamento
das restrições sobre os países da zona do euro que estão em programas de ajuste
econômico (tal como a Grécia).
De fato, como o uso prolongado da política monetária levou à sua exaustão, o
centro de gravidade da política econômica, à medida que são anunciados extensivos
pacotes de apoio fiscal, desloca-se para a política fiscal. Além disso, uma coisa
impensável no tempo neoliberal está acontecendo: vozes oficiais contemplam a
nacionalização de setores estratégicos da economia.7

7

O caso da nacionalização da Alitalia é exemplar.
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Ademais, embora discreta, a política industrial8 está retornando explicitamente
e de um modo muito ativo. Ilustrativamente, no contexto da crise epidêmica, amplas
somas de dinheiro são dirigidas para o setor de saúde. A correspondente política
industrial vertical não é apenas elogiada, mas implementada. Deve-se notar que,
enquanto o Neoliberalismo detesta política industrial em geral, seu sucessor (o Novo
Consenso Macroeconômico), ao menos inicialmente, preferiu uma política industrial
horizontal. Agora seu pêndulo move-se em direção às políticas industriais verticais.
Em segundo lugar, também há crescentes sinais do fracasso iminente do Novo
Consenso Macroeconômico. As políticas promovidas – com o retorno de um
intervencionismo estatal comedido e o uso sistemático de medidas anticíclicas – podem
ter evitado a catástrofe na véspera da crise global de 2008, mas falharam em solucionar
as profundas contradições e problemas da economia capitalista. Estes problemas já são
evidentes na inabilidade de suas políticas econômicas em impedir o colapso econômico
que está sendo desencadeado pela epidemia de coronavírus. Além disso, no campo das
políticas de saúde, o Novo Consenso Macroeconômico praticamente continuou a
política de austeridade e de privatização direta ou indireta.
Em terceiro lugar, lidar com crises de saúde e econômica é extremamente
custoso. No capitalismo, a definição de quem vai suportar estes custos é um campo de
intensa luta de classes. Para a classe dominante capitalista, esta combinação de duas
crises é tanto um perigo quanto uma oportunidade. Um perigo, porque qualquer
combinação deste tipo ameaça as funções fundamentais da economia. Uma
oportunidade, porque o sistema está experimentando novas relações de trabalho e
salariais. O teletrabalho é um vício recém-descoberto. O capital tenta descobrir quantas
categorias de trabalho podem efetivamente ser relegadas a esta modalidade e quais
novas ferramentas de controle são necessárias a fim de sustentar (ou mesmo aumentar)
a produtividade. A redução dos custos salariais (através de empregos flexíveis,

8

O termo Política Industrial descreve grande variedade de objetivos e ações governamentais para promover
o funcionamento e a sustentabilidade de setores específicos da economia. Sua própria natureza é
intervencionista. O Neoliberalismo argumenta que tal política é ineficaz e que, na verdade, não deveria
existir, uma vez que ‘distorce o livre funcionamento do mercador’. Existem duas grandes categorias de
Política Industrial: (a) horizontal (regulamentos e políticas gerais para toda a economia sem afetar o
equilíbrio entre sectores individuais da economia) e (b) vertical (foco em setores específicos e aplicação de
regulações e políticas discriminatórias, isto é, diferenciadas, que alteram o equilíbrio entre sectores
econômicos individuais).
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subcontratação, diminuição direta de salários, salário por resultado etc.) e a maior
desregulamentação da legislação trabalhista já é um campo para tais testes.
No curto prazo, o sistema coloca o fardo econômico de lidar com a crise na
estrutura e ação do Estado capitalista. Este é “socializado”, no sentido de que outras
classes sociais, para além dos capitalistas, o compartilham (usualmente de modo
desproporcional) através da tributação. Por esta razão, o Estado subsidia os negócios
privados que operam sobre capacidade severamente limitada. Além disso, ele cobre a
maioria dos custos salariais desses negócios através de vários subsídios trabalhistas. Ao
mesmo tempo, o direito do trabalho, em particular no que diz respeito às demissões, é
praticamente reduzido a pedacinhos.9
No médio prazo, a preocupação do sistema é enfrentar o crescimento do
déficit fiscal e da dívida criada no esforço de superar a combinação das duas crises. No
longo prazo, o centro de gravidade desloca-se, por sua vez, em direção a mudanças
estruturais drásticas, que o sistema busca estabelecer a fim de cobrir suas perdas e
restaurar a lucratividade e acumulação capitalista.
É evidente que, para o trabalho, que corresponde à maioria trabalhadora de
nossas sociedades, este “novo novo normal” que o capital está tentando impor
representa um futuro ainda mais distópico do que a epidemia do coronavírus em si.

A esquerda e o movimento trabalhista diante da dupla crise

Para os comunistas, a esquerda e o movimento trabalhista, a situação de hoje coloca
sérios desafios.
Primeiramente, sua resposta à crise da saúde deve ser uma defesa das
medidas mais drásticas, independentemente de seus custos. Quando confrontado com a
crise econômica, o capital tem se pronunciado através de agentes proeminentes e
afirmado que os governos burgueses devem fazer “o que for preciso”, isto é,
implementar qualquer medida econômica que seja necessária. Porém, ao enfrentar a
crise na saúde, o capital hesita ao comparar o prejuízo humano com o econômico. A

9

É digno de nota que no caso da economia grega já exista uma diminuição do emprego em cerca de 40.000
postos de trabalho. Além disso, há fortes evidências de uma conversão massiva de contratos de trabalho de
tempo integral para contratos a tempo parcial.

123

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

esquerda e o movimento trabalhista devem demandar que todas as medidas de
contenção requeridas sejam tomadas quaisquer que sejam os ônus financeiros.
Simultaneamente, as atividades econômicas essenciais devem estar em conformidade
com as mais rigorosas medidas sanitárias.
Em segundo lugar, o custo econômico da dupla crise não deve ser suportado
pela classe trabalhadora, mas pelo capital. O sistema socioeconômico no qual vivemos
pertence a este último. Muitas das doenças e epidemias modernas têm causas sociais
provenientes da busca do capitalismo pelo lucro. E mais: a classe dominante acumulou,
durante as décadas recentes, enormes estoques de riqueza que, por causa da
sobreacumulação, são convertidos em “apostas” no sistema financeiro. Por outro lado,
a participação do salário no produto agregado decresceu de forma constante e
substancial. Se a crise é causada pela classe dominante, deve ser paga por ela.
Terceiro, a esquerda e o movimento trabalhista devem ver claramente quem é
o adversário real. O antineoliberalismo choroso e habitual, bem como as súplicas por
mais intervencionismo estatal, não desafiam as políticas capitalistas. Simplesmente
apoiam a mudança dos administradores do sistema. O Neoliberalismo morreu e o
Estado (burguês) – que nunca abandonou as questões cruciais – já retornou. A ortodoxia
social-liberal promete à classe trabalhadora tão somente algumas aspirinas como cura
para os cânceres socioeconômicos que o sistema cria. O retorno do intervencionismo
estatal apoia generosamente o capital, enquanto busca transferir o fardo aos
trabalhadores. E o veículo desta transferência são justamente as políticas e percepções
neokeynesianas. Em sentido oposto, a esquerda e o movimento trabalhista devem lutar
por mudanças estruturais profundas. Por princípio, os custos da dupla crise precisam ser
arcados pelo capital. Além disso, áreas-chave da atividade econômica devem ser
desmercantilizadas e seus produtos e serviços providos por sistemas públicos. A questão
da saúde é um exemplo fundamental. A criação de sistemas públicos de saúde (com
forte financiamento e pessoal, sem formas indiretas de privatização) é uma necessidade
urgente, sobretudo por causa da frequência das grandes epidemias contemporâneas. O
financiamento destes sistemas deve ser baseado em forte tributação progressiva.
Quarto, a esquerda e o movimento trabalhista devem permanecer firmes
contra a “nova nova normalidade” que o capital está tentando impor. O
enfraquecimento das leis de proteção do trabalho não pode ser tolerado; ao contrário,
elas precisam ser reforçadas. É necessário atentar-se particularmente para a pretendida
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mudança nas relações de emprego através de teletrabalho e para as novas formas de
controle e intensificação do trabalho que o capital busca impor (MANACOURT, 2020).
Por fim, mas não menos importante, a epidemia de coronavírus e o
“distanciamento social” têm restringido severamente os direitos políticos e sociais. Já é
evidente que o sistema está experimentando tais limitações, tanto para aplicação geral
quanto para novas formas de manipulação ideológica do povo. A esquerda e o
movimento trabalhista devem rechaçar firmemente estes propósitos.
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A socialização da crise e a precarização do trabalho: um
comentário a Stavros Mavroudeas

Beatriz Santos1 e Vinicius Lima da Silva2

I

Qual a relação entre crise econômica e coronavírus? Para onde vai a economia
capitalista no mundo pós-pandemia? Diante de um horizonte de incertezas, Stavros
Mavroudeas oferece interessantes notas para um diagnóstico. Sua hipótese é que a
pandemia do coronavírus e a presente bancarrota da economia mundial se conectam
em uma dupla crise: econômica e da saúde. Para desenvolvê-la, propõe a articulação de
três questões: (I) o modo de conexão das crises econômica e da saúde; (II) quem paga os
custos da dupla crise e, por último, (III) a posição da esquerda frente a tal crise e suas
consequências.
Quanto à primeira questão, Mavroudeas confronta o argumento da atual
ortodoxia econômica, denominada de Novo Consenso Macroeconômico, segundo o qual
o coronavírus constitui fator exógeno causador da recessão econômica de hoje. Em
contrapartida, ancorado na economia política marxista, o autor define a pandemia como
uma espécie de gatilho, que apenas acionou contradições já presentes na dinâmica da
acumulação capitalista. Isto porque as políticas adotadas contra a propagação do
coronavírus, especialmente o “distanciamento social” e a restrição da circulação, forçam
a desaceleração, ou mesmo, a paralisação da atividade econômica.
Ao provocar o adoecimento em massa e a perda de milhares de vidas
humanas, reduzindo, assim, a força de trabalho, a pandemia tem um impacto negativo
na produção e no consumo, o que cai como uma bomba em um terreno econômico já
minado. Deste modo, o coronavírus aguçou explosivamente as contradições expostas na
crise de 2008, causada, por sua vez, pela sobreacumulação de capital decorrente da

1
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queda na taxa de lucro. Para Mavroudeas, tal crise não fora solucionada, mas apenas
controlada pelo abandono do dogma neoliberal em nome de um maior
intervencionismo estatal no pós 2008, expresso através tanto de uma política monetária
frouxa quanto de uma política fiscal expansionista (ou seja, aumento do gasto e
investimento público). Em suma, o coronavírus teria provocado a emergência dos
problemas endógenos da acumulação capitalista, amontoados e não superados desde a
última grande crise capitalista.
Quanto ao conflito da distribuição do ônus da dupla crise, Mavroudeas chama
a atenção para o movimento contraditório das curvas da recessão econômica e da
incidência do coronavírus. Baseado nas duas propostas de enfrentamento do
coronavírus, identificadas pelo Imperial College - mitigação e supressão - o autor mostra
que quanto mais agressivas as medidas contra os vírus, maiores os impactos
econômicos.
A mitigação importa em uma abordagem mais branda, orientada ao bloqueio
de atividades e da circulação de grupos específicos, especialmente os idosos. Por sua
vez, a supressão compreende medidas mais drásticas, cujo objetivo é eliminar a
pandemia a partir de uma extensiva interrupção das mais diversas atividades
econômicas, políticas e sociais. Tais propostas possuem efeitos distintos. A primeira
tende a provocar um aumento das perdas de vidas humanas, embora seja
economicamente mais sustentável, enquanto a segunda, ao contrário, propicia maior
preservação de vidas ao custo de uma maior paralisação das atividades econômicas.
Todavia, ao supor que a manutenção das atividades econômicas amenizaria a recessão
econômica, acaba-se por desconsiderar que a infecção em massa da população - com
milhares de mortes – teria grave impacto na força de trabalho. Milhares de
trabalhadores seriam afastados de seus postos, o que representaria prejuízos para todos
os setores, e ainda maiores para o setor de saúde, retroalimentando a crise.
Além disso, Mavroudeas chama a atenção para o fato de que a correlação
entre economia e saúde depende das estruturas sociais nas quais nos inserimos, ao
ilustrar importantes contrastes entre as diferentes capacidades da economia capitalista,
do capitalismo de Estado e do socialismo em lidar com a restrição da atividade
econômica. Cada sistema possui distintos graus de planejamento estatal, capacidade de
o Estado arcar com os custos da produção e mesmo de estrutura pública de saúde e de
aplicação das políticas públicas de contenção.
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Em resumo, como a economia capitalista move-se, em seu fulcro, pelo lucro
ou, diríamos, pela valorização do valor, sua própria lógica interna a torna menos
disponível à implementação, por exemplo, da política de supressão acima mencionada.
Não por acaso, a escolha pela adoção de políticas mais ou menos drásticas de
enfrentamento à pandemia encerra um conflito, na medida em que, ao menos
imediatamente, importam no maior ou menor ônus dos capitalistas em seus negócios.
Por esta razão, a contradição entre lucro e saúde (isto é, o combate ao
coronavírus) encerra um conflito, em última medida, entre os amplos setores da
sociedade que não se reproduzem a partir do lucro e aqueles cuja inserção social é
mediada pela obtenção (sempre crescente) de lucro; entre a classe trabalhadora e os
capitalistas. No interior deste conflito, o autor destaca que uma política de curto prazo
sistêmica está na transferência do peso econômico da dupla crise para o Estado, que,
em uma espécie de “socialização do privado”, passa a subsidiar e a cobrir os custos
salariais dos negócios privados capitalistas.
Esta socialização do privado conecta-se à questão da posição da esquerda
diante da dupla crise. Neste sentido, Mavroudeas adverte que o real adversário não é o
neoliberalismo. Em posição oposta ao dos keynesianos de plantão, critica a ilusão do
intervencionismo estatal, que, para ele, seria nada mais do que a já citada socialização
do privado, isto é, apoio ao capital às custas do trabalho.
Por conseguinte, quanto à posição da esquerda, o autor propõe a articulação
do que poderíamos chamar de reformas, lutas transicionais ou táticas em um horizonte
estratégico de maior alcance. Mesmo do ponto de vista estratégico, ele propõe a
necessidade de a esquerda demandar mudanças de fundo estrutural, como, por
exemplo, a desmercantilização de atividades e serviços públicos chave. Quanto aos
embates táticos frente aos desafios imediatos, advoga o engajamento em um amplo
leque de lutas: defesa da implementação de políticas drásticas contra a pandemia,
independentemente dos seus custos econômicos; de que a classe dominante, e não a
classe trabalhadora, arque com os custos da crise; do combate ao enfraquecimento das
leis protetivas do trabalho, bem como de novas relações laborais agora experimentadas
em massa (como o teletrabalho); da taxação progressiva robusta que deve estar no
cerne do financiamento de sistemas de saúde públicos e, ainda, do rechaço a qualquer
generalização permanente da restrição de direitos políticos e sociais.
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II
Como visto, para Mavroudeas, no momento de erupção da crise há a socialização do
privado, ou seja, o processo no qual, ao subsidiar 3 os negócios privados (da classe
capitalista, portanto) – com pacotes de resgate econômico, absorção de custos salariais
e produtivos (luz, água), etc. – o Estado socializa o ônus (perdas, desvalorizações) da
empresa capitalista entre o conjunto das classes, dado que, por meio da tributação,
todas as classes contribuem para os fundos do Estado. É possível admitir, então, a
socialização do privado como atuação típica daquilo que poderíamos chamar de Estado
de crise.
Por outro lado, como desenvolvido por Ellen Wood (2003, p. 36-44), as
relações de produção tipicamente capitalistas promovem a privatização do político,
porque operam a partir do controle privado (e, por isso, difuso) da produção, de modo
que cada unidade produtiva é uma espécie de feudo governado por um capitalista
particular. Assim, a dimensão política que subsiste no Estado, embora possa modular,
não adentra de forma decisiva o corpo privado da política capitalista. Isso porque o
limite daquela é a própria propriedade privada dos meios de produção e subsistência
ou, dito de modo mais preciso, dos meios de existência como capital (FONTES, 2018) e a
consequente apropriação privada do excedente.
Se há, todavia, uma contradição entre a socialização do privado na crise e a
privatização do político, ela é apenas aparente; em verdade, essa é reafirmada por
aquela. Isso porque, tal socialização reitera a contradição fundante do capital, qual seja
entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação; contradição esta
em que repousa a causa essencial das crises capitalistas (LENIN, 1972, p. 167;
CARCANHOLO, 1996).
Assim, na crise, não só o exercício da produção, mas os seus custos (ou perdas)
são, por assim dizer, socializados, como garantia da possibilidade da apropriação
privada. Tem-se a validação do controle privado da produção, porque o Estado atua,
desveladamente4, como garantidor de sua mediação social - a preservação da
3

No caso brasileiro, ver, por exemplo: “Governo financiará salário de funcionário de pequenas e médias
empresas com R$ 40 bi em crédito”. O Globo, Março de 2020. Disponível em:
https://oglobo.globo.com/economia/governo-financiara-salario-de-funcionario-de-pequenas-mediasempresas-com-40-bi-em-credito-24333027 . Acesso em: 14 de abr. de 2020.
4 Se, conforme Pachukanis, no momento de agudização da luta de classes o Estado explicita-se como poder
de classe, pode-se vislumbrar o Estado de crise enquanto explícito garantidor, mediado pelos interesses (e
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propriedade privada -, na medida em que ao evitar, concretamente, por exemplo, a
falência da empresa capitalista, restaura ou preserva a base social para o lucro, isto é, a
perpetuação dos meios de existência como capital (ainda que, do ponto de vista da
concorrência entre os capitais particulares, a crise importe, dado o processo de
centralização do capital, em quebras, falências ou descapitalização de parte desses)
(MARX, 2017, p. 292).
A socialização do privado guarda outra contradição aparente, entre
“planificação” e mercado. De fato, o Estado de crise mobiliza elementos de intervenção
econômica, mas com dois signos estruturalmente necessários, que poderíamos chamar
de precariedade e verticalidade. A “planificação” do Estado de crise é precária, porque
orientada a recompor, como se depreende do exposto acima, a estabilidade do mercado
(e não o negar) e, portanto, de sua própria anarquia. É, ainda, vertical, pois não
democrática, uma vez que não supera (nem caminha nessa direção) a dimensão privada
do controle da produção. A planificação do Estado de crise, ao orientar-se às
necessidades da acumulação do capital, preserva o domínio burguês da produção e, por
isso, mantém tal espaço político bloqueado ao conjunto da sociedade.
Se a dupla crise em curso, ao explicitar a oposição entre o sentido mais
profundo das relações de produção capitalistas – o lucro – e as necessidades essenciais
da humanidade – especialmente a saúde –, põe a abstração e o fetiche do capital a nu, é
preciso (e possível) confrontá-lo abertamente. Por isso, retomar o debate sobre a
planificação econômica, em termos democráticos e ecológicos (LÖWY, 2009, p. 35-50),
parece-nos o horizonte estratégico pelo qual a esquerda deva mobilizar-se diante da
crise. Para tanto, é preciso questionar os pressupostos e o horizonte das medidas do
Estado de crise, de modo a não sugerir qualquer associação entre a socialização do
privado - e mesmo das políticas econômicas de tipo keynesianas – com um programa
socialista5.
Ainda quanto à política da esquerda, lutar por “transformações estruturais”
que não sejam apenas aumentar o aporte de recursos estatais parece ter especial lugar
conflitos daí decorrentes) da classe capitalista, das bases sociais das relações de produção capitalistas. Ver
nesse sentido: PACHUKANIS, 2017, p. 210.
5 David Harvey parece sugerir tal associação quando afirma que “Se a China não pode repetir seu papel de
2007–8, então o ônus de sair da atual crise econômica agora muda para os EUA e aqui está a ironia final: as
únicas políticas que funcionarão, tanto econômica quanto politicamente, são muito mais socialistas do que
qualquer coisa que Bernie Sanders possa propor e esses programas de resgate terão que ser iniciados sob a
égide de Donald Trump, presumivelmente sob a máscara do “make America Great again” (HARVEY, 2020).
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junto a um aprofundamento da democracia, com distribuição real de poder aos
trabalhadores, para que seus interesses sejam ouvidos e atendidos nesta crise, como
também defendeu Costas Lapavitsas (2020). No entanto, esta já era uma grande
questão para a esquerda antes mesmo da crise, junto ao enfraquecimento das normas
de proteção ao trabalho e às formas de manipulação ideológica, como a reforma
trabalhista e as fake news no caso brasileiro. Estas já representavam um enorme desafio
à organização dos trabalhadores em tempos de “normalidade”, e ganha novos
contornos em tempos de isolamento e restrição das reuniões presenciais.
Em pesquisa divulgada no final de março de 2020, o whatsapp aparece como a
principal fonte de notícias para 79% dos brasileiros 6. Nos sindicatos, por exemplo, a
celebração de normas coletivas sem assembleia presencial é uma medida que se impõe
para contenção da doença, mas sem dúvida traz dificuldades para o pleno exercício da
democracia nestas instituições, especialmente diante da pressão por demissões em
massa e cortes nos salários. Milhões de trabalhadores já perderam seus empregos, no
Brasil e no mundo, e aqueles que trabalhavam na informalidade estão em altíssimo grau
de vulnerabilidade – e sem previsibilidade alguma, diante de uma doença que não
marca a data de seu pico ou seu declínio.
Mavroudeas coloca a importância de defender que o capital pague pela crise.
Neste sentido, ganham relevo no Brasil algumas iniciativas de cobrança popular por
taxação de grandes fortunas, heranças e imposto sobre lucros e dividendos que, no
mínimo, jogam luz sobre as contradições presentes nas atuais estruturas. O caos, o
inesperado e o imponderável, no entanto, se fazem presentes no cotidiano da crise e a
classe trabalhadora, colocada literalmente entre a vida e a morte, tem cada vez menos a
perder.

III
Mavroudeas, a partir de seu referencial teórico marxista, procura articular a
historicidade do tempo presente à dinâmica da lógica própria das formas sociais
capitalistas. Fornece, assim, um rigoroso argumento para a análise da relação entre a

6

Empresa brasileira de comunicação. Whatsapp é principal fonte de informação do brasileiro, diz pesquisa.
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/whatsapp-e-principal-fonte-deinformacao-do-brasileiro-diz-pesquisa . Acesso em: 13 de abr. de 2020.
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pandemia e a crise econômica, capaz de indicar as raízes profundas da contradição entre
lucro e saúde, que em tempo de pandemia assustadoramente nos salta aos olhos.
Por esta razão, o modo como o autor apresenta a crise econômica e da saúde é
uma exitosa ilustração da inumanidade capital, contra a qual, como nos lembra Heather
Brown (2020), devemos opor, mais do que nunca, uma “sociedade que valorize todos os
seus membros como encarnações vivas de nossa espécie, independentemente da raça,
classe, gênero, sexualidade, identidade de gênero ou habilidade”.
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4. De Nikolai Bukharin para Instituto Mises – e as falsas
premissas de Guedes e Bolsonaro sobre a crise 1

Guilherme Leite Gonçalves2
Texto publicado em 06/04/2020

Em 2008, quando um dos maiores bancos de investimento do planeta, o Lehman
Brothers, quebrou, desencadeou um tipo de crise que até agora não se esgotou. O
estouro da bolha hipotecária norte-americana revelou uma economia global
financeirizada, cujo principal efeito foi a superprodução de títulos mobiliários baseada
então no endividamento das famílias trabalhadoras. Como se sabe, a solução imposta
injetou enorme quantidade de dinheiro no mercado financeiro para evitar seu colapso.
A maior parte desta liquidez, no entanto, conforme Yanis Varoufakis (2020) e Eric
Tourssaint (2020), não tem sido direcionada para investimentos produtivos, mas para
recompra de ações, isto é, para fins especulativos. Neste sentido, quando a Covid-19
contaminou os mercados e as bolsas afundaram, ele foi o detonador da explosão de
uma bolha que já existia anos antes.
Os anos de 2008 e 2020 confirmam, assim, diagnóstico que já circulava entre
economistas marxistas: a acumulação neoliberal compreende uma dinâmica de
financeirização, na qual o capital portador de juros se coloca no centro das relações
sociais e se impõe sobre o processo produtivo para absorvê-lo, remunerando uma classe
de rentistas que se encontra associada ao capital industrial.
A dificuldade do mainstream em dar conta dos desafios colocados pelas crises
do Lehman Brothers e da Covid-19 tem gerado desconforto. “Como vocês não viram que
isto iria acontecer?”, perguntou atônita a rainha Elisabeth II a professores neoclássicos
da London School of Economics, em junho de 2009 (STEWART, 2009). Do mesmo modo,
desde que a pandemia do coronavírus se alastrou, orientações conservadoras e liberais
têm reivindicado um “keynesianismo de emergência” com aumento de investimentos
1

Este texto foi originalmente publicado na Revista Le Monde Diplomatique Brasil em 06 de abril de 2020.
Disponível
em:
https://diplomatique.org.br/as-falsas-premissas-de-guedes-e-bolsonaro-sobre-a-crise/
Acesso em: 07 de abr. 2020.
2 Professor de Sociologia do Direito da UERJ, pesquisador do CNPq e coordenador do LEICC-UERJ. E-mail:
guilherme.leite@uerj.br
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públicos, taxação de grandes fortunas e bancos, renda mínima universal, suspensão de
contas de água, luz e aluguel, como instrumento para proteger vidas e garantir o
trabalho e a própria produção (OLIVEIRA, 2020).
Bolsonaro e Guedes persistem apegados ao dogmatismo neoliberal e
neoclássico, mesmo diante do risco de morte e colapso gerado pela crise da Covid-19.
Este apego tem menos relação com a guerra cultural de Olavo de Carvalho do que com
as orientações do Instituto Mises. O think tank ultraliberal tem questionado o aumento
dos gastos do governo e defendido a manutenção das atividades econômicas tais como
antes da eclosão da pandemia (GELLER, 2020), a livre oscilação dos preços do álcool em
gel e das máscaras (FONSECA, 2020) e a suspensão de políticas expansionistas fiscais
para evitar inflação (que temem muito mais do que o vírus). Em seus textos, aparece a
ideia de que o pânico criado pelos governos deve piorar a doença e, na medida em que
a política paralisa a economia, pode levar ao fim da divisão internacional do trabalho.
Este sim, para eles, seria a completa destruição da civilização (ROCKWELL, 2020). No
lugar do keynesianismo de emergência, defendem que as empresas devem ser
desoneradas de tributos e possam continuar a agir livremente, como remédio para a
queda das bolsas e da produção. Com outras palavras, evidentemente mais toscas,
Bolsonaro e Guedes não dizem (e fazem) o mesmo?
Diferentemente do tom vulgar, o Instituto Mises tem recorrido às teses da
Escola Austríaca, sobretudo à sua teoria subjetiva do valor, para justificar seu
diagnóstico e política para a crise da Covid-19. Dentre os diversos aportes marxistas
disponíveis para criticar e rechaçar esta perspectiva neoclássica, não há dúvidas que o
mais atual é a teoria da crise. Sua potência reside inclusive na sua capacidade de
mobilização de dados macros capazes de questionar a validade das hipóteses levantadas
pelos ultraliberais. Já existem pesquisas neste sentido (ROBERTS, 2020). Pretendo aqui
percorrer outro caminho: criticar os fundamentos que permitem ao Instituto Mises,
Bolsonaro e Guedes persistir no dogma neoliberal.
Para tanto, vou reconstruir uma obra essencial para a compreensão da
dominação financeira e da Escola Austríaca, sua expressão intelectual. A mesma Escola
que o Instituto Mises reivindica como definidora de seus princípios. Tal obra é o livro “A
Miséria da Teoria Subjetiva do Valor (A Economia Política do Rentista)”, do intelectual e
revolucionário russo Nikolai Bukharin (1927).
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Concluída no outono europeu de 1914, a obra é uma crítica da economia
política liberal pós-Marx ou, se preferir, uma crítica da economia política neoclássica.
Bukharin a escreveu aos vinte e seis anos em meio ao exílio e ameaças de deportação e
prisão. Isso não o impediu de seguir na Universidade de Viena o curso de um dos
principais autores da Escola Austríaca, Eugen Böhm Ritter von Bawerk. Conhecido sem
as referências cavalheirescas, Böhn-Bawerk foi crítico obstinado do pensamento
econômico marxista e um dos formuladores da teoria subjetiva do valor, uma concepção
marginalista do valor, oposta à teoria do valor-trabalho de Marx. Seu nome, teses e
obras são uma constante nos textos publicados pelo Instituto Mises.
O argumento de Bukharin está organizado em três eixos: (a) demonstração das
contradições internas do pensamento de Böhn-Bawerk, (b) defesa das ideias de Marx e
(c) desvelamento dos interesses que constituem a concepção marginalista. A teoria do
valor é colocada no centro de sua reflexão. Dela Bukharin retira o critério da crítica. Ele
aceita a premissa compartilhada pelos neoclássicos de que o valor regula as trocas e
serve para explicar os preços, bem como de que, embora não se restrinja a isso, a teoria
do valor é a base imediata de uma teoria dos preços. Dessa premissa Bukharin conclui
que, se um determinado conceito de valor não consegue desvendar a razão dos preços
(por suas falhas lógicas), deve ser rechaçado. Este é o caso da teoria de Böhn-Bawerk?

Crítica à teoria subjetiva do valor

Conforme a orientação geral da Escola Austríaca, os motivos dos indivíduos constituem
a base da análise de Böhn-Bawerk; para ele, o valor é considerado resultado de
avaliações individuais. Tais avaliações são formadas tanto por critérios psicológicos do
sujeito (leis do valor subjetivo) que, conforme apreciação de seu bem-estar, atribui
importância a um bem, quanto por aspectos do próprio bem que podem causar um
resultado, efeito ou interesse (lei do valor objetivo). Dentre estes aspectos está o valor
objetivo de troca: a propriedade que uma mercadoria possui de ser intercambiada por
outras.
Segundo Böhn-Bawerk, este último depende da definição da utilidade de um
bem e, portanto, também invoca uma avaliação subjetiva. Essa noção de utilidade
confere ao valor subjetivo e objetivo a mesma gênese, constituída, porém, sob a base da
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prevalência do juízo individual. Embora o conceito de valor importe duas categorias, o
valor subjetivo expressa uma grandeza fundamental, enquanto o objetivo, apenas uma
grandeza derivada. Se transposto para a questão do preço, este último enquanto
fenômeno social tem como referência um conceito de valor preponderantemente
determinado pela psicologia individual. Isto é, para Böhn-Bawerk, os preços são
considerados resultado de avaliações atomísticas.
Bukharin encontra na definição de valor objetivo de troca a primeira
contradição da tese de Böhn-Bawerk. Ao considerar o valor de troca propriedade
objetiva de um bem, tal valor é equiparado a características materiais, físicas e químicas.
Com isso, a própria primazia do fator “avaliação subjetiva” é questionada e a
representação de um fenômeno, que deveria ser determinado por juízos individuais, é
identificada com seu elemento técnico: seu “efeito utilitário”. Tal efeito, no entanto, não
poderia ser autônomo, pois gerado por fontes imateriais: as apreciações singulares dos
atores econômicos. Neste sentido, Bukharin conclui que Böhn-Bawerk só poderia igualar
o valor de troca às propriedades físicas e químicas dos bens, se negasse que o valor
objetivo é resultado de avaliações subjetivas, o que implicaria rejeitar suas próprias
premissas.
O princípio-vetor do valor para a Escola Austríaca é a utilidade. Isto é: a
disponibilidade de bens destinados a satisfazer uma necessidade é a medida adotada de
valoração. Quanto mais indispensável for o objeto ou insuficiente sua reserva disponível,
maior seu valor. A avaliação subjetiva de um bem depende, assim, da variedade e
urgência das necessidades que ele pode saciar. Trata-se de saber sua importância para o
bem-estar do sujeito e o quanto de satisfação individual ocorre à medida que se possui
o respectivo bem.
A Escola Austríaca, sobretudo Carl Menger, constrói uma escala de
necessidades em que a grandeza do valor se mede pela relevância da necessidade
parcial menos importante. É preciso conhecer a intensidade da última necessidade
satisfeita para apreender o grau de utilidade restante do bem. Isto implica apreender o
impacto da escassez e o grau de satisfação gerado pela aquisição da unidade adicional
do produto. Quanto menor a disponibilidade, maior a intensidade da satisfação. O valor
é, assim, determinado pelo tamanho da utilidade marginal. Para Böhn-Bawerk, a
utilidade não apenas é condição do valor, mas também determina seu grau e, com isso,
influencia a forma como se estabelece os preços das mercadorias.
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Bukharin mostra que este conceito contém uma noção de produção, baseada
na satisfação das necessidades dos produtores. Este postulado depende, porém, do
reconhecimento do papel do consumo. Na medida em que o consumo não consegue
exaurir os produtos excedentes, a produção se volta para a satisfação das necessidades
do mercado. Mas mercados são estruturas setorializadas com limites físicos, temporais,
jurídicos, sociais etc. Quando os excedentes já não são absorvidos por uma economia
particular, precisam da abertura de novas. Neste passo, se impõe uma produção
massiva não para os produtores, mas para os mercados, que recebem a totalidade das
mercadorias.
Segundo Bukharin, a consequência do desenvolvimento do modo de produção
moderno é a diminuição da importância das avaliações subjetivas fundadas na utilidade.
Isto é: o excedente perde seu sentido de valor de uso, pois seu valor passa a ser
mensurado em comparação com outras mercadorias. No caso da produção massiva,
emerge uma medida ainda mais abstrata: o valor é definido pela grandeza virtual do
total de mercadorias. Essa grandeza reflete a evolução do preço e se torna fator de
orientação das trocas subsequentes. Com isso, o valor de uso subjetivo não pode servir
para a análise dos preços. A utilidade de uma mercadoria é apenas premissa para que
ela seja intercambiada, não determina a magnitude de seu valor. Para tanto, é
necessário pensar com Marx em seu valor de troca.
O individualismo econômico de Böhn-Bawerk não consegue, assim, perceber
que o valor de uma mercadoria é definido por seu caráter social, incluído a divisão
desigual do trabalho que o constitui. Desta perspectiva, embora os neoclássicos neguem
o conceito marxiano de valor de troca, fica claro porque, como dito acima, eles (leia-se:
o Instituto Mises) temem que a destruição da divisão internacional do trabalho possa ser
o fim da civilização. A proteção destas condições desiguais é o objetivo de sua política
para as crises e para além delas.

Sociologia do Rentista

Além de demonstrar as contradições internas, Bukharin faz uma caracterização
sociológica da base social que permitiu o surgimento da Escola Austríaca. Primeiro,
mostra que a expansão da acumulação do capital levou à criação de diferentes formas
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de crédito, permitindo que a mais-valia passasse a ser apropriada por uma fração da
burguesia que não tem relação direta com a produção: os rentistas. Bukharin demonstra
que, embora essa fração se amplie com a importância da bolsa de valores, evita os riscos
das operações financeiras e, em nome de rendas seguras, também busca especular com
fundos públicos. Os rentistas tornam-se, assim, duplamente parasitários: da atividade
produtiva e do Estado. Isto também explica sua dependência quanto aos bancos centrais
nas crises ou fora delas.
A participação do rentista na vida econômica se resume à esfera do consumo.
Tende, portanto, a se satisfazer com produtos de luxo, fechando-se para a cultura e o
conhecimento. Segundo Bukharin, “o consumidor rentista só pensa em cavalos de
corrida, tapeçarias de luxo, charutos aromáticos, vinhos finos”. Neste sentido, sua
“sociedade de consumo” é o oposto do projeto moderno das ciências humanas
destinado ao desenvolvimento da personalidade por meio da formação intelectual. Mas
também é pouco afeita às ciências exatas e naturais. Sem convívio com a produção e o
trabalho, o rentista não precisa de modelos de longo prazo ou planejamentos. Busca
apenas proteção diante dos riscos nas negociações da bolsa de valores. Pode, assim, em
uma crise (como a atual), destruir as ciências sociais e descartar recomendações das
ciências naturais. Sua preocupação é com as apostas do mercado. Nada diferente do
que tem sido a campanha bolsonarista pela retomada das atividades econômicas em
meio a pandemia da Covid-19.
Este distanciamento do saber humano e da atividade produtiva torna o
rentista mais individualista do que o resto da burguesia. É um “grosseiro” diante da
questão social. Sua visão de mundo é pouco orientada ao futuro e à provisão. Ele opera
pelo desejo de satisfazer seus interesses imediatos e aproveitar o momento, possuindo
um campo visual anti-histórico e limitado ao presente. Despreocupado com a
continuidade da vida social, o rentista experimenta apenas o carpe diem.
O medo da mudança, atrelado ao temor de protestos que podem implicar
transformações no status quo e perdas de rendas, fazem do rentista um profundo
conservador. É um grupo avesso a outros valores: de classe, gênero ou raça. Por isso,
estimula práticas higienistas e segregacionistas, que, ao expurgarem grupos oprimidos
(sobretudo a população negra), tornam os ambientes mais homogêneos para seu
consumo exclusivo. O que diz Guedes? Que empregadas domésticas não devem ir à
Disneylândia. E suas propostas para a crise da Covid-19? Não pagamento de salários por
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4 meses e renda básica emergencial de R$ 200. Setores mais vulneráveis
economicamente não poderiam parar de trabalhar, não obstante os perigos para sua
saúde. Poderiam, isto sim, ser isolados em espaços de sobretrabalho, criando ainda mais
valor para que seja apropriado por rendas.
Para Bukharin, a Escola Austríaca é a expressão intelectual dos três traços da
“consciência social do rentista”: consumismo, individualismo e imediatismo. O primeiro
reflete-se no conceito de valor baseado na noção de utilidade. O individualismo e o
medo do futuro encontram respaldo no método “subjetivo-psicológico”, que se
manifesta na ideia de avaliação subjetiva do agente econômico (e não nas pressões
sociais por um produto, como na atual questão do álcool gel), na qual se recupera o
hipotético Crusoé para se inferir a natureza da satisfação pessoal de uma necessidade
de modo a generalizar uma ideia de preço, que, no fundo, é resultado de conflitos
sociais. A Escola Austríaca constrói cenários fictícios de isolamento do indivíduo para
expressar a utilidade supostamente universal de um bem, nunca parte das condições
dos atores reais. Mas é curioso que, quando o interesse coletivo exige isolamento (como
na atual crise), os discípulos da Escola Austríaca não o aceitam como método para
pensar a economia a longo prazo. Neste caso, teriam que substituir o carpe diem pela
segurança da vida, do trabalho e da produção.
Note-se que essa consciência social do rentista atravessa as soluções
bolsonaristas para a crise da Covid-19. Por que, diante deste cenário, o Instituto Mises
reivindica a Escola Austríaca? Qual sua utilidade em um contexto tão agudo de crise
como a atual? Substituir vontade geral por interesse privado e permitir que o tipo de
acumulação anterior, baseada na remuneração pela renda, continue a se desenvolver.

Conclusão
Embora a solução da crise do Lehman Brothers tenha acentuado o rentismo e
aprofundado bolhas especulativas, seguidores da Escola Austríaca, como o Instituto
Mises, ainda sustentam o individualismo metodológico e a desigualdade da riqueza
como meio para superar o risco de destruição da vida e de colapso da economia. Este
instituto influencia não apenas, mas sobretudo políticas contra a crise da Covid-19 da
extrema-direita, de Bolsonaro e Guedes. Diante deste contexto, as críticas de Bukharin
não são apenas atuais. São necessárias. Fundamentais para desvelar falhas lógicas e
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contradições de um modelo de análise econômica, cujos seguidores arrogam ser imune
à falseabilidade. Mas que, por detrás de sua pretensão de verdade, estão ações
estratégicas orientadas pelos interesses de uma determinada fração de classe, o
rentismo, tão hegemônica quanto nefasta, como tem ficado cada vez mais claro nos
últimos anos.
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Crise, capitalismo contemporâneo e Covid-19: Um
comentário (e uma crítica) ao texto de Guilherme Leite
Gonçalves

Rafael Vieira1

I

Quais as premissas que informam as respostas imediatas para a crise, aprofundada pela
Covid-19, elaboradas pelo governo Bolsonaro? Como estabelecer as bases para as
críticas destas premissas? O texto de Guilherme Leite Gonçalves “As falsas premissas de
Guedes e Bolsonaro sobre a crise do Covid-19” procura responder a estas questões. Para
tanto, resgata um livro pouco conhecido da tradição marxista para criticar alguns dos
principais fundamentos teóricos da assim chamada Escola Austríaca de Economia, que
Gonçalves identifica como uma matriz teórica para a qual conflui tanto Guedes quanto o
think tank ultraliberal Instituto Mises2.
O livro resgatado é “A miséria da teoria subjetiva do valor (a economia política
do rentista)”3, escrito pelo jovem Nikolai Bukharin aos 26 anos, após ter frequentado os
cursos de um dos expoentes da chamada Escola Austríaca, Eugen Böhm-Bawerk. O livro
tem como objetivo atualizar as críticas de Marx e estendê-las a algumas das principais
correntes da teoria econômica surgidas nos 30 anos, posteriores à morte do pensador
alemão, dando ênfase principalmente à Escola Austríaca, esta última um dos principais
berços do chamado neoliberalismo.

1

Professor adjunto da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do
LEICC-UERJ. E-mail: r.vieira@ess.ufrj.br
2 Há diferenças entre o neoliberalismo americano (que marca a formação de Guedes) e o austríaco, que não
poderão ser tratadas nos limites do presente artigo. Para o debate, ver: (FOUCAULT, 2008, p.297-320). Para
a análise da influência da Escola Austríaca no Instituto Mises, ver (DAL PAI, 2017). Além disso, o
neoliberalismo opera com frequência no plano prático dissociado de seu modelo teórico (PORTOGONÇALVES, 2020; HARVEY, 2011, p. 30), embora isso não retire a importância da análise de suas
premissas.
3 Também traduzido por “A economia política do rentista: Crítica da economia marginalista” na versão em
espanhol (1974), ou “Teoria Econômica da Classe Ociosa (leisure)” na versão em inglês de 1927.
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Gonçalves busca em Bukharin elementos para a crítica da teoria subjetiva do
valor, que marca a obra de Böhm-Bawerk e de alguns nomes da Escola Austríaca. Uma
das características principais desta escola, nos diz Bukharin, é deslocar as necessidades e
desejos de um indivíduo atomizado e a-histórico para o centro das reflexões sobre o
valor (BUKHARIN, 1927, p.54). Esse é, aliás, um dos objetivos assumidos de BöhmBawerk, que define o valor subjetivo como “a importância que um bem ou uma
quantidade de bens tem para os fins de bem-estar [...] de determinado sujeito” (BÖHMBAWERK, 1986, p.150), e considera que este conceito e a teorização sobre ele pela
Economia Política tiveram uma importância tardia. Se o autor ressalta ser necessário
somar à explicação do valor subjetivo também aquilo que chama de “valor objetivo de
troca”, este é, em geral, uma consequência do primeiro (elevado por ele à raiz e ponto
de partida da Economia Política (p.152)), e explicado em termos próximos (p.225 e 238).
A crítica desse tipo de teoria, em todas as suas derivações, é um momento
necessário para o marxismo contemporâneo. Podem ser encontrados fundamentos para
tanto no próprio Marx, já no capítulo I do Livro I de “O Capital”, a partir da dialética
aparência/essência mobilizada para entender as relações entre valor de uso, valor de
troca e valor. Segundo Gonçalves, a permanência da Escola Austríaca no nível da
aparência que enfatiza a circulação das mercadorias do ponto de vista do sujeito é
enraizada no individualismo metodológico e no caráter subjetivo da teoria do valor
desta escola. A Escola Austríaca, ao identificar em seu campo de visão imediato apenas
indivíduos, e vendo no mercado o espaço mais adequado de realização das vontades
subjetivas desses indivíduos, oferece como respostas imediatas para a crise capitalista
um conjunto de políticas pró-mercado que reforçam as espirais que nos colocaram
diante da crise atual. São temidas por estes até algumas políticas de renda universal,
como expressão de um keynesianismo (também uma resposta para a crise que procura
ter efeitos pró-mercado, mas de outro tipo) e uma antessala do socialismo. Esse
raciocínio vulgar e precário acaba tendo algum grau de força com a ascensão da
extrema-direita, algo que justifica a crítica levantada por Guilherme Leite Gonçalves em
seu artigo.
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Um dos objetivos subjacentes ao texto é a crítica das análises do mainstream
econômico e político que veem na Covid-19 a única causa da crise atual4. Gonçalves
compartilha com autores e autoras marxistas o diagnóstico de que a Covid-19 não é a
causa da crise. Mas significa o aprofundamento de uma crise iniciada em 2007-2008
com efeitos globais e de largas proporções, e nas quais ainda estaremos imersos por
ainda algum tempo, caso as lutas sociais não nos permitam antever outras alternativas.
Essa crise é uma manifestação específica da dinâmica de superacumulação inerente ao
capitalismo, e exacerbada na era da hegemonia neoliberal. Como o próprio autor afirma
no início, a Covid-19 “foi o detonador da explosão de uma bolha que já existia anos
antes”.

II

Gostaria de enfatizar neste momento o que vejo como um problema no texto de
Gonçalves. Logo no início do texto, Gonçalves procura discutir as formas de
entrelaçamento do capital durante o neoliberalismo. Segundo o autor: “a acumulação
neoliberal compreende uma dinâmica de financeirização, na qual o capital portador de
juros se coloca no centro das relações sociais e se impõe sobre o processo produtivo
para absorvê-lo, remunerando uma classe de rentistas que se encontra associada ao
capital industrial”. O problema é que, no momento em que passa a descrever a
sociologia do rentista de Bukharin, na parte final de seu texto, resvala nos equívocos que
este autor comete na compreensão da noção marxiana de capital fictício, subsumido
muito rápido ao conceito de capital financeiro. Se Bukharin no início do livro menciona
de passagem a associação entre a chamada “classe de rentistas” e o capital industrial
(BUKHARIN, 1927, p. 26; 1984, p. 63-64 e p. 107), ao descrever a chamada classe de
rentistas esta associação por vezes desaparece e o rentista aparece descolado do
movimento do capital global (p.24-30, especialmente págs. 26-27). Com isso,
secundariza um problema teórico importante na arquitetura marxiana nos três volumes

4

Excluídas aqui as teorias conspiratórias mais vulgares, que tratam a Covid-19 como uma criação artificial
chinesa para dominar o mercado mundial, teorias estas já afastadas por estudos mais rigorosos (ANDERSEN
et al., 2020, p. 450-452).
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de “O Capital”, e essencial para compreender o capitalismo contemporâneo, que é
justamente a noção de capital fictício.
Para Marx, os conceitos de capital fictício e capital portador de juros estão
profundamente imbricados. Ambos (o capital portador de juros e o capital fictício) são
partes integrantes da seção V do Livro III, dedicadas à complexificação das formas de
apropriação no capitalismo, e a uma discussão mais profunda sobre o momento em que
“o capital como tal torna-se mercadoria” (MARX, 2017, p.386). O capital fictício é um
desdobramento dialético do chamado capital portador de juros em condições históricas
específicas do desenvolvimento capitalista. Marx vê no “capital portador de juros, em
geral, a matriz de todas as formas insanas de capital” (MARX, 2017, p.523).
O capital portador de juros é, nas palavras de Marcelo Carcanholo, “uma
primeira etapa na autonomização da apropriação do valor frente à sua produção”
(CARCANHOLO, 2010, p. 5). Em um dos exemplos de Marx (2017, p. 522), é o caso da
existência hipotética de uma taxa de juros de 5% ao ano, em que o capitalista empresta
a outro uma soma de £500 na expectativa de que tenha ao final do ano um acréscimo
de £25 sobre esta soma inicial. O capital portador de juros é entendido, em termos mais
gerais, da seguinte maneira:
O possuidor do dinheiro, que quer valorizá-lo como capital portador de
juros, aliena-o a um terceiro, lança-o na circulação, converte-o em
mercadoria como capital; e não só como capital para ele mesmo, mas
também para outros; ele não é capital apenas para quem o aliena, mas é
desde o início transferido a um terceiro como capital, como valor que possui
o valor de uso de criar mais-valor, lucro; como um valor que conserva a si
mesmo no movimento e que, depois de ter funcionado, retorna àquele que
o desembolsou originalmente, no caso em questão, ao possuidor do
dinheiro; portanto, um valor que só por algum tempo permanece distante
de quem o desembolsou, que só transita temporariamente das mãos de seu
proprietário para as mãos do capitalista em atividade e que, por
conseguinte, não é pago e nem vendido, mas apenas emprestado; um valor
que só é alienado sob a condição de, em primeiro lugar, retornar a seu
ponto de partida após determinado prazo e, em segundo lugar, retornar
como capital realizado, isto é, tendo cumprido seu valor de uso, que
consiste em produzir mais valor” (MARX, 2017, p. 390-391. Grifo no
original).

O capital fictício é uma complexificação desta lógica, elevando amplamente a
dinâmica de apropriação do valor. Esta forma de capital, entretanto, não se confunde
com o capital portador de juros. No capital portador de juros, o capital inicialmente
emprestado existe. Já o capital fictício se constitui a partir da negociação no presente da
expectativa de auferição de rendimentos futuros. Imputa-se um valor-capital a um título
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que representa uma receita que se repete com regularidade (MARX, 2017, p. 524), mas
que só se constituiria se o rendimento fosse capitalizado (CARCANHOLO, 2010, p. 5). No
exemplo de Marx, é o caso de um título que remete a um rendimento regular de £100,
em uma taxa média de juros de 5%, em que seu portador aparece como tendo um
capital de £2.000, mesmo que este capital não exista previamente. Desloca-se para o
presente uma projeção de ganhos futuros, sujeitando também este título jurídico a uma
injunção especulativa própria. “Desse modo, apaga-se até o último vestígio [Spur] toda a
conexão com o processo real de valorização do capital e se reforça a concepção do
capital como um autômato que se valoriza por si mesmo” (MARX, 2017, p.524)”. O
capital fictício ganha forma a partir da dissociação entre um valor real e um valor
nominal de um capital que se autonomiza.
Marx trabalha com diferentes formas de manifestação do capital fictício em
seu tempo: as especulações em torno das letras de câmbio (p.452-453; p. 462-463) e de
papeis variados; e principalmente o mercado de ações e os títulos da dívida pública (p.
522-530). A partir da reflexão sobre estas formas variadas de títulos, Marx aproxima-se
com mais nitidez ao que é o capital fictício, quando afirma que: “[t]odos esses títulos
não representam mais do que direitos acumulados, títulos jurídicos sobre a produção
futura, cujo valor monetário ou valor-capital não representa capital nenhum, como no
caso da dívida pública, ou é regulado independentemente do valor do capital real que
representam” (MARX, 2017, p. 526). Com frequência, no sistema de crédito, que tende a
reunir estes diferentes títulos de apropriação, os mesmos podem aparecer duas, três ou
muitas vezes (p. 527 e 530). Segundo Reinaldo Carcanholo e Maurício Sabadini, “o
capital fictício dissimula ainda mais as conexões com o processo real de valorização do
capital, ao consolidar a imagem de um capital que valoriza a si mesmo, particularmente
no mercado de compra e venda especulativas” (2013, p.77). Essa relação, que se
multiplica com muita amplitude e rapidez, é responsável pela constituição de bolhas
especulativas estruturadas em torno de capitais predominantemente fictícios. E esse
fenômeno é extremamente relevante para entendermos as crises do neoliberalismo,
dentre elas a posterior à 2008.

146

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

III

Uma das dificuldades teóricas da apreensão da noção de capital fictício é que, apesar de
seu caráter fictício ou ilusório, ele é real, e é inerente a ele uma dialética real/imaginário
(R. CARCANHOLO & SABADINI, 2013, p.73). Ele é, e, ao mesmo tempo, não é. Bukharin
parece perder-se nesta dialética, prendendo-se mais ao seu caráter ilusório, realçando
em sua descrição apenas a dissociação da produção e do consumo do capital nas mãos
de um rentista individual. Só que o capital fictício não é apenas ilusão, por mais que
também seja. Por um lado, o capital fictício se constitui a partir da complexificação da
lógica da apropriação. Por outro, esta forma de capital, apesar de ser constituída sob
bases fictícias, existe e incide sobre a realidade, de formas múltiplas.
Quando Marx descreve as formas distintas de capital existentes no processo
de apropriação, o autor procura cercar-se de alguns cuidados para afirmar que há uma
autonomização/descolamento, que são apenas relativos, das formas do movimento do
capital em sua totalidade. Por mais que, por exemplo, na forma de apropriação do
capital portador de juros, apenas apareça a relação D -D’ (dinheiro - dinheiro acrescido
de um excedente), este movimento não pode ser explicado por si só (MARX, 2017, p.
396-397). Marx procura permanentemente sublinhar o entrelaçamento entre as formas
de capital na materialização do capitalismo. O capital fictício, como uma expressão das
relações de apropriação, pressupõe para sua existência as relações de produção
capitalistas de onde é extraído o mais valor, por mais que isso possa não aparecer na
mentalidade de um rentista particular. É preciso que haja a produção de mais valor para
que a apropriação ocorra.
Se o capital fictício possibilita as formas mais insanas de especulação e rapina,
ele não se resume a isso, embora contenha estas relações. O capital fictício ao forjar
novos capitais a serem postos no mercado (ainda que sob bases aparentemente frágeis)
intensifica a rotação do capital, discutida por Marx no livro II de “O Capital”, permitindo
assim a redução do tempo dos ciclos. É justamente a aceleração da rotação que permite
a ampliação das relações de apropriação da qual o capital fictício é parte integrante
(embora não seja sua única forma).
Ainda é importante ressaltar que a dinâmica do capital fictício insere no
mercado capitais responsáveis pela formação de novos segmentos e de atividades
produtivas que de outra forma demorariam um tempo maior para se realizarem
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(CARCANHOLO, 2010, p.6). Isso tem uma incidência relevante no capitalismo
contemporâneo. Se, de fato, a forma-mercadoria adquire um conteúdo cada vez mais
informacional atrelada a um trabalho imaterial a ela incorporado (ANTUNES, 1999,
p.177), isso significa uma pressão crescente por “inovação” e novas formas de
tecnologia para onde com frequência se transporta o capital fictício na aposta de novos
espaços de valorização, de extração de valor excedente e capazes de lhe dar maior
liquidez5.
O capital fictício é responsável por uma parcela de apropriação do mais-valor
produzido (que se dá de formas cada vez mais mediatizadas, diversas e complexas), mas
a dissociação entre este último e o estoque de capitais disponíveis se amplia
brutalmente. Segundo Marcelo Carcanholo, uma das disfunções desta forma de capital,
que é o capital fictício, é ampliar a dissociação entre a produção de valor excedente e a
sua apropriação (CARCANHOLO, 2010, p.6). Com a força que o capital fictício adquire no
neoliberalismo, estes tendem a ampliar seu movimento de autonomização aparente,
contribuindo para um distanciamento maior entre os capitais disponíveis no mercado
em sua totalidade e o mais-valor efetivamente produzido. Isso amplia a propensão do
sistema para a crise, uma vez que o capital fictício tende a encontrar dificuldades
permanentes para sua realização ao contribuir para o aumento da contradição entre
produção e apropriação.
Só que esse distanciamento não é dado por uma fronteira fixa, mas móvel. A
generalização do capital fictício e das crises que ele engendra tem como consequência,
também, a intensificação das formas de exploração do trabalho, associadas à ampliação
das formas de apropriação. Na periferia do sistema, isso significa uma exploração ainda
mais intensa, constituída em torno das relações de dependência que drenam aos
capitais dos países centrais uma parte do mais-valor produzido nas periferias, por uma
força de trabalho também constituída e atravessada por desigualdades de gênero e
raça.
O capital fictício também intensifica as potencialidades destrutivas inerentes
ao capitalismo. Como tratam-se de massas de capital cada vez mais associadas e

5

Conferir também a argumentação de Fontes, em que procura expor a relação entre as grandes massas de
capitais concentrados (muitas vezes repletas de capital fictício) e as formas contemporâneas de extração de
mais-valor do trabalho precário e por vezes informatizado. A autora mobiliza para tanto o conceito de
“recursos sociais de produção” com o objetivo de fornecer uma explicação mais próxima do concreto-real
(FONTES, 2017, p.52-55).
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concentradas à procura de realização, “cada limite aparece como uma barreira a ser
superada” (MARX, 2011, p.332). Neste processo de tentativa de supressão de cada
barreira física ou social que se interponha ao processo de valorização do valor, elas
podem ser deslocadas de formas variadas: forjando novos espaços disponíveis para o
processo de valorização; abrindo novas fronteiras para a acumulação (céu, terra,
recursos naturais, regiões isoladas); destruindo massas de capitais acumulados
considerados obsoletos; capturando relações sociais através da generalização da formamercadoria e da forma-propriedade para o conjunto das relações humanas. A
especulação em torno da terra, no campo e na cidade, do espaço e das próprias formas
de vida se acentua, facilitando a realização de expropriações em escala cada vez mais
ampliada. Como ressaltado por Harvey, mesmo a destruição física dos espaços entra em
cena

de

forma

cada

vez

mais

frequente,

uma

vez

que

o

binômio

destruição/reconstrução é uma forma específica de dar vazão a esses capitais
superacumulados à procura de valorização imediata (HARVEY, 2011, p. 145 e ss).
Esta certamente não é uma discussão meramente escolástica em torno do uso
ou não de um conceito. Se o rentismo estivesse preso ao consumo e dissociado das
relações de produção, como pensam Bukharin (1927, p. 26) e Gonçalves, não haveria
uma pressão tão grande de frações poderosas do rentismo no Brasil para o retorno às
atividades econômicas no meio da pandemia provocada pela Covid-19. Se, com o
neoliberalismo, a formação do capital fictício atinge proporções inauditas, estamos
diante de um problema real. Com o crescimento desenfreado das formas de capital
fictício, a formação de bolhas especulativas torna-se um fenômeno cada vez mais
frequente, fazendo com que as crises sejam cada vez mais recorrentes e mais intensas.
As medidas contemporâneas por meio das quais os Estados capitalistas têm se voltado a
procurar dar algum tipo de liquidez, direta ou indiretamente, a capitais forjados sob
estas bases, apenas intensificarão a propensão do sistema às crises, mesmo que isso
possa promover algum tipo de reversão momentânea nas taxas de acumulação 6. Essa
corrida do Estado para dar garantias de liquidez ao capital fictício cobra um preço alto
para a classe trabalhadora.

6

Ao mesmo tempo, apostar em uma resposta que imagina uma separação idílica entre o capitalismo
produtivo virtuoso e o rentismo parasitário é no mínimo romântica e ingênua, diante de seu
entrelaçamento atual (BADARÓ, 2015)
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1. Esta crise expôs os absurdos do neoliberalismo. Isso não
significa que ela irá destruí-lo1 2

Costas Lapavitsas3
Texto publicado em 27/03/2020

O impacto do coronavírus abalou as bolsas de valores do mundo e impôs a necessidade
de significativos socorros estatais. Mas as medidas para lidar com a crise correm o risco
de estimular um capitalismo controlado e autoritário – aquele que protege os interesses
corporativos, enquanto transfere os custos para os demais.
O estado de emergência gerado pela Covid-19 na saúde pública se
transfigurou rapidamente em uma crise no cerne da economia mundial, que também
ameaça países em desenvolvimento na periferia. Isto alterou o equilíbrio entre Estado e
mercado, expondo, mais uma vez, as lacunas da ideologia neoliberal. A crise econômica
desnuda completamente o capitalismo contemporâneo – e provavelmente deve se
revelar ainda mais impactante do que o abalo provocado na saúde pública.
De fato, a crise da Covid-19 tem raízes mais profundas, e podem ser
encontradas no funcionamento patológico do capitalismo financeirizado e globalizado
na última década. A Grande Crise de 2007–9 pôs fim à “era de ouro” das finanças dos
anos 90-2000, e a década seguinte foi marcada pelo fraco crescimento da economia
mundial. A lucratividade era insuficiente, o crescimento da produtividade baixo e os
investimentos não mostravam nenhum dinamismo. As finanças também estavam com
problemas, expressos na menor rentabilidade e na inexistência do dinamismo
1

Texto original: LAPAVITSAS, Costas. This Crisis Has Exposed the Absurdities of Neoliberalism. That Doesn’t
Mean
It’ll
Destroy
It.
Jacobin
Magazine,
Março
de
2020.
Disponível
em:
https://www.jacobinmag.com/2020/03/coronavirus-pandemic-great-recession-neoliberalism . Acesso em:
27 de mar. de 2020. Tradução: Amélia Coelho Rodrigues Maciel, Bruna da Penha de Mendonça Coelho,
Maria Carolina Sanglard e Natália Sales de Oliveira.
2 Este artigo baseia-se em parte no trabalho da equipe de pesquisa criada pelo EReNSEP-Ekona, que se
propõe a examinar as implicações a longo prazo da atual crise. Agradeço a N. Águila e T. Moraitis pelos
cálculos a partir dos dados BEA. A Y. Shi agradeço pelos cálculos baseados nos dados do Wind, Anuário
Estatístico Nacional da China, do FRED St. Louis e do Banco Mundial. Também gostaria de agradecer A.
Medina Català, P. Cotarelo e S. Cutillas pelos cálculos conforme dados da OCDE e do BCE. Por fim, obrigado
a Shehryar Qazi pela ajuda em estabelecer alguns dos mecanismos especulativos nos mercados monetários
dos EUA. O artigo, como de praxe, é de responsabilidade exclusiva do autor.
3 Costas Lapavitsas é professor de economia da SOAS Universidade de Londres, Reino Unido, e ex-membro
do Parlamento grego.
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extraordinário do período anterior. Se a crise historicamente sem precedentes de 2007–
9 marcou o auge da financeirização, a nova crise do coronavírus cristaliza sua
deterioração.
Evidentemente, o combustível imediato da crise foi as ações dos Estadosnação diante do temor criado pela epidemia. Tendo inicialmente ignorado a emergência
médica, vários governos passaram a bloquear desesperadamente países inteiros e áreas
geográficas, restringindo viagens, fechando escolas e universidades etc. Isto afetou
fortemente as já enfraquecidas economias centrais ao induzir o colapso generalizado da
demanda, a interrupção das cadeias de abastecimento, a queda na produção, milhões
de demissões de trabalhadores e perda de receita corporativa. Tudo isto impulsionou o
desmoronamento sem precedentes das principais bolsas de valores e levou os mercados
monetários ao desespero.
A situação é análoga a um suposto retorno da Peste Negra do século XIV: as
sociedades do século XXI parecem estar reagindo de maneira semelhante ao passado,
isto é, com uma mistura de pânico cego e isolamento das comunidades. Naquela
oportunidade, quando os Estados eram pobres e as monarquias feudais atrasadas, a
praga eliminou um terço da população europeia. O coronavírus, por sua vez, parece
haver uma taxa menor de mortalidade e tem atingido Estados capitalistas desenvolvidos
e tecnologicamente avançados, não comunidades medievais. Já existe intenso debate
entre epidemiologistas sobre a adequação e sustentabilidade do bloqueio generalizado
ou se os Estados deveriam ter se concentrado em testes massivos na população.
Não cabe aos economistas políticos avaliar políticas epidemiológicas. Mas há
um certo consenso de que as reações de vários Estados e o consequente colapso da
atividade econômica sejam parte da natureza fundamentalmente falha do capitalismo
financeirizado neoliberal. Um sistema econômico baseado na competição e na busca
pura por lucro – ambos garantidos por um Estado poderoso – tem se mostrado incapaz
de lidar com calma e eficácia diante de um abalo de saúde pública de gravidade
desconhecida.
Vários países desenvolvidos carecem de infraestrutura básica de saúde para
tratar daqueles que ficam gravemente doentes, além de terem pouco equipamento para
testar a população em larga escala e proteger os grupos com maior probabilidade de
contrair a doença. Ademais, é provável que o bloqueio e o isolamento generalizado de
grandes setores da sociedade tenham implicações muito graves para os trabalhadores
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assalariados, bem como para as camadas mais pobres, fracas e marginalizadas. As
repercussões mentais e psicológicas também serão devastadoras. A organização social
do capitalismo contemporâneo é disfuncional até do ponto de vista de sua engenharia
estrutural.
Igualmente impressionantes tem sido as ações dos Estados poderosos depois
que a magnitude do colapso econômico se tornou clara. Em março, os bancos centrais
dos EUA, União Europeia e Japão realizaram massivas injeções de liquidez e diminuíram
as taxas de juros a zero, tentando estabilizar as bolsas de valores e mitigar a falta de
fluidez nos negócios. O Fed, por exemplo, anunciou que compraria volumes ilimitados
de títulos do governo e até mesmo títulos corporativos privados recém-emitidos.
Enquanto isso, os governos dos EUA, da União Europeia e de outros locais planejaram
enormes expansões fiscais, sob a forma de empréstimos e garantias de crédito para
empresas, subsídios de renda para trabalhadores afetados, prorrogações fiscais,
aumentos ou subsídios de seguridade social, repayment holidays4 de dívidas etc.
De maneira extraordinária, o governo Trump anunciou planos de fornecer
$1.200 por adulto ou $2.400 por casal, com pagamentos adicionais para crianças,
começando pelas famílias mais pobres. Este desembolso fazia parte de um pacote que
poderia exceder $2 trilhões – aproximadamente 10% do PIB dos EUA –, e fornecia ainda
$500

bilhões

em

empréstimos

a

empresas

atingidas,

$150

bilhões

a

hospitais/profissionais de saúde e $370 bilhões a pequenas e médias empresas. De
modo igualmente inusitado, o governo conservador britânico declarou sua intenção de
se tornar empregador em última instância, pagando até 80% dos salários dos
trabalhadores, caso as empresas os mantivessem na folha de pagamento. Estes
pagamentos seriam no valor de até £2.500 por mês e, portanto, acima da renda média.
Não contente com isso, o governo britânico também nacionalizou efetivamente as
ferrovias por seis meses e houve rumores sobre a nacionalização das companhias
aéreas.
Alguns dias antes, até acadêmicos de esquerda considerariam tais medidas
radicais. A ideologia neoliberal das últimas quatro décadas foi rapidamente afastada, o
Estado emergiu como regulador da economia e passou a concentrar enorme poder. Não
foi difícil para muitos da esquerda acolherem as novas ações estatais, tomando-as como

4Repayment

holiday se refere a um recurso de pausa temporária no pagamento do empréstimo [N.T.].
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sinal de “retorno do keynesianismo” e morte do neoliberalismo. Estas conclusões são,
porém, precipitadas.
Por um lado, o Estado-nação sempre esteve no coração do capitalismo
neoliberal, garantindo o domínio de classe do bloco corporativo e financeiro reinante
por meio de intervenções seletivas em momentos críticos. Além disso, as medidas
contra a Covid-19 foram acompanhadas por políticas fortemente autoritárias, trancando
massivamente as pessoas em suas casas e bloqueando enormes metrópoles. O Estado
também demonstrou seu vasto poder de fiscalizar a sociedade por meio da coleta de
informações através de big data. Por exemplo, o governo de direita de Israel aprovou o
rastreamento de telefones celulares pela agência policial de inteligência com o fim de
enviar mensagens a pessoas que, sem saber, entraram em contato com pacientes
contaminados por coronavírus. O recado era claro: “não apenas sabemos onde está,
mas sabemos melhor do que você quem você conheceu”.
O autoritarismo está totalmente alinhado com a ideologia neoliberal
dominante das últimas quatro décadas. A orientação do Estado está adequada à
fragmentação da sociedade, visto que as pessoas estão isoladas em extremo estresse,
assumindo a "responsabilidade individual" por manter o distanciamento social. Ao
mesmo tempo, um grande número de pessoas ainda precisa trabalhar e usar transporte
público,

enquanto

direitos

trabalhistas

são

demolidos,

demissões

avançam

independentemente do devido processo legal e o trabalho remoto destrói todos os
limites das jornadas laborativas aceitas.
Ainda é incerta a direção que o capitalismo global vai tomar diante do choque
do coronavírus – ou mesmo quando ainda suportaremos as longas consequências da
Grande Crise de 2007-9. O poder colossal do Estado e sua habilidade de intervir
simultaneamente na economia e na sociedade poderiam resultar, por exemplo, em uma
forma mais autoritária de capitalismo controlado, na qual os interesses da elite
corporativa e financeira deverão ser proeminentes. Esta possibilidade exige que os
socialistas analisem com cuidado e criticamente as ações adotadas pelos Estados para
lidar com a crise do coronavírus.
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A Crise até aqui

O primeiro passo para esta análise é fazer um resumo do curso da crise até o momento.
Crises são eventos históricos concretos e refletem o desenvolvimento institucional do
capitalismo. Os principais passos da crise do coronavírus podem ser extraídos de
publicações (algumas rapidamente desatualizadas) de organizações multilaterais,
imprensa etc. Deste modo:
1.

A Covid-19 surgiu na China no final de 2019, mas a resposta inicial do

Estado chinês foi lenta, provavelmente pela falta de conhecimento sobre a gravidade do
vírus. Por outro lado, outros Estados também demoraram em reagir mesmo após a
experiência da erupção completa da pandemia na China. Até início de março de 2020,
por exemplo, o número de casos diários confirmados no Reino Unido foi abaixo de dois
dígitos. Não obstante o conhecimento da tragédia chinesa, o governo do Reino Unido
não fez quase nada.
2.

O Estado chinês bloqueou grandes porções de seu território e outros

países também criaram meios de isolamento, restringindo o movimento de milhares de
pessoas. A demanda por turismo, viagens aéreas, hospedagens, restaurantes e bares
desmoronou por completo. Igualmente afetada foi a demanda por comida, roupas,
utensílios domésticos etc., embora seu impacto ainda não esteja claro. A incerteza
gerada pela retração do consumo também atingiu planos de investimentos, mas, de
novo, é difícil avaliar o impacto neste estágio inicial.
3.

O bloqueio e o movimento restrito de trabalhadores interromperam a

cadeia de produção e distribuição de mercadorias inicialmente na China, que fornecia
grande volume de insumos para todo o mundo, e depois nas outras partes da Ásia,
Europa e EUA. Ao lado da queda da demanda, tal interrupção levou à redução da
produção.
4.

Todos os fatores citados – redução da produção, queda da demanda e

crescente incerteza – destruíram as receitas das empresas. Os empregos de milhões
estão ameaçados, sobretudo no setor de serviços. Em março, muitos já tinham sido
demitidos. O desemprego piorou o consumo e prejudicou ainda mais a produção. Com a
diminuição das receitas, as empresas tornaram-se menos capazes de pagar suas dívidas,
o crédito comercial desapareceu e, em meados de março, a liquidez (ou seja, o dinheiro
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vivo) era escassa. A crise adquiriu uma grave dimensão creditícia, o que agravou ainda
mais seu efeito na produção e distribuição.
5.

Uma prévia da devastação econômica potencial pode ser obtida a partir

do caso chinês. Segundo estatísticas oficiais, o valor agregado na produção em janeiro e
fevereiro caiu 13,5% comparado com o mesmo período em 2019 (a produção caiu em
15,7%). Além disso, investimentos, exportações e importações despencaram,
respectivamente, em 24,5%, 15,9% e 2,4%. A contração Chinesa por si só seria suficiente
para provocar um grave impacto na economia mundial. Como muitos outros países
centrais estão em lockdown, as consequências poderão ser enormes, particularmente
em setores como companhias aéreas e turismo.
6.

As

repercussões

sobre

os

trabalhadores

serão

devastadoras.

Especialmente sensíveis são os setores enfraquecidos por anos de políticas neoliberais,
como, por exemplo, trabalhadores com contratos flexíveis, informais e autônomos.
Igualmente vulneráveis são os trabalhadores altamente endividados (ou sem poupança)
que têm acesso limitado a benefícios e serviços públicos. As mulheres provavelmente
serão mais afetadas porque estão super-representadas em tais grupos, mas também
devido ao aumento do trabalho de cuidado decorrente dos problemas de saúde na
família, permanência de crianças no lar etc.
7.

As condições globais pioraram ainda mais à medida que a crise

desencadeou um colapso gigantesco dos mercados de ações. Durante anos, as principais
bolsas de valores em todo o mundo estiveram bastante inflacionadas e o risco de uma
crise grave já se fazia sentir em 2018. A erupção do coronavírus levou a uma queda
espetacular de mais de um terço, de fevereiro a março. O resultado foi o dramático
encolhimento da liquidez que provocou uma crise no mercado monetário nos EUA, o
centro das finanças mundiais, em meados de março. O choque se transformou em uma
crise capitalista completa.
8.

À medida que o medo tomou conta dos mercados mundiais, o fluxo de

capital através das fronteiras, especialmente do centro para a periferia da economia
mundial, também foi afetado. As evidências existentes não permitem tirar conclusões
definitivas, mas existe a possibilidade de uma “parada súbita” que tornaria os países em
desenvolvimento incapazes de pagar as dívidas de importações e serviços, aumentando,
deste modo, a perspectiva de crises cambiais. Em meio à turbulência, uma guerra de
preços entre os produtores de petróleo fez despencar o preço do barril de petróleo
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(Brent) em 50% entre o final de fevereiro e o final de março. Esta queda gigantesca
ameaçou a viabilidade de um conjunto de produtores em todo o mundo, inclusive na
indústria de faturamento hidráulico dos EUA.
Em termos analíticos, esta sucessão de eventos, que constituem a crise atual,
só faz sentido se pensados à luz dos desdobramentos da Grande Recessão de 2007-09.
Na sequência do colapso da Lehman Brothers, o dinamismo do capitalismo financeiro
esvaiu-se nos países centrais, embora persistisse de alguma maneira nos países em
desenvolvimento. Nossas estimativas, baseadas em dados do Banco Mundial, sugerem
que as taxas médias de crescimento em 2010-19 foram as mais baixas nos últimos
quarenta anos: 1,4% no Japão, 1,8% na União Europeia, 2,5% nos EUA e 8,5% na China
(com queda significativa no crescimento na segunda metade da década). Essas taxas
apontam para o esgotamento das forças motrizes da acumulação capitalista,
particularmente durante o último decênio. Para se ter uma ideia das raízes mais
profundas da crise, basta considerar aspectos-chave do desempenho da economia dos
EUA – o filão da globalização e financeirização.

Acumulação Fraca
A maneira mais simples de resumir o desempenho estrutural do capitalismo dos EUA é
considerar a taxa de lucro das empresas não financeiras, como mostra a Figura 1:
Fig. 1 Taxa de lucro de empresas não financeiras, EUA, 1980–2018

Fonte: Cálculos do autor; Dados BEA, NIPA.

A trajetória da taxa de lucro foi amplamente cíclica e alinhada com as
flutuações gerais da economia dos EUA. Após a Grande Crise de 2007–9, a taxa de lucro
se recuperou fracamente, atingiu seu pico em 2014 e depois diminuiu. Claramente, o
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choque do coronavírus atingiu a economia dos EUA em um momento em que ela já se
encontrava fraca e a acumulação mostrava sinais de exaustão. Tal fraqueza estrutural
também pode ser revelada por uma variedade de outros dados. Depois de 2007–9, a
produtividade do trabalho cresceu apenas 1% ao ano; o investimento permaneceu
estável e baixo, em torno de 18% do PIB; e o estoque real de capital encolheu.
Uma comparação com a China, a segunda maior economia do mundo, pode
ser instrutiva. Após a crise de 2007–9, sua taxa média de lucro estimada aumentou por
vários anos, mas começou a declinar em 2014. Embora o desempenho chinês
permaneça substancialmente mais forte do que o norte-americano, a fraqueza
estrutural de seu padrão de acumulação também se dá nos demais indicadores. Após
2007–9, a produtividade do trabalho aumentou em torno de 7% a 8% ao ano, o
investimento ficou praticamente estável em 45% do PIB e a utilização da capacidade
industrial caiu rapidamente. O coronavírus atingiu a economia chinesa em um de seus
piores momentos desde o início de sua transição capitalista.
A comparação com a União Europeia, cuja economia como bloco é maior que a
da China, mas menor que a dos EUA, acrescenta mais elementos para a compreensão do
quadro geral da crise da Covid-19. Depois de 2007–9, seu crescimento de produtividade
foi pior do que o norte-americano, sobretudo na zona da União Econômica e Monetária
(UEM), na qual os principais países giraram abaixo de 1% ao ano. A Polônia, que não está
na UEM, se destacou em produtividade com crescimento acima de 3%. A produção
industrial aumentou substancialmente na Alemanha, apesar do fraco crescimento. Isto,
todavia, foi possível em razão da vantagem competitiva graças ao longo período de
supressão de salários. Apesar disso, em 2019 sua produção caiu, também revelando a
fraqueza estrutural alemã.
Oprimida pela estrutura de austeridade do euro, a União Europeia ficou
estagnada durante a última década. Neste período, um novo complexo industrial
começou a surgir na Europa Oriental (e.g. Polônia) intimamente associado à indústria
alemã. A participação do trabalho no PIB continuou, todavia, estacionada. Salvo na
Alemanha, onde o crescimento dos salários foi significativo pela primeira vez em
décadas, o capital defendeu fortemente seus interesses. Mas sem crescimento apoiado
em produtividade, a competitividade alemã caiu. Em resumo, assim como nos EUA e
China, o coronavírus também atingiu a União Europeia em um momento de grande
debilidade econômica.
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Como mostram os três casos acima indicados, as raízes da crise econômica
causada pelo coronavírus encontram-se no esgotamento do padrão da acumulação
capitalista do período anterior. Por óbvio que o impacto da crise será provavelmente
muito diferente em cada uma destas economias conforme suas diferenças estruturais. A
China se tornou a fábrica do mundo com o valor agregado na indústria de transformação
respondendo por aproximadamente 30% do PIB. Para os EUA, este valor corresponde a
pouco mais de 10%. O valor agregado nos serviços aumentou substancialmente na
China, à medida que a economia se tornou mais madura, embora represente apenas
50% do PIB. Nos EUA, ele está acima de 75%. Como o lockdown recai sobretudo nos
serviços, é provável que os EUA sejam mais afetados primariamente do que a China.
O mesmo vale para a União Europeia, cuja economia é fortemente baseada em
serviços, particularmente em países da periferia do sul, como Espanha, Portugal e
Grécia, que possuem indústria fraca e dependem do turismo. O choque será
provavelmente ainda maior na Itália, que se encontra estagnada há duas décadas e,
desde 2010, nunca esteve tão longe de pagar sua dívida. As lideranças da UE têm,
portanto, razão em achar que a crise do coronavírus pode ser uma ameaça à sua própria
existência. Esta é a razão da maciça intervenção do Banco Central Europeu (BCE), mas
também das ações de vários Estados-nação, cujas despesas têm praticamente aberto a
jaula de aço da austeridade.

O Setor Financeiro
O enfraquecimento do capitalismo financeirizado nos EUA pode ser melhor analisado a
partir da taxa de lucro dos bancos comerciais. Ver Fig. 2:
Fig. 2 Taxa de lucro dos bancos comerciais (retorno sobre o patrimônio), EUA, 1980–2018

Fonte: Cálculos do autor; Dados FDIC.
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A lucratividade dos bancos comerciais dos EUA – o pivô do sistema financeiro –
alcançou suas máximas históricas no período que compreende do início dos anos 90 até
pouco antes da crise de 2007–9. Trata-se da "era de ouro" da financeirização norteamericana. Dois fatores explicam os lucros excepcionais dos bancos: primeiro, sua
capacidade de garantir um “spread” bancário significativo entre a taxa de juros dos
empréstimos e a taxa de juros dos depósitos; e, segundo, sua capacidade de obter
grandes tarifas e comissões através da mediação de transações financeiras entre
empresas, famílias e outros investidores. Após 2007–9, a rentabilidade do banco nunca
atingiu os mesmos valores. De um lado, o Fed baixou as taxas de juros para quase zero,
comprimindo os spreads bancários; de outro, as receitas advindas de tarifas e comissões
caíram à medida que o volume de transações financeiras diminuiu. A rentabilidade dos
bancos teve uma breve alta em 2018, mas isso se deu principalmente por causa do Fed,
que aumentou suavemente as taxas de juros em 2017–8.
A década após 2007–9 pode ser melhor analisada, considerando a trajetória da
dívida nos EUA, conforme a Fig. 3. Nela podemos observar, proporcionalmente ao PIB,
as i) dívidas das empresas não financeiras, ii) dívidas das famílias, iii) dívidas do governo
e iv) dívidas das empresas financeiras domésticas:
Fig. 3 Dívida setorial dos EUA em relação ao PIB

Fonte: Cálculos do autor; Dados St. Louis FRED.

A dívida privada dos EUA caiu após 2007–9, ao contrário da tão anunciada
“explosão do endividamento”. A dívida hipotecária diminuiu substancialmente por
causa, sobretudo, do profundo impacto da Grande Crise nas famílias. A dívida entre as
empresas financeiras domésticas também baixou, deixando menos margem para os
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bancos lucrarem com tarifas e comissões. Por outro lado, a dívida das companhias não
financeiras começou a aumentar em 2015 e eventualmente excedeu seu pico anterior
pré-Grande Crise. O aumento do endividamento corporativo facilitou a sobrevivência de
uma multidão de firmas frágeis, que possui baixa rentabilidade e é mais vulnerável a
choques. Estima-se que essas “empresas zumbis” em 2017 representavam 12% do total
do setor corporativo nas quatorze economias mais desenvolvidas. Está em aberto,
todavia, como a crise do coronavírus afetará a capacidade de pagamento dessas firmas,
tendo em vista que taxas de juros zero reduzem os custos de serviço das dívidas.
Neste período, houve um aumento real do endividamento do Estado, o que
levou o governo dos EUA ao seu maior déficit desde a Segunda Guerra Mundial. Na
medida em que demonstrou algum dinamismo, a financeirização após a Grande Crise
tornou-se, assim, um processo de explosão da dívida pública, que, por sua vez, também
estava conectado ao endividamento das empresas em mercados financeiros abertos –
incluindo o mercado de ações.

O Papel do Estado e a Explosão da Bolha de Ações

Após a Grande Crise, o governo dos EUA aproveitou as oportunidades criadas e usou seu
poder para defender o capitalismo financeirizado e globalizado. Gerou um enorme
déficit fiscal ao longo da década – especialmente em 2009-2012 e, depois, em 2018-19 –
, que permitiu o crescimento do PIB e aumentou enormemente sua dívida. O aumento
da dívida pública tornou possível para o Fed sustentar um tremendo surto de criação de
dinheiro, mantendo as taxas de juros próximas de zero. A oferta de moeda (M3)
aumentou de 50% do PIB em 2007 para 70% em 2017-19.
Taxas de juros baixas e liquidez abundante permitiram às empresas não
financeiras tomar empréstimos baratos em mercados abertos e participar do jogo
clássico da financeirização de “recompra de ações”, garantindo altos lucros aos
acionistas e elevando os preços dos títulos. Com dinheiro facilmente disponível, outros
operadores do mercado de ações, como, por exemplo, Exchange-Traded Funds5 (ETFs) e

5

Por ser um termo específico da área, escolheu-se mantê-lo em inglês. O ETF é um fundo de investimento
negociado em Bolsa de Valores como se fosse uma ação. É também conhecido como fundo de índice, pois
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os Fundos multimercado6, também expandiram suas atividades. O resultado foi um
aumento contínuo e gradual do mercado de ações, em que o índice Standard and
Poor's7 (S&P) subiu de 735 em fevereiro de 2009 para 3.337 em fevereiro de 2020. Em
suma, após 2007–9, a intervenção governamental feita pelos EUA para sustentar o
capitalismo financeiro levou ao crescimento de uma bolha que não tinha qualquer
relação com a fraqueza estrutural da lucratividade, as taxas de crescimento, o
crescimento da produtividade etc.
Este quadro é essencial para compreender o choque financeiro causado pelo
coronavírus. Já aparente em 2017-18, a bolha não poderia perdurar muito tempo. Nesse
sentido, o Fed começou de maneira lenta a aumentar as taxas de juros acima de zero
com o intuito de recuperar condições mais normais nos mercados financeiros. Em
dezembro de 2018, o índice S&P despencou brevemente para 2.416, mas o Fed
aumentou rapidamente as taxas de juros e a bolha foi retomada. Por razões já
explicadas, o coronavírus desferiu um golpe muito duro no mercado de ações e ele
entrou em estrondoso colapso, caindo para 2.237 em 23 de março de 2020. O anúncio
subsequente do governo Trump de uma enorme intervenção fiscal levou a S&P a se
recuperar, embora a volatilidade permaneça muito alta.
O colapso das bolsas revelou a existência de outras operações especulativas,
que

pioraram

drasticamente

as

condições

nos

mercados

financeiros.

O

desmoronamento dos preços pressionou os ETFs e os Fundos de Investimento,
forçando-os a buscar dinheiro vivo para cumprir suas obrigações. Em seguida,
constatou-se que foram criadas cadeias especulativas pelas quais esses Fundos
tomavam empréstimos no mercado de recompra (o principal mercado de liquidez entre
instituições financeiras) com a venda de Títulos do Tesouro dos EUA e depois usavam o
dinheiro para comprar os mesmos títulos nos mercados futuros. Lucrava-se, assim, com
as pequenas discrepâncias entre os preços. As somas eram enormes. À medida que os
preços das ações entraram em colapso, os Fundos venderam Títulos do Tesouro de
forma cada vez mais desesperada e, com isso, elevaram as taxas de juros.

objetiva obter retorno tendo como base algum índice específico do negócio de títulos e valores mobiliários
[N.T.].
6 No texto original, utiliza-se a expressão Hedge Funds. Em uma tradução literal, o termo significa Fundos de
Proteção. Entretanto, não há fundos no Brasil com esse nome em específico. Eles são, porém, conhecidos
como Fundos de Cobertura, Fundos multimercado ou Fundos de investimento livre [N.T.].
7 Trata-se de uma agência norte-americana de classificação de riscos [N.T.].
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Note-se que o Fed foi confrontado com uma situação bizarra: o crescimento
frenético da escassez de liquidez e o aumento das taxas de juros nos mercados
monetários, mesmo que a economia norte-americana tenha sido inundada com dólares
por mais de uma década. O absurdo capitalista raramente foi demonstrado de maneira
tão vívida. O Fed precisou intervir com urgência e prometeu comprar volumes ilimitados
de títulos públicos e até de títulos privados, aumentando ainda mais a oferta de
dinheiro. Sua intervenção maciça foi acompanhada pelo gigantesco pacote fiscal do
governo dos EUA. Mais uma vez, o Estado norte-americano colocou vigas sob o colapso
do capitalismo financeirizado.
Neste contexto, é importante observar a diferença entre os EUA e a União
Europeia. A Comissão Europeia permitiu tacitamente aos Estados-membros ignorar o
Pacto de Estabilidade e Crescimento, enquanto o BCE abandonou suas regras de compra
de títulos em um esforço de evitar um calote italiano, o que catalisaria imediatamente
uma nova crise do euro. Estas medidas foram importantes, pois permitiram aos países
da União Europeia operar sem obstáculos desnecessários. Mas não houve nenhuma
intervenção fiscal coordenada por instituições europeias que possa ser remotamente
comparável aos EUA ou mesmo ao Reino Unido.
De fato, a crise forçou a União Europeia a se envolver em políticas econômicas
que se desviam de sua cartilha. Até agora, os países europeus têm tomado decisões
político-econômicas com pouquíssima cooperação ou mútuo condicionamento. O velho
problema de conflitos e hierarquias entre os Estados-membros não desapareceu. Por
isso, as propostas de emissão de coronabonds da zona euro para financiar despesas
fiscais estão enfrentando forte resistência. Se o dinheiro deve ser disponibilizado aos
Estados afetados, pode ser através do Mecanismo Europeu de Estabilidade, com várias
condições associadas. Simplesmente não há comparação com a resposta do Estado
norte-americano.

O que vem a seguir?

A crise do coronavírus representa um momento crítico no desenvolvimento do
capitalismo contemporâneo. Certamente, a crise será longa – e seu pleno impacto nos
EUA, na União Europeia, na China, no Japão e nos países em desenvolvimento ainda está
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por vir. Não há dúvidas de que estamos diante do risco de uma enorme depressão em
toda a economia mundial. As falhas sistêmicas da financeirização e globalização foram
duramente reveladas pelo estado emergencial da saúde pública. Ao mesmo tempo, o
Estado tornou-se cada vez mais implicado na manutenção deste sistema falho. O caráter
das intervenções estatais não dá, no entanto, motivos para supor que haverá uma
transformação no topo da hierarquia política e social, resultando em políticas que
favoreçam os interesses dos trabalhadores.
A decisão do governo dos EUA de elevar significativamente seu déficit – e,
portanto, seus empréstimos –, cujo efeito é aumentar a oferta de moeda e levar as taxas
de juros a zero, é essencialmente a mesma de 2007 a 2009. Mesmo que uma depressão
seja evitada, os resultados de médio prazo serão provavelmente os mesmos, pois a
fraqueza estrutural da acumulação capitalista não é confrontada. Certamente haverá
contradições políticas decorrentes da defesa da ordem neoliberal, sobretudo devido à
demonstração de poder dos Estados-nação ao intervir na economia. Isso será
particularmente importante na União Europeia, onde as respostas fiscal e de
emergência em saúde à crise vêm até agora de Estados-nação individuais e não de
instituições coletivas.
Se lançarmos um olhar sobre as insuficiências do capitalismo neoliberal, fica
claro que a crise da Covid-19 levanta provocativamente a questão da reorganização
democrática tanto da economia quanto da sociedade conforme o interesse dos
trabalhadores. Há uma necessidade urgente de enfrentar o caos da globalização e da
financeirização apresentando propostas concretas radicais. Isso também requer formas
de intervenção capazes de alterar o equilíbrio social e político em favor das camadas
populares.
A pandemia trouxe à tona exigências vitais de transformação social. Explicitou
o imperativo de se ter um sistema de saúde pública racionalmente planejado e capaz de
lidar com choques epidêmicos. Também levantou a necessidade urgente de
solidariedade, ação comunitária e políticas públicas para apoiar os trabalhadores e os
mais pobres que enfrentam bloqueios, desemprego e colapso econômico.
De maneira mais ampla, a crise da Covid-19 reafirmou a necessidade histórica
de enfrentar um sistema em declínio, preso em seus próprios absurdos. Incapaz de se
transformar racionalmente, o capitalismo globalizado e financeirizado continua
recorrendo a doses cada vez maiores dos mesmos paliativos desastrosos. Por oposição,
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o primeiro imperativo é defender os direitos democráticos diante das ameaças estatais e
insistir para que os trabalhadores tenham amplo poder de decisão em todas as
deliberações. Somente assim, poderiam surgir propostas alternativas radicais, dentre
elas, medidas de larga escala, como o planejamento de políticas industriais que possam
oferecer tratamento ao enfraquecimento da produção, facilitar uma transição ecológica,
combater as desigualdades de renda e enfrentar a financeirização através da criação de
instituições financeiras públicas. A crise do coronavírus já transformou os termos da luta
política – e os socialistas devem responder urgentemente.
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Coronavírus: o neoliberalismo posto à prova em tempos de
pandemia? Um comentário a Costas Lapavitsas

Beatriz Santos1, Bruna da Penha de Mendonça Coelho 2 e Natália Sales de Oliveira3

I – Os principais argumentos de Lapavitsas

O título do artigo de Costas Lapavitsas já é, por si só, bastante sugestivo. Se, por um
lado, a crise da Covid-19 “expôs os absurdos do neoliberalismo”; por outro, soa
apressado afirmar “que ela irá destruí-lo” (LAPAVITSAS, 2020). A questão se insere no
seguinte debate: as medidas atuais adotadas pelos Estados denotam uma tendência de
superação do neoliberalismo enquanto regime de acumulação hegemônico? Em outras
palavras, o cenário atual indicaria uma espécie de retorno ao keynesianismo ou, mais
apropriadamente, seria uma linha de continuidade com o próprio projeto neoliberal?
Por neoliberalismo, entendemos o regime de acumulação (que se tornou
predominante, sobretudo, a partir da década de 1970) pautado na suposta estabilização
de contas públicas através de reformas de austeridade tendentes a mercantilizar todos
os aspectos da vida social. Essa mercantilização passa, notadamente, pela transferência
ao mercado das necessidades sociais que deveriam ser sanadas por políticas públicas 4.
Lapavitsas indica que as ações dos Estados em resposta à pandemia têm
surpreendido. A crise detonada pelo coronavírus expôs o vazio do argumento neoliberal:
medidas que significam forte intervenção estatal, até ontem consideradas impensáveis
ou radicais, são tomadas em sede de urgência. O Estado volta à centralidade com um
keynesianismo de emergência, que inclui governos fazendo o aporte de grandes cifras

1

Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). E-mail: beatriz.santos@felipesantacruz.adv.br
Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ) e em Sociologia (Instituto de Estudos Sociais e
Políticos - Bolsista CNPq). E-mail: brunapmcoelho@gmail.com
3
Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CNPq. E-mail:
oliveira.natalia@posgraduacao.uerj.br
4 O neoliberalismo não se resume, portanto, à esfera econômica. Para Pierre Dardot e Christian Laval (2017:
17), “o neoliberalismo é a razão do capitalismo contemporâneo, de um capitalismo desimpedido de suas
referências arcaizantes e plenamente assumido como construção histórica e norma geral de vida. O
neoliberalismo pode ser definido como o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um
novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência”.
2
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para o resgate da economia, com créditos para famílias e empresas, além da
nacionalização de alguns serviços privados, como estradas e até hospitais.
O autor alerta que, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, essa
mudança na atuação do Estado não significa, necessariamente, uma mudança no
capitalismo. O Estado burguês sempre esteve no coração do neoliberalismo. Neste
mesmo sentido, Alain Badiou (2020) alerta que os “estados nacionais tentam enfrentar a
situação epidêmica respeitando o máximo possível os mecanismos do Capital, embora a
natureza do risco os obrigue a modificar o estilo e as ações do poder”.
Além disso, Lapavitsas problematiza o fato de que as respostas à crise, dadas
pelos diversos governos, seja dos EUA, em países da Europa ou mesmo na China,
derivam de problemas sistêmicos da economia global, ainda profundamente marcada
pela sombra da crise de 2007-2009. Em suas palavras, a crise tem como uma de suas
bases “o funcionamento patológico do capitalismo financeirizado e globalizado na
última década” (2020), em que o sistema econômico se organiza em torno da
competição e do lucro, e o Estado se orienta para a garantia desses objetivos e não para
o interesse público.
Diante de uma mudança em favor de um maior papel do Estado a partir do
coronavírus, Lapavitsas coloca, ainda, a importante hipótese de que o reforço da
intervenção estatal, acompanhado de medidas autoritárias, pode redundar em uma
forma de capitalismo em que as aspirações das elites corporativa e financeira
fortaleçam-se ainda mais. Portanto, diante da crise suscitada pela pandemia, torna-se
ainda mais necessário defender os direitos democráticos em face de um Estado
ameaçador, inclusive quanto à participação dos trabalhadores na tomada de decisões e
na defesa de seus interesses.
Em síntese, Lapavitsas levanta argumentos importantes que nos levam a refletir
sobre a correlação dos efeitos da pandemia da Covid-19 e nosso modo de produção e
sociabilidade. Se, em um primeiro momento, alguns dos debates sobre a doença se
focam na quase inexistência de recursos para a saúde, Lapavitsas evidencia o forro sob a
costura: a necessidade de confrontar as debilidades da acumulação capitalista.
É neste sentido que tecemos nosso argumento: há convergência entre o atual
regime de acumulação e as ações diretas de intervenção estatal na economia. Em
segundo lugar, analisamos o acesso desigual à saúde e sua respectiva correlação com o
regime contemporâneo de acumulação capitalista apresentado pelo autor.
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II – Comentários a Lapavitsas
A crise e o regime de acumulação neoliberal
A intervenção direta dos Estados na economia indica uma ruptura com a agenda
neoliberal ou não? Tal qual infere o autor, parece-nos também que não há qualquer
incompatibilidade entre esta agenda e as medidas adotadas pelos Estados para tentar
contornar o colapso agravado pela pandemia.
Em primeiro lugar, vale notar que a ideia de um Estado mínimo constitui muito
mais a retórica neoliberal do que uma realidade em si. O Estado não deixou de ter
atuação precípua nas últimas décadas, sobretudo com o objetivo de assegurar os
interesses corporativos, desmontar garantias trabalhistas e sociais em sentido amplo,
além de incentivar o isolamento dos indivíduos mediante práticas autoritárias. Nada
muito diferente das medidas adotadas para o enfrentamento da crise da Covid-19. Ao
invés de prescindir do aparato estatal, o neoliberalismo o põe a seu serviço (cf. HARVEY,
2007).
A aparência de retorno do estado de “bem-estar”, com gastos para dar suporte
aos cidadãos sem trabalho, em nada seria paradoxal aos interesses do próprio capital,
uma vez que o Estado burguês faz “prevalecer interesses que, em certo sentido, são
mais gerais do que os da burguesia, enquanto preserva estrategicamente, no futuro, a
primazia dos interesses de classe dos quais esse estado representa a forma geral”
(BADIOU, 2020). De certo modo, as respostas dadas pelos diferentes Estados simbolizam
uma mudança de atuação para que tudo continue como está.
No Brasil, em que as políticas de desoneração fiscal e subsídios se tornaram
lugar comum como estratégia – questionável – de retomada do crescimento econômico
a partir de 2011 (DWECK & TEIXEIRA, 2017), especialmente reforçadas a partir de 2014,
somadas a um reforço do desmonte das estruturas públicas em todas as áreas, incluindo
saúde, ciência e educação a partir da eleição de Jair Bolsonaro, a emergência trazida
pela crise do coronavírus “será o pretexto perfeito para transferir ainda mais dinheiro
público para empresas privadas, a exemplo do que está sendo feito nos países do centro
do capitalismo” (MOSCHKOVICH, 2020). A crise na produção globalizada em razão do
fechamento de cidades inteiras, além de impactos profundos em setores específicos
como turismo e aviação, somadas ao rescaldo da crise de 2007-2009, tende a encorpar o
caldo da crise detonada pelo coronavírus.
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O autor aponta outras questões relevantes nas consequências da pandemia,
como marcas autoritárias nas respostas dadas pelos Estados, exigências de isolamento
focadas na responsabilidade “individual”, demissões em massa e questões laborais
importantes como o trabalho remoto sem regulamentação das fronteiras entre tempo
de trabalho e de descanso.
A emergência na saúde e o desvelamento de uma forma de organização social
disfuncional revelam as falhas sistêmicas do capitalismo financeirizado: baseado
estritamente na competição e na busca por lucro, ambas garantidas por um Estado com
grande poder, revelou-se incapaz de lidar com a emergência de um problema de saúde
pública com a necessária eficácia para garantir seu próprio funcionamento. O Estado foi
chamado a atuar como importante sustentáculo desse sistema falido com intervenções
que, no entanto, não sinalizam transformações no topo da hierarquia social, nem em
medidas a favor dos interesses dos trabalhadores.
Embora as mudanças no papel do Estado não desafiem as estruturas do
capitalismo neoliberal que, ao revés, parecem ser reforçadas e mesmo protegidas, no
longo prazo, pelo aumento de sua intervenção, o autor aponta que devem sim ser
consideradas as contradições políticas que surgem para a defesa da ordem neoliberal
com a demonstração do poder estatal de intervenção na economia a partir da
pandemia. Em nosso sentir, sem dúvida, joga luz nas muitas inadequações do
neoliberalismo, inclusive sobre a construção de uma organização da sociedade em favor
dos interesses e da vida das pessoas, colocando a solidariedade, a ação coletiva e as
políticas públicas no centro das urgências.

O acesso desigual à saúde

As deficiências dos sistemas de saúde em todo o mundo não surgiram ao acaso. Um
ponto importante levantado pelo autor é a relação entre a atual incapacidade dos países
em garantir tratamentos de saúde à população e a natureza do capitalismo
contemporâneo. O arcabouço das medidas neoliberais, até então intensivamente
colocado em prática pelos países, não concebia investimentos massivos e constantes em
um sistema universal de saúde e seguridade social que não fosse disponibilizado pelo
mercado. Como bem menciona o autor, essa organização social embasada na busca
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pura por lucro com a garantia de um Estado poderoso e incapaz de oferecer
infraestrutura de saúde pública é “disfuncional até para sua engenharia estrutural”
(LAPAVITSAS, 2020).
A conjuntura recente do Brasil é um exemplo disso. As recentes medidas de
contingenciamento de investimentos públicos trazidas pela Emenda Constitucional nº
95/2016 (BRASIL, 2016) evidenciam a postura do país em cortar e conter gastos públicos
para estabilização econômica pós crise financeira de 2007/09. Tal medida introduz novo
regime fiscal de austeridade até 2036. De acordo com esse novo regime, não pode haver
crescimento real das despesas do governo acima da inflação, ou seja, as despesas
primárias são congeladas no valor real da base fixada pela legislação. O
contingenciamento afetou áreas cruciais como saúde e educação públicas, impactando,
portanto, no financiamento do sistema universal de saúde brasileiro. Trata-se de uma
postura política alinhada à cartilha neoliberal embasada na estabilização de contas
públicas e inflação. Assim, tem-se a dificuldade de criação e manutenção de um sistema
público de saúde em virtude dos poucos recursos públicos direcionados a ele.
Identificar a própria acumulação neoliberal como o ponto nevrálgico nos leva a
relacionar outros aspectos da atual crise. Se estamos sob uma sociabilidade capitalista
neoliberal que não concebe reverter grandes recursos para políticas públicas universais,
trazendo resultados ainda mais prejudiciais à população nesse momento de pandemia,
uma questão importante é analisar como os vários grupos sociais estão sendo afetados
por aquelas políticas na atual conjuntura.
Já há discussões sobre a forma desigual com que a pandemia da Covid-19 tem
atingido a população negra, latina e indígena nos EUA. Conforme dados de 2013, as
minorias raciais nesse país são de 1,5 a 2,0 vezes mais suscetíveis que brancos a contrair
boa parte das principais doenças crônicas, além do fato de que a maioria dos jovens
estadunidenses que não possuem planos de saúde pertence a essas minorias (BRAUN;
et. al., 2013). Tais circunstâncias vulnerabilizam ainda mais os grupos negros, latinos e
indígenas, que, em razão das doenças preexistentes, podem ter complicações maiores,
caso contraiam a Covid-19.
Quando da crise de saúde provocada pelo vírus H1N1, pesquisas sugerem que
hispânicos e nativos norte-americanos sofreram taxas de mortalidade mais altas do que
estadunidenses brancos. Com a crise atual a preocupação se repete, tendo em vista que
as minorias raciais tendem a residir em áreas de maior concentração urbana de pessoas,
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dependem mais de transporte público, não conseguem tirar licença remunerada para se
ausentar do trabalho e, ainda, têm o agravante das dificuldades do idioma. Tudo isso
pode levar a um aumento desproporcional dos casos de doença nestes grupos, além de
obstaculizar o acesso a tratamentos adequados em tempo hábil (MAXWELL,2020).
Uma situação similar acomete a população negra brasileira. A doença tem se
mostrado mais letal para ela (MENA, 2020), ainda mais quando se adiciona a variável
classe à questão. A população negra e trabalhadora está em situação ainda mais
delicada frente à pandemia em virtude dos poucos recursos financeiros, precariedade
habitacional e pouco acesso à infraestrutura de bem-estar urbano.
A preocupação é razoável quando se pensa na alta densidade demográfica das
comunidades e na vulnerabilidade financeira em que seus moradores podem se
encontrar, tornando quase impossível o cumprimento do isolamento social nestas áreas.
Dessa forma, se as políticas de caráter neoliberal trazem consequências gravosas para
toda a população em razão da fragilidade de políticas públicas universais, tais efeitos são
ainda mais severos para algumas camadas sociais. As recentes ações estatais, como já
comentado acima, também não rompem com esse aspecto. Tais ações não trazem
intervenções específicas para tratar desses grupos sociais mais vulneráveis, dessa forma,
não demonstram avanço ou rompimento com as medidas até então tomadas.

III – Considerações finais

Todas essas considerações nos levam a observar que o passar dos dias suscita novas
questões, conforme a doença avança em cada ponto do planeta. Como a China teve
resultados melhores no controle da pandemia 5 em relação aos EUA, que hoje
contabilizam o maior número de casos da doença 6, com gravíssimas consequências

5

Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, de 16 a 24 de fevereiro de 2020, sobre o caso
chinês, a abordagem ousada do país para conter o rápido contágio da doença mudou o curso da epidemia
que se alastrava rapidamente (World Health Organization, 2020). Sobre as medidas tomadas na China e as
perspectivas futuras, cf. CYRANOSKI, 2020 e TIAN et al., 2020.
6 Até o fechamento deste texto, em 15 de abril de 2020, os EUAlideravam o ranking do número de
infectados com mais de 24 mil mortes e 605 mil enfermos confirmados, respondendo por mais de 30% dos
casos da doença no mundo, segundo dados do Centers for Disease Control and Prevention (2020) e da
Organização Mundial da Saúde (2020). Para uma análise mais detida sobre a resposta dos EUA à pandemia:
SCIENCE MAGAZINE NEWS STAFF, 2020.
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sociais, recorde de desemprego7, sem falar nas perdas humanas, a questão geopolítica
chama a atenção. As previsões indicam que a China sairá com graves perdas econômicas
da crise, mas seu papel na contenção da pandemia, seja através do envio de equipes
médicas,8 seja por seu papel de destaque na produção de equipamentos 9 para o
combate da doença em escala global, ou mesmo por ter tomado medidas de forte
controle tão logo surgiu a doença, inclusive com acesso a dados pessoais de seus
cidadãos,10 traz consigo aspectos de potencial relevo para os contornos do capitalismo
global pós crise.
De todo modo, é importante dizer que a crise expõe os absurdos e as
contradições do modo de produção capitalista em si. Essas contradições se evidenciam,
a título de exemplo, em fatores como a disparidade nas oportunidades de acesso à
saúde e às medidas de prevenção, a exacerbação do conflito capital-trabalho, a exclusão
social geográfica observada na atuação do poder público, bem como os impactos das
desigualdades de gênero, raça e classe nas possibilidades (ou não) de enfrentamento da
pandemia. Em suma, “a crise econômica desnuda completamente o capitalismo
contemporâneo” (LAPAVITSAS, 2020).
No entanto, retomando o panorama anunciado por Lapavitsas desde o título
de seu artigo, as medidas estatais de enfrentamento à pandemia não parecem sinalizar
uma espécie de ruptura ou de destruição do regime de acumulação neoliberal. Não se
percebe qualquer desaceleração no processo de desresponsabilização do capital pela
força de trabalho (ao contrário, difundem-se formas de contratação precárias) e de
fragmentação da classe trabalhadora. Não se vislumbra, igualmente, nenhuma
tendência de mitigação estrutural da privatização dos ativos públicos. A mais disto, a
crise atual não oferece perspectivas de contenção da marcha da financeirização da
economia, já que as principais medidas institucionais adotadas mundo afora passam
pelo socorro público ao mercado financeiro e pelo incentivo ao endividamento da
população via concessão de empréstimos.
Ao contrário, o que se vislumbra é um fortalecimento da ordem econômica
vigente. A resposta dada pelos diferentes países, com reforços na intervenção estatal,

7

Para um estudo atual dos impactos da crise da Covid-19 sobre os índices de desemprego, ver COIBION et.
al., 2020.
8 Cf. ANSA, 2020.
9 Cf. ESCOBAR, 2020.
10 Cf. JAKHAR, 2020; LAI, 2020.
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não representa uma oposição ao regime de acumulação capitalista: diante da crise, as
posturas recentemente adotadas pelos Estados não desafiam as estruturas fundantes do
capitalismo contemporâneo e indicam serem, apenas, uma forma de salvar – no longo
prazo – este mesmo regime.
É válido trazer à tona a observação de Saad Filho de que este regime de
acumulação já é instável por si só. Analisando a crise financeira do final dos anos 2000,
Saad Filho levantou, à época, uma hipótese que nos parece atual e capaz de contribuir
para a compreensão do cenário hodierno: existe uma diferença entre crise sistêmica no
neoliberalismo – categoria aplicável aqui – e crise do neoliberalismo – o que demandaria
que ele estivesse ameaçado por outra opção sistêmica (SAAD FILHO, 2011, p. 13). Como
anota Lapavitsas (2020), a crise tem como uma de suas bases “o funcionamento
patológico do capitalismo financeirizado e globalizado na última década”.
É preciso observar ainda que o neoliberalismo, enquanto regime de
acumulação, não pode ser reduzido a um mero rearranjo de práticas econômicas.
Envolve, na verdade, o arcabouço social em sentido amplo, que é também político,
cultural, ideológico, jurídico etc. Diz respeito, portanto, ao delineamento de uma forma
própria de conceber o mundo e suas relações. E esta forma de produção de
sociabilidade particular não parece ter tido, ao menos por enquanto, seu cerne atingido
com a pandemia da Covid-19.11
Portanto, através dos apontamentos de Lapavitsas, podemos problematizar
pontos importantes que nos levam a concordar com o autor quando ele afirma que a
crise transformou os termos de luta política. A pandemia evidencia a engrenagem da
acumulação neoliberal: mais violenta contra determinadas camadas sociais e pautada
em uma intervenção estatal de caráter autoritário.
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2. A Teoria da Reprodução Social e porque precisamos dela
para compreender a crise do Coronavírus 1

Tithi Bhattacharya1
Texto publicado em 02/04/2020

Quando, nos próximos anos, eu pensar nesta crise, duas imagens virão à minha cabeça.
Uma é a de italianos cantando juntos, das suas varandas, em solidariedade aos vizinhos
isolados e às trabalhadoras do setor de cuidados que estão na linha de frente. A outra é
a da polícia indiana atacando trabalhadores migrantes e seus filhos com jatos de
alvejante por "ousarem" atravessar o país a pé depois que os seus locais de trabalho
fecharam em razão do lockdown e não havia transportes públicos disponíveis para que
eles voltassem para casa.
As imagens encarnam, respectivamente, a resposta das pessoas comuns à
pandemia do coronavírus e a resposta própria do capitalismo. Uma é a da solidariedade
e dos cuidados para sustentar a vida, a outra é a da disciplina punitiva no interesse do
lucro.
Exemplos de respostas diametralmente opostas caracterizam o cenário da
crise atual. Os agricultores palestinos estão deixando produtos frescos à beira da
estrada para pessoas que não têm como pagar por alimentos, enquanto Victor Orban,
da Hungria, utilizou a crise para governar por decreto. Os trabalhadores da General
Electric nos EUA estão forçando a empresa a produzir respiradores, enquanto as
empresas prestadoras de serviços de saúde estão tentando manter os seus lucros
através da redução dos salários e de benefícios para os trabalhadores que estão
trabalhando no tratamento pacientes com coronavírus.
A pandemia está expondo tragicamente que, enquanto o necessário é focar
em salvar e sustentar a vida, o capitalismo está preocupado apenas em salvar a
1

Texto original: BHATTACHARYA, Tithi. Social Reproduction Theory and Why We Need it to Make Sense of
the Corona Virus Crisis. Tithi Bhattacharya Blog, Abril de 2020. Disponível em:
http://www.tithibhattacharya.net/new-blog/2020/4/2/social-reproduction-theory-and-why-we-need-it-tomake-sense-of-the-corona-virus-crisis?rq=coronavirus. Acesso em: 03/04/2020. Tradução: Rhaysa Ruas.
Revisão: Fatima Gabriela Soares de Azevedo.
1 Tithi Bhattacharya é professora de História do Sul Asiático e diretora de Estudos Globais na Purdue
University, EUA.
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economia ou os lucros, a ponto de um político do Texas, que representa plenamente a
sua classe, defender que os americanos sacrifiquem seus avós para salvar a economia.
Esta relação entre a produção do lucro e a produção da vida sob o capitalismo
é o foco da Teoria da Reprodução Social (TRS). Apresento os principais argumentos da
TRS a seguir.
Enquanto o capitalismo como sistema só se preocupa com o lucro, sendo o
lucro o sangue e o motor da vida do capital, o sistema tem uma relação de dependência
relutante com os processos e instituições de produção da vida. Este sistema depende
dos trabalhadores para produzir mercadorias que são depois vendidas para obter lucros.
Assim, o sistema só pode sobreviver se as vidas dos trabalhadores forem reproduzidas
de forma contínua e confiável, ao mesmo tempo em que elas são substituídas de
geração em geração. Alimentação, habitação, transportes públicos, escolas públicas e
hospitais são todos ingredientes para a produção da vida, necessários para reproduzir
socialmente os trabalhadores e as suas famílias. O nível de acesso a estes recursos
determina o destino da classe como um todo, e são as mulheres que continuam a
realizar a maior parte do trabalho de produção da vida a nível global. Mas o capital
mostra-se relutante em gastar qualquer parte dos seus lucros em processos que
sustentam e mantêm a vida. É por isso que todo trabalho de cuidado é desvalorizado ou
não-remunerado sob o capitalismo, de modo que instituições para a manutenção da
vida, como escolas e hospitais, são constantemente privatizadas ou subfinanciadas.
A pandemia do coronavírus está forçando o capitalismo a dar uma prioridade
temporária à produção da vida. Novos hospitais estão sendo criados para cuidar dos
doentes. Leis draconianas de imigração, antes normalizadas, estão agora sendo
flexibilizadas, enquanto hotéis chiques estão sendo requisitados para abrigar os semteto. Mas estamos também assistindo a uma escalada simultânea das funções punitivas
dos Estados capitalistas. Israel tem utilizado a crise para reforçar a vigilância. A Bolívia
adiou as eleições e a Índia assiste a um aumento da brutalidade policial.
Enquanto estamos em plena crise, temos de exigir que os trabalhadores que
prestam serviços essenciais, na sua grande maioria mulheres – as nossas enfermeiras,
as nossas trabalhadoras do setor de alimentos, as nossas médicas, as trabalhadoras da
limpeza, as pessoas que recolhem o lixo –, recebam a dignidade e o salário que
merecem. Os corretores da bolsa ou os executivos dos bancos de investimentos não
entraram em nenhuma lista de "serviços essenciais" do governo. Como feministas,
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devemos exigir agora e para sempre, que os rendimentos da elite reflitam a sua
utilidade.
Mas, uma vez passada a crise da pandemia, não podemos voltar ao business as
usual (à normalidade dos negócios). Devemos exigir que, em vez do capitalismo colocar
as nossas vidas em crise, nós coloquemos em crise a sua dinâmica de subordinar a
produção da vida à produção de lucro.
Que a vida e a produção da vida se tornem a base da organização social para o
desenvolvimento de muitos, e não para a prosperidade de poucos.
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A crise da Covid-19 e o desvelamento das dinâmicas de
produção da vida no capitalismo: um comentário à Tithi
Bhattacharya

Rhaysa Ruas1

I

Ao iniciar sua reflexão descrevendo, de um lado, o cenário de solidariedade entre a
classe trabalhadora italiana e, de outro, a resposta truculenta do Estado indiano à atual
pandemia da Covid-19, Bhattacharya (2020) não só sintetiza o que vivemos nos últimos
meses de isolamento e crise social, mas traduz a expressão da contradição que está no
cerne das sociedades contemporâneas: a do capital versus sua força motora, o trabalho
humano. A autora argumenta que as respostas à pandemia oferecem uma ilustração
nítida e trágica da subordinação da vida aos requisitos da produção de lucro, e desvela
tanto as formas pelas quais as classes dominantes tendem a resolver as contradições
que se desdobram dessa relação de forma favorável ao capital, quanto a única
possibilidade de superá-las: a organização e a solidariedade entre a classe trabalhadora.
Essa relação de subordinação, expressão da relação contraditória-porémnecessária entre a produção de valor e as necessidades da produção da vida, compõe o
cerne das investigações da Teoria da Reprodução Social (TRS), base teórica da
argumentação de Bhattacharya (2020). Segundo a TRS, nas relações sociais capitalistas,
o trabalho é organizado de modo que este, em sua forma produtora de valor, tende a
dominar e subordinar a produção cotidiana e geracional da vida, abstraindo, nesse
processo, as qualidades concretas dos trabalhadores (como veremos mais adiante,
qualidades essas que são determinadas por suas condições materiais de existência). Esta
teoria desenvolve um quadro analítico que insiste em investigar a natureza concreta,
encarnada, das relações sócio-históricas e assim, permite conceituar e explorar as
múltiplas dimensões de sua lógica unitária.

1

Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail: rhaysaruas@gmail.com
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Neste comentário, busco expandir as premissas básicas que sustentam a
argumentação de Bhattacharya (2020) e apontar estratégias que este campo indica para
a superação da atual conjuntura, quais sejam: o fortalecimento das demandas por
intervenção estatal no sentido da desmercantilização dos recursos e serviços de
reprodução essenciais à reprodução da vida, e das estratégias de solidariedade entre a
classe trabalhadora.

II

A Teoria da Reprodução Social (TRS) surge hoje como renovação do corpo teórico
desenvolvido durante os debates feministas-marxistas sobre o trabalho doméstico e o
caráter da opressão das mulheres, que tiveram seu ápice na década de 1970 (RUAS,
2020). Este ressurgimento tem como marca um retorno à teoria do valor e à
centralidade do trabalho como princípio ontológico, considerando as relações concretas
que o constituem: suas dimensões de raça, gênero, sexualidade e status de
cidadania/nacionalidade,

a

partir

da

noção

marxiana

de

totalidade

social

(BHATTACHARYA, 2017a).
Geralmente referenciadas como “relações de opressão”, estas têm sido
recorrentemente excluídas do que se convencionou chamar, na teoria marxista, de
“lógica do capital” e mesmo da “lógica da acumulação capitalista”. Grande parte dos
marxistas que buscaram desenvolver a teoria do valor permanecem indiferentes a tais
relações e aos impactos que considerá-las poderia causar na análise das formas sociais.
Recorrentemente, naturalizam processos de reprodução da força de trabalho como
biológicos ou espontâneos e relegam as relações de opressão que os envolvem ao plano
da esfera “política” ou “cultural”, separando-as, por sua vez, do “econômico”, seguindo
uma lógica economicista que privilegia a “classe”, recaindo no idealismo. Por outro lado,
do ponto de vista das teorias feministas e antirracistas, reina o dualismo e, por vezes, o
culturalismo. Teorias feministas críticas tradicionalmente compreendem como cerne da
opressão de gênero o trabalho reprodutivo não-remunerado realizado no interior da
família, trazendo a divisão sexual do trabalho para o cerne de suas investigações e
modelos explicativos sobre as sociedades capitalistas. Mesmo entre aquelas que buscam
uma interpretação integrada das relações sociais, conceitos transhistóricos como
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“patriarcado” ou “supremacia branca”, universalismos irrefletidos ou imagens de
sistemas autônomos que se cruzam de forma pouco explicativa, dão o tom das reflexões
sobre as relações de poder nas sociedades contemporâneas.
A TRS é, portanto, uma resposta a ambos os enfoques. Diferentemente dessas
perspectivas, ao traçar o desenvolvimento sócio-histórico dos processos de reprodução
da força de trabalho (jamais analisado diretamente por Marx), a TRS demonstra que a
lógica do capital não pode ser entendida apenas em termos de produção e troca de
mercadorias. Isto porque, a fim de atender à sua insaciável pressão por valorização, que
depende de um contínuo processo de expropriação e de subsunção do trabalho
humano, o capital opera e depende de outras relações sociais que viabilizem um tipo
específico de produção e exploração diferencial da força de trabalho. Estas relações, por
sua vez, possuem lógicas e racionalidades por vezes distintas à própria lógica do capital
e às tendências equalizadoras impulsionadas pela acumulação em seu processo de
abstração do trabalho. Ainda, tais relações moldam e são moldadas pelo capital através
do confronto; neste processo, busco interpretar o entendimento da TRS no sentido de,
através da noção marxiana de totalidade social, afirmar que o capital se põe não apenas
enquanto relação social, mas como momento predominante2 de uma totalidade social
complexa e contraditória, constituindo uma forma de sociabilidade (e de vida) que lhe é
própria3 (BARREIRA, 2020, p. 237-275). Neste sentido, reafirmo aqui o projeto proposto
pela TRS: compreender a natureza sistêmica e unitária destas relações, considerando
sua interação complexa, necessária e contraditória na medida em que constituem a
acumulação capitalista. O estudo dessas pressuposições lógicas do capital é importante
porque pode alterar como compreendemos historicamente a dinâmica da acumulação
capitalista. Vejamos brevemente como a TRS considera o assunto e como podemos, a
partir de suas considerações iniciais, contribuir para o desenvolvimento de uma teoria
da sociedade (GONÇALVES, 2020, passim).
Para a TRS, o capitalismo surge de um longo processo histórico e multilinear
que envolvera dinâmicas massivas de expropriação como o colonialismo, a escravidão
transatlântica, a industrialização e o imperialismo, e concretizara a separação entre o
2

Aqui, “momento predominante” é tomado em seu sentido filosófico, como aquela determinação mais
essencial, que sobredetermina as demais determinações de uma totalidade histórica e dialética (cf. RUAS,
2019, p.19-29; BHATTACHARYA, 2017a, p. 10-11). De modo algum deve-se aqui entender no sentido de que
é uma relação social “hierarquicamente superior” ou de “maior importância” do que as demais.
3 Agradeço aos comentários e ao trabalho de Guilherme Leite Gonçalves e César Barreira em direcionar meu
olhar para uma interpretação da obra de Marx neste sentido.
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produtor direto e seus meios de produção e subsistência. Nessas sociedades, os
trabalhadores se encontram em uma posição de dupla separação: não têm nem a posse,
nem a propriedade dos meios e condições de produção e, assim, não podem ditar o
ritmo do processo ou apropriar-se dos frutos de seu trabalho. São, portanto, obrigados a
lançar-se ao mercado, vendendo sua força de trabalho para acessar os meios
necessários à sua subsistência, de modo que a dupla separação traduz uma separação
espacial, temporal e institucional entre a esfera da produção de riqueza (produção de
valor, voltada ao lucro) e a esfera da produção da vida (produção da força de trabalho).
No entanto, tal separação não é senão uma forma histórica de aparência
(BHATTACHARYA, 2017a, p. 9), fruto do processo de abstração que ocorre quando da
troca de equivalentes. É neste sentido que no capitalismo o “trabalho assalariado passa
a ter um caráter totalmente distinto da vida do trabalhador fora do trabalho” (VOGEL,
1983, P. 159).
O processo de industrialização concretiza essa separação e a subordinação da
produção da vida à produção de riqueza, na medida em que implica a subsunção do
trabalho humano concreto, condição de possibilidade para sua transformação em
trabalho abstrato. Neste processo, os capitalistas tentam organizar a produção para que
ela esteja cada vez mais sob seu controle direto em locais destinados ao trabalho
produtor de valor, como oficinas, fábricas ou fazendas, onde o trabalho é realizado por
períodos específicos de tempo em troca de um salário. Neste processo, a força de
trabalho adquire a forma particular de uma mercadoria especial, explorável, que possui
a propriedade particularmente útil de ser uma fonte de valor, e sua reposição é mediada
pela forma-salário. Portanto, assim como para a maior parte das teorias marxistas, no
centro da TRS está a compreensão de que, nas sociedades capitalistas, a exploração
ocorre através da apropriação de mais-valia e é ocultada na forma de trabalho
assalariado.
Entretanto, a TRS destaca que esta relação de exploração – e os processos de
expropriação que ela pressupõe – depende da reprodução diária e geracional da força
de trabalho, denominada “reprodução social”. Esta reprodução, que ocorre fora da
esfera da produção capitalista, não corresponde ao salário e, ao contrário, é responsável
por sua determinação, sendo em si, historicamente diferenciada de acordo com as
linhas de raça, gênero e status de cidadania/nacionalidade. Isto porque,
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(a) enquanto a capacidade do capitalismo de produzir seu próprio sangue
vital – valor – depende completamente da “produção” diária e geracional de
um estoque adequado e confiável de trabalhadoras e trabalhadores, a
acumulação capitalista não pressupõe apenas a exploração da força de
trabalho, mas sua exploração crescente, ilimitada; a lógica de
autovalorização do valor e as pressões da competição entre os capitalistas,
geram uma pressão contínua para que se aumente a mais-valia extraída dos
trabalhadores. Na medida em que limita a disponibilidade da força de
trabalho, o trabalho reprodutivo compete, objetivamente, com o impulso do
capital pela acumulação. Do ponto de vista do capital, portanto, a
reprodução dos trabalhadores é ao mesmo tempo indispensável e um
obstáculo para a acumulação; sua redução potencialmente cria tanto maisvalia relativa quanto absoluta. Há, portanto, uma tendência geral à
compressão das condições em que esta reprodução se dá. A relação entre
trabalho para produção de valor e o trabalho para a produção da vida, é, na
verdade, uma relação contraditória-porém-necessária;
(b) os lucros e a intensidade da acumulação no nível que conhecemos não
são obtidos genericamente “dos trabalhadores”, mas da relação diferencial
entre tipos particulares de trabalhadores que alternam entre salários mais
altos e baixos e meios de subsistência mais ou menos restritos e precários4.
Isto significa que o sistema degrada mais certos corpos do que outros – em
regra pessoas racializadas, e mais especificamente, mulheres racializadas – e
para isso as classes dominantes têm que sustentar essas opressões, manter
vivas as diferenças e hierarquias no seio da classe trabalhadora. Essa força
de trabalho diferenciada socialmente reforça e sustenta as condições para a
acumulação de capital (FERGUSON, 2020). Como modos de mediação, as
relações sociais de gênero, raça ou status de cidadania não só permitem
produzir a desvalorização constante de certos grupos sociais (mantendo os
custos da reprodução baixos e garantindo um exército de reserva seguro e
disciplinado), mas também garantem a reprodução de formas entrelaçadas
de exploração e expropriação/despossessão; organizam as relações de
trabalho e propriedade; enquadram as formas concretas de competição
capitalista e acumulação; e estabelecem um código cultural para a
sociedade como um todo que compreende formas de consciência e
institucionalização (BANNERJI, 2005).

É neste sentido que Bhattacharya (2020) reitera uma relação de dependência
relutante entre o sistema capitalista e os processos e instituições de produção da vida: a
existência do capitalismo depende tanto da produção de uma classe trabalhadora
saudável e apta para o trabalho, quanto do máximo esgotamento do trabalhador
individual – no curso da acumulação, a classe capitalista procura estabilizar a
reprodução da força de trabalho a um custo baixo e com um mínimo de trabalho
reprodutivo. Isto significa, concretamente, a reprodução da vida humana em condições

4

Central para a análise do sistema capitalista, as formas desiguais pelas quais ocorrem a reprodução social
determinam a posição dos indivíduos em seu interior, fornecem a base para a determinação dos padrões de
vida da classe trabalhadora (sendo o ponto de referência para a definição dos salários), estruturam as
relações inter e intraclasses e a dinâmica da distribuição.
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destrutivas, de modo que o capitalismo constrói a vida que lhe é necessária; substitui a
vida corpórea, encarnada, por vida social, através de um processo de abstração tal qual
o se apresenta na transformação do trabalho concreto em trabalho abstrato (BARREIRA,
2020; GONÇALVES, 2020). A meu ver, é neste sentido a afirmação da autora de que “o
nível de acesso a estes recursos [de reprodução da vida] determina o destino da classe
como um todo” (BHATTACHARYA, 2020), determinando também as formas específicas
de resistência das diferentes frações que a compõe (BHATTACHARYA, 2017b). Ora,
embora haja uma tendência à subsunção total do trabalho humano, contra esta
tendência contínua de compressão e destruição dos meios de produção da vida, a classe
trabalhadora, “como uma força unificada ou fragmentada em setores em competição,
empenha-se em conquistar as melhores condições possíveis para sua renovação”
(VOGEL, 1983, p. 163), de modo que a subsunção nunca se dá por completo.
Assim, podemos compreender melhor a potencialidade da reflexão central
trazida pela TRS. Segundo esta teoria, a reprodução social inclui de um lado, o acesso
aos meios de subsistência, à formação, ao desenvolvimento de competências dos
trabalhadores para o processo de trabalho e, por outro lado, o padrão geral de vida,
educação e saúde sustentado em uma dada sociedade. Porém, o capital não possui o
controle total e direto sobre ela: a separação entre produção e reprodução se
materializa também no desenvolvimento de locais especializados e unidades sociais
para a realização do trabalho de reprodução social, que, em maior ou menor grau,
fogem à lógica da produção capitalista (VOGEL, 1983, p. 159). Historicamente, estas
unidades correspondem, predominantemente5, às famílias da classe trabalhadora
organizadas em domicílios privados e sobre o trabalho feminino não pago, que, assim
como os salários, tem funcionado como um importante mecanismo de mediação da
tensão entre produção e reprodução (PICCHIO, 1992, p. 88). Mas justamente por
materializarem uma relação de expropriação e despossessão, estas unidades “não
podem ser vistas como enclaves privados se desenvolvendo em relativo isolamento dos
processos de produção capitalista. A [sua] forma, composição e estrutura interna (...)
são, de fato, diretamente afetadas pelo curso da acumulação capitalista” (VOGEL, 1983,
p. 159-160).

5

As autoras da TRS destacam ainda que o trabalho reprodutivo também pode ser organizado em campos de
trabalho forçado, quartéis, orfanatos, hospitais, prisões e outras instituições sociais. Não há nada que fixe a
reprodução da força de trabalho na forma família, ou no trabalho doméstico não pago.
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Diante da insegurança social e das lutas de classes causadas pela dinâmica
contraditória e destrutiva do capital, este trabalho feminino não remunerado no lar,
chamado vulgarmente de “trabalho doméstico”, é, em regra, complementado, e pode
ser em parte substituído, por contribuições estatais, que também se desdobram da
tensão entre a tendência à subsunção completa do trabalho ao capital e a resistência
dos trabalhadores a ela (VOGEL, 1983, p. 159). Portanto, o Estado também desempenha
um papel particular de mediação dessa tensão, na medida em que regula a divisão social
do trabalho e compensa os níveis de insegurança econômica deixados pelo capital a fim
de garantir uma força de trabalho saudável e disciplinada (FUDGE, 2002, p. 6). Neste
processo, “o Estado assegura certas obrigações familiares de apoio financeiro e
proporciona um salário social, um padrão de vida, para os membros da sociedade (...)
principalmente através da tributação do salário privado” (FUDGE, 2002, p. 8). Além
disso, as classes dominantes constantemente negociam e moldam, através do Estado, o
acesso diferencial aos meios de subsistência, que estão sob sua propriedade
(FERGUSON, 2020, p. 117). É através do Estado que o capital regula e policia o acesso a
necessidades básicas, como alimentação, água, saúde e educação, e organiza a provisão
de recursos básicos de infraestrutura dos quais depende a disponibilidade dos meios de
subsistência (afinal, ainda que comprados através do salário, a água e os alimentos não
chegam aos lares dos trabalhadores sem canos, estradas, portos, etc.). As regras sobre a
disponibilidade dessa provisão dependem do desenvolvimento histórico específico de
cada país diante do sistema global e constituem necessariamente uma relação dinâmica.
Em regra, entretanto, elas se organizam através das linhas de gênero, raça, classe e
status de cidadania: as prestações sociais “a que um indivíduo tem direito” são
tipicamente baseadas “em critérios físicos e morais que correspondem a concepções
diferentes e hierarquicamente organizadas de elegibilidade” (FUDGE, 2002, p. 8).
É neste sentido que a TRS nos permite entender as relações de opressão como
os múltiplos mecanismos e relações sociais envolvidos no processo de desvalorização da
produção da vida, que, historicamente, ocorrem através de processos diferenciados de
desumanização e de desvalorização da força de trabalho (FERGUSON, 2020, p. 111).
Segundo esta perspectiva, embora o controle do capital sobre os processos de
reprodução social não seja direto e nem absoluto, forças de trabalho e condições de
vida precárias são produzidas pelo modo de regulação (imposto pelo capital e viabilizado
pelo Estado), e sua produção ocorre sempre de forma relacional com aquelas
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consideradas relações padrão. A intensidade pela qual modos de regulação, como, por
exemplo, o neoliberalismo, comprimem as condições de vida dos trabalhadores
dependem diretamente do grau de resistência desta classe à processos expropriatórios
e à intensidade da exploração capitalista. Se não há resistência ao processo de
subsunção e de rebaixamento diferencial das condições de vida, a tendência é que cada
vez mais a força de trabalho seja reproduzida em níveis tão baixos que podem deixar de
ser um obstáculo à acumulação capitalista, constituindo uma sociabilidade na qual
humanos individualmente considerados são tornados socialmente descartáveis
(processo que, em um plano mais concreto, pode ser observado em curso nos
diferentes, e, por vezes silenciosos, processos de genocídio em muitas partes do
mundo).

III
Como demonstra Bhattacharya (2020), em alguns lugares como na Europa e nos EUA, a
Covid-19 tem forçado os Estados a priorizar temporariamente as tarefas de reprodução
da vida, e.g. a assistência médica, assistência social, produção e distribuição de
alimentos. Este esforço temporário tem explicitado as contradições e a crueldade do
modo de regulação neoliberal, a “normalidade” vigente no período anterior à pandemia.
Para a autora, o desvelamento das desigualdades e da lógica “contrária à vida humana”
do capital exacerbada pelo neoliberalismo, tem o potencial de contribuir com uma
discussão sobre o valor direcionando-a no sentido de superar este modo de regulação e
impulsionar coalizões e redes globais de solidariedade anticapitalista entre a classe
trabalhadora6.
Apesar de não estar tão explícito no curto artigo de intervenção que aqui
comentamos, é importante termos em mente que, para Bhattacharya (2020), o
neoliberalismo apenas acirra as tendências expostas acima, na medida em que regula a
esfera de produção da vida de modo a rebaixa-la ao mínimo existencial. Eu argumento
que aqui podemos aprofundar a reflexão da TRS no sentido de considerar esse
rebaixamento como a constituição de um sentido de vida próprio, e, portanto,
necessário a sociabilidade capitalista, o que se aprofunda no capitalismo
6

Desenvolvi em outro lugar (RUAS, 2020), o que considero, hoje, as principais contribuições da TRS nesse
sentido.
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contemporâneo. Para o feminismo da reprodução social, o neoliberalismo é um modo
de regulação da acumulação capitalista que pressupõe a retirada seletiva da intervenção
estatal e mecanismos de transferência das responsabilidades reprodutivas à esfera
privada (privatização). Em diversos países, este processo ocorreu através das políticas de
austeridade, provocando anos de subfinanciamento e desmantelamento de serviços
sociais essenciais como a saúde, reduzindo sua infraestrutura e o contingente de
trabalhadores. Por outro lado, se intensifica o papel do Estado em regular outras áreas
da vida social. Há uma escalada nas funções punitivas do Estado que envolvem mais
violência e repressão – disciplina punitiva no interesse do lucro. É isso que os exemplos
da repressão policial durante o súbito lockdown na Índia e do fechamento institucional
autoritário na Hungria, destacados por Bhattacharya (2020) revelam: respostas de
Estados neoliberais à pandemia da Covid-19 tendem a ser encaradas também como uma
oportunidade para ampliar o autoritarismo e o poder de Estado.
A partir da compreensão da TRS sobre a acumulação capitalista e a dinâmica
específica do modo de regulação neoliberal agora em colapso, Bhattacharya (2020)
propõe soluções imediatas à conjuntura da Covid-19 que considero acertadas. Melhor
desenvolvidas em uma contribuição coletiva mais recente (MARXIST-FEMINIST
COLLECTIVE, 2020), em seu cerne está a exigência de que atividades de produção de
vida sejam desmercantilizadas e se tornem acessíveis a todas e todos, mesmo ao
término da pandemia. Para isso, faz-se necessária a reversão das medidas de
austeridade fiscal, o que impactaria diretamente o retorno e/ou reinvestimento de
recursos nos serviços públicos relacionados à esfera reprodutiva. Isso significa uma
mudança de curso na alocação dos investimentos, que hoje, em sua maioria, destinamse ao resgate de bancos e grandes conglomerados financeiros, na esperança de adiar um
completo colapso da acumulação capitalista. “Resgatar pessoas, não bancos”, significa a
alocação dos lucros produzidos pela força de trabalho que a reprodução social fornece,
nessa própria reprodução. Se aplicada, esta mudança teria um impacto direto nas
condições de vida da classe trabalhadora e na redução tanto das curvas ascendentes de
contaminação e óbitos da pandemia, quanto nas curvas descendentes da economia real,
provocando o início de uma recuperação econômica pautada pela inversão – ainda que
temporária – da subordinação da vida ao lucro. Uma outra exigência central é o
fechamento de prisões e a abertura de fronteiras nacionais, como parte do
entendimento de que estas instituições reforçam uma resposta de expansão do poder
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punitivo estatal à pandemia, que se baseia e reforça a opressão racista e colonialista.
Essas duas medidas, além de necessárias para conter a pandemia, poderiam lançar
importantes sementes para repensarmos essas relações.
Por fim, a visibilização e a exigência do reconhecimento e da dignidade para as
trabalhadoras e os trabalhadores que prestam serviços essenciais, no sentido de
garantir que seus salários, benefícios e posição social sejam aprimorados para refletir
sua importância na manutenção da sociedade, representaria uma importante
possibilidade de transformação da lógica prevalecente hoje. “Utilizar o poder social de
trabalhadoras e trabalhadores da esfera reprodutiva para reorganizar a sociedade”,
indica a possibilidade concreta de solidariedade enquanto objetivo comum a ser
atingido e construído cotidianamente através das diversas estratégias coletivas de
sobrevivência que estamos desenvolvendo durante a crise da pandemia. Neste sentido,
as feministas da reprodução social destacam a necessidade de não permitirmos que os
governos capitalistas utilizem as estratégias coletivas da reprodução social que estão
sendo adotadas no combate à pandemia como desculpa para que o Estado deixe de se
responsabilizar. É imperativo que voltemos nossas reivindicações no sentido de exigir “o
fornecimento público de tudo o que é necessário para a vida humana prosperar” (ibid.,
2020). Bhattacharya (2020) conclui sua intervenção traduzindo o sentido dessas teses:
quando a pandemia mundial passar, que não voltemos à normalidade. “Que a vida e a
produção da vida se tornem a base da organização social, para o desenvolvimento de
muitos e não para a prosperidade de poucos”.
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3. Não acredite no mito de que devemos sacrificar vidas
para salvar a economia1

Jonathan Portes2
Texto publicado em 25/03/2020

Os governos devem fazer o que for necessário – e a qualquer custo – para
garantir o interesse de nossa saúde e riqueza coletiva.
A cura é pior do que a doença? O Times afirmou hoje: “Se o bloqueio do
coronavírus levar a uma queda do PIB de mais de 6,4%, mais vidas serão perdidas em
decorrência da recessão do que ganhas pelo enfrentamento do vírus”. É difícil saber por
onde começar para rechaçar este absurdo. Ele se baseia em artigo ainda sob avaliação,
submetido a uma revista intitulada Nanotechnology Perceptions, que simplesmente
assume que uma queda do PIB significa de modo mecânico e direto queda na
expectativa de vida.
Este tipo de raciocínio tem levado o Presidente Trump a chamar o fim
antecipado das restrições nos EUA, sob a justificativa de que muito mais pessoas
deverão morrer de suicídio em decorrência de uma “terrível economia” do que do vírus.
A premissa é completamente falsa. Uma recessão – uma queda temporária do
PIB em curto prazo – não precisa e normalmente não reduz expectativas de vida. Ao
contrário. De maneira contra-intuitiva, evidências têm demonstrado que as recessões
levam as pessoas a viverem mais. É verdade que suicídios aumentam, mas outras causas
de morte, como acidentes de trânsito e doenças relacionadas ao álcool, diminuem.
Em um plano elementar, o mito do sacrifício da vida ignora o que as evidências
dizem. Mais relevante, porém, é mostrar que a ideia segundo a qual o modo de
minimizar danos econômicos é remover as restrições antes de cumprirem seu objetivo –
suprimir a propagação do vírus – é terrível.

1
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Não obstante o que tenha dito o presidente, alguém realmente acredita que
poderemos voltar ao “normal” ou próximo disto, em curto prazo e a qualquer
momento? Se nos fosse permitido retornar ao trabalho, grande parte, muito
racionalmente, escolheria permanecer em casa por medo de contágio do vírus. E se,
como os cientistas preveem, o resultado de afrouxar as restrições aumentar as
infecções, muitas firmas deverão parar de funcionar quando os trabalhadores ficarem
doentes ou precisarem cuidar de seus parentes.
De maneira mais ampla, restaurar o sistema econômico normalmente requer,
acima de tudo, confiança. Em meio à contínua incerteza sobre suas próprias finanças e a
economia em geral, famílias não gastam e empresas não investem; algo que não será
revertido até que a propagação da doença seja contida.
Portanto, não há trade-off possível aqui. Considerações econômicas e
sanitárias convergem em curto prazo. É necessário fazer o que tiver de ser feito – custe
o que custar – no interesse de nossa saúde e riqueza coletiva.
E o que vem depois? É razoável supor que, se persistirem sérios danos à
economia a longo prazo, nosso bem-estar e talvez até a expectativa de vida (como a
austeridade e seus efeitos indicam) reduzirão. Nos últimos 10 dias, pedidos de aumento
de crédito universal aumentaram mais de cinco vezes, isto é, aumentaram em torno de
meio milhão, enquanto os dados do YouGov sugerem que 2 milhões de pessoas podem
ter perdido seus empregos. A recessão já está aqui.
Mas ela não precisa e nem deve ser permanente. O temor consiste em
permitirmos que a inevitável queda do PIB, resultante da paralisação da economia, leve
as empresas a abandonarem seus negócios e gere um longo período de desemprego.
Não há, no entanto, nada de inevitável nisso.
Afinal, muitos países europeus, como França ou Itália, provavelmente veem
seu PIB cair 10%, 20% ou até mais em termos absolutos todo mês de agosto, quando os
trabalhadores tiram suas férias de verão.
Ninguém nota esta queda – os números são “ajustados sazonalmente” para
levar em consideração feriados, o que significa que não aparecem nos dados publicados
– e ela não causa qualquer dano. Os trabalhadores continuam a ser pagos e as empresas
não entram em falência só porque não estão ganhando dinheiro. Em setembro, todo
mundo volta ao trabalho normalmente.
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Claro que esta situação é muito diferente e não acontecerá automaticamente
no caso da Covid-19. Os impactos são maiores e duradouros – ainda não sabemos
sequer seu tempo de duração – do que os de férias suplementares. A ação rápida e
apropriada do governo deve percorrer um longo caminho. Manter os trabalhadores em
seus empregos e as empresas nos negócios precisa ser a prioridade. O governo começou
bem, embora haja muito mais a fazer.
Portanto, tanto da perspectiva econômica quanto da saúde, não devemos nos
preocupar com a queda do PIB. Ele vai desabar e isto é uma coisa boa. Se não
acontecesse – se as pessoas ainda estivessem trabalhando apesar das instruções para
ficarem em casa –, o lockdown não funcionaria e ainda veríamos os efeitos econômicos
da não paralisação mais adiante. Quanto ao PIB, importa o que acontecerá com ele em
um ano ou 18 meses.
Quais as consequências a longo prazo? Não foi a queda acentuada do PIB em
2008-9 que reduziu, ao longo do curso da década seguinte, a expectativa de vida dos
mais pobres em nossa sociedade. Foi, ao contrário, a opção política adotada pelos
governos para resolver os efeitos econômicos da crise financeira global, a saber, corte
no financiamento e na contratação de funcionários do serviço público de saúde e
assistência social, bem como a erosão da rede básica de seguridade social que as
pessoas dependem em tempos difíceis. Agora está claro que estas eram falsas soluções
que nos deixaram menos, não mais, preparados para a crise atual.
Do mesmo modo, se permitirmos que a Covid-19 danifique permanentemente
nossa estrutura econômica e social, a culpa será nossa, não do vírus. Desta vez podemos
e devemos fazer melhor.
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Em tempos de pandemia, escolhemos a vida ou economia?
Um comentário a Jonathan Portes

Amélia Coelho Rodrigues Maciel 1, Grazielle Vasconcellos Ozorio2
e Natália Sales de Oliveira3

I

Jonathan Portes critica no texto “Não acredite no mito de que nós devemos sacrificar
vidas para salvar a economia”, publicado no jornal The Guardian, o argumento de que a
recessão econômica causada pela política de contenção da propagação da Covid-19
poderá gerar muito mais mortes do que o próprio coronavírus. Esse argumento é
defendido em um artigo ainda em avaliação pela revista Nanotechnology Perceptions.
Sua principal tese é: a diminuição acelerada do PIB leva diretamente à queda na
expectativa de vida. Este raciocínio, propagandeado pelo jornal Times, tem sido utilizado
pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para chamar o fim antecipado das medidas de
restrições, sob a justificativa de que mais pessoas morrerão de suicídio em decorrência
da “terrível economia” do que do vírus. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e o
Ministro da Economia Paulo Guedes, através das declarações públicas, afirmam que
pessoas morrerão de fome em virtude da suspensão das atividades econômicas não
essenciais para conter a propagação do vírus.
Trump, Bolsonaro e Guedes fazem parecer que estamos em um período de
crescimento econômico. Não estamos. Na verdade, já nos encontramos em crise
econômica desde 2008. Portes nota que interromper as políticas de isolamento social
para retardar a propagação da transmissão do vírus não manterá o PIB no patamar
previsto, tampouco vai elevá-lo, pois tal medida pode levar à reclusão voluntária da
população racionalmente temerosa do coronavírus. Ademais, o autor também prevê
que o aumento das infecções, em decorrência da suspensão das restrições, adoecerá
1

Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail:
ameliacoelho@ymail.com
2 Mestranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CAPES. E-mail: grazielle.ozorio@uerj.br
3 Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito (PPGD-UERJ). Bolsista CNPq. E-mail:
oliveira.natalia@posgraduacao.uerj.br
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muitos trabalhadores ou levará boa parte a ter que ficar em casa para cuidar dos
familiares enfermos, tendo em vista o colapso do sistema de saúde. Todos estes fatores
podem impactar a produção de forma negativa. E mais: a falta de segurança na
economia em geral diante da pandemia prejudicará o investimento.
Portes sustenta ainda que, resguardadas as diferenças com a “coronacrise”
atual em que os impactos são mais difusos e indeterminados, a pausa das atividades
produtivas durante os feriados e férias de agosto na França e Itália leva a uma queda
imediata de 20% ou mais na produção. Porém, isto não influencia o aumento do
desemprego e a falência das empresas, nem necessariamente leva à queda do PIB. A
produção continua após estas pausas, os trabalhadores recebem seus salários e os
números são "ajustados sazonalmente", levando em consideração tais interrupções,
sem que elas apareçam nos dados publicados.

II

Portes responsabiliza as políticas de austeridade pela redução da expectativa de vida
dos mais pobres. Sua adoção pelos governos nacionais e opção por socorrer o capital
financeiro em crise ao revés da classe trabalhadora precarizaram o trabalho, a moradia,
o saneamento e a saúde. Enquanto para o mercado de ações houve intervenção estatal
efetiva, com transferência da renda pública para o setor privado; para o restante da
população as consequências foram flexibilização do emprego, retirada de direitos
previdenciários e sucateamento dos serviços públicos.
Nesse sentido, Portes demonstra que a opção política dos governantes para
sair da crise de 2008 e salvar a economia foi justamente o corte nos financiamentos
estatais, resultando na erosão da rede básica de saúde e assistência social no último
decênio – o que nos deixou extremamente vulneráveis diante da atual crise pandêmica.
Essa tese nos leva a refletir sobre as últimas discussões brasileiras em relação à redução
de gastos sociais. Recentemente, as PEC 241/2016 na Câmara dos Deputados e PEC
55/2016 no Senado Federal, conhecida como PEC da Morte ou PEC do teto dos gastos,
foi aprovada em dezembro de 2016 e se consolidou como EC 95/16 (BRASIL, 2016). Ela
introduziu um novo regime fiscal que limita investimentos do governo federal nos
próximos 20 anos, ou seja, até 2036. De acordo com as regras desse novo regime, não
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pode haver crescimento real das despesas governamentais acima da inflação e os
investimentos em uma área dependem dos cortes em outra. As despesas primárias são
congeladas no valor real de uma base fixa que é trazida pela Emenda Constitucional, a
esse valor pode-se acrescer tão somente a inflação. Logo, a partir de 2017, não há
efetivo crescimento de despesa (BENEVIDES; PIOLA; VIEIRA, 2018). Durante a tramitação
dos então projetos de emenda, setores da sociedade civil ligados à educação e saúde
protestaram. Esse regime implica em diminuição dos investimentos do governo federal,
levando ao sucateamento desses setores. Da apresentação da PEC ao Congresso até sua
aprovação, decorreram apenas cinco meses; mal havendo debate público.
Conforme o terceiro capítulo intitulado Saúde do boletim “Políticas Sociais:
acompanhamento e análise”, n.º 25, realizado pelo IPEA (BENEVIDES. et al., 2018), o
Sistema Único de Saúde (SUS) já estava sob um histórico de subfinanciamento, que fora
agravado com as políticas de contingenciamento de gastos. De acordo com o mesmo
estudo, “sob as novas regras da EC nº 95/2016, a participação do gasto federal com
saúde no PIB cairia de forma inversamente proporcional ao crescimento deste” (p.118).
Este instrumento jurídico que impede crescimento real das despesas primárias do
governo – atingindo setores como saúde, educação, previdência e assistência social – foi
apenas a legitimação de ações estatais neoliberais.
A política de contingenciamento de gastos faz nada mais que reafirmar uma
das características básicas do neoliberalismo: a estabilização da inflação e das contas
públicas. O diagnóstico neoliberal se desenvolve a partir dos anos de 1970 e surge como
forma de sanar problemas oriundos do regime fordista de acumulação. De acordo com
tal diagnóstico, os problemas de então se relacionavam à grande intervenção estatal na
economia e aos altos custos das políticas sociais, que implicavam no aumento das
despesas públicas. Logo, propõe-se a diminuição dessas despesas com o objetivo de se
adequar à queda das receitas. Além disso, propõe se focar nos atores de mercado,
alterando assim o papel de Estado, que não deixa de ser forte, porém se ressignifica
como ator político capaz de favorecer esses últimos atores. Tudo isso embasado na
suposta elevada eficiência que o mercado teria para solucionar problemas sociais. Por
isso o regime neoliberal de acumulação entende ser o mercado o mecanismo capaz de
alocar recursos e distribuir serviços e bens. As reformas estruturais neoliberais
propunham, portanto, a diminuição dos gastos públicos através de ajustes fiscais,
desregulamentação do sistema financeiro e desmantelamento do Estado de Bem-Estar
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Social. No Brasil, tais reformas foram levadas a cabo ao longo dos anos de 1990,
redefinindo a condução das políticas macroeconômicas. A combinação formada ao fim
dos anos 90 ficou então conhecida como tripé macroeconômico: regime de câmbio
flutuante, metas de inflação para estabilizar a moeda e novo regime fiscal que buscasse
alcançar superávits primários para compensar os déficits nas contas públicas. O objetivo
era, portanto, manter uma taxa de juro nominalmente alta aliada à uma taxa de inflação
o mais baixa possível para, assim, ter-se uma taxa de juro real o mais alta possível e
conseguir remunerar rentistas e financistas (SAAD FILHO; MORAIS, 2011; BRESSERPEREIRA, 2013).
Dessa forma, a cartilha neoliberal se caracteriza, para além da estabilização de
inflação e redução das contas públicas, em políticas que mercantilizam ainda mais a
sociedade, ou seja, reformas estruturais que estimulam as pessoas a satisfazer suas
necessidades básicas através do mercado e não mais (ou tão somente) através de
políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Não à toa que os processos posteriores à
aprovação da EC 95/16 incluem flexibilização de leis trabalhistas, privatizações,
desregulamentação e abertura financeira.
Um desses aspectos pode ser evidenciado pelo grupo de trabalho criado em
2016 pelo Ministério da Saúde para elaborar o “Plano de Saúde Acessível”, juntamente
com várias instituições vinculadas à Saúde Suplementar e a Órgãos de Defesa do
Consumidor. Um dos objetivos da proposta, que fora enviada para a consideração da
Agência Nacional de Saúde Suplementar em janeiro de 2017 (AGÊNCIA SAÚDE,2017), é
ampliar a cobertura privada no financiamento à saúde, aliviando os gastos do governo
com o SUS e oferecendo a satisfação da demanda através do mercado (BENEVIDES. et
al., 2018). As consequências disso para a atual pandemia é a mesma em todo o mundo:
um sistema de saúde público que não tem condições e recursos para atender a toda a
população.
Há ainda a flexibilização de direitos trabalhistas, como se evidencia com a
Medida Provisória que institui o Contrato Verde e Amarelo (MP905/2019), aprovada por
Comissão no Senado em pleno período de pandemia. Através dessa medida, com o
objetivo de diminuir o custo da mão de obra permite-se (a) que a contribuição para o
FGTS seja diminuída, (b) que o valor da sua multa em caso de demissão do trabalhador
venha a ser reduzido, (c) que empregadores não paguem contribuição patronal ao INSS
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e (d) que possa haver isenção do recolhimento do Salário Educação e da contribuição
social para entidades do Sistema S (SENADO NOTÍCIAS, 2020).
Este quadro deixa claro que as recentes políticas de corte e contingenciamento
de recursos públicos no Brasil são a causa estrutural da erosão dos sistemas de saúde e
assistência social, deixando o país mais vulnerável para enfrentar a atual crise.

III

Portes defende que governos devem fazer o que for necessário e a qualquer custo para
salvar vidas. Esta linha argumentativa pode nos levar um pouco mais adiante se
refletirmos sobre as ações que de fato estão sendo tomadas e em que medida elas se
distanciam de políticas atrozes que danificam o bem-estar da sociedade. Como bem-dito
pelo autor, até aqui as políticas se restringiram a uma cartilha neoliberal, explicada
acima, para salvar o mundo da crise econômica financeira. Logo, não será a Covid-19 a
culpada por danos a nossa dinâmica econômica e social, mas sim como os governos
reagirão a ela. Mais uma vez trata-se de opção política.
Em primeiro lugar, a violência do discurso de defesa da economia pode criar
espanto, mas apenas elucida, de maneira crua e sem intermediações, o modo de
produção capitalista. O discurso neoliberal prioriza a economia, pois, para ele, ela é
responsável pelos empregos e necessidades básicas de sobrevivência da população.
Logo, nessa linha argumentativa, as ações de isolamento e de fechamento de comércios
não essenciais afetariam negativamente a produção, gerando desemprego. Ocorre que,
como expõe Portes, considerações econômicas e sanitárias convergem no curto prazo:
em virtude das incertezas do atual momento, famílias e empresas não gastam e não
investem. Além disso, defender o fim do isolamento social para que a população
mantenha seu emprego implica expor cada vez mais os trabalhadores ao risco de
contrair a Covid-19.
Em termos mais abstratos, a pandemia global tem sintetizado a erosão de
nossa estrutura moral, social e econômica incapaz de proteger quem constitui seu
próprio motor: os trabalhadores. Como notório, o modo de produção capitalista não
pode prescindir da força de trabalho. Note-se, assim, que a vida é importante desde que
útil ao capitalismo. Trata-se da vida em sua forma social que complementa a forma-

198

LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020
Covid-19, Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8

valor e a forma-mercadoria, não da existência biológica individual. Esta é indiferente ao
respectivo modo de produção. Um discurso que reivindique o retorno das atividades
econômicas o mais rápido possível porque mortes serão inevitáveis, elucida essa
dinâmica contraditória que transforma o sentido do ser: o valor está naquela vida social
útil à configuração das trocas, que não deixa de ser uma abstração real da própria força
de trabalho. Esta vida é a única a ser protegida pela atividade econômica capitalista.
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