
3Jornal UFG Goiânia, outubro 2011 3BATE-PAPO
Plínio de Arruda Sampaio Júnior

“O que seria essa crise estrutural? É 
quando as forças produtivas começam a se es-
tranhar com as relações de produção. Isso se 
manifesta em duas características básicas: de-
semprego generalizado e a incontrolabilidade 
das ‘taras’ do capital. O capital avança tanto 
em seus processos de acumulação que fica in-
controlável. Assim estamos nós”, refletiu Plínio 
Júnior, durante palestra realizada na Faculda-
de de Educação. Ele esteve na UFG a convite 
do Sindicato Nacional dos Docentes (Andes) e 
do Centro Popular de Estudos Contemporâneos 
(Cepec). 

Para o professor, em verdade, o que o 
mundo assiste atualmente é a uma partilha dos 
ônus da crise baseada na divisão internacional 
do trabalho. E isso se manifesta, por exemplo, 
na sugestão de “resiliência”, ou esforço de re-
sistência mediante fortes impactos, dada pelos 
organismos internacionais e pelos bancos às 
nações, principalmente, aquelas em desenvolvi-
mento. Assim sendo, “o capital instrumentaliza 
os governos”.

A reportagem do Jornal UFG acompa-
nhou o debate, que envolveu trabalhadores, 
estudantes, docentes e militantes em torno do 
tema. Para compor o mosaico desta matéria, fo-
ram selecionadas perguntas feitas pelo próprio 
Plínio Júnior no decorrer de sua fala e também 
pela plateia, que estabeleceu um diálogo ativo 
com o palestrante.

Qual a particularidade dessa crise?
O grau de autonomia do Estado Nacio-

nal para enfrentar os problemas, atualmente, 
é mínimo. O mundo não vive a cultura global? 
Sim. Logo, em tempos de crise, os efeitos tam-

bém são sentidos globalmen-
te. Isso é importante destacar 
porque sinaliza que não há 
solução para a crise sem rear-
ranjo mundial. Vale lembrar, 
então, que, também no caso 
do Brasil, não há solução 
nacional. Em segundo lu-
gar, trata-se de uma crise 
que se dá no momento em 
que o Estado perde a capa-
cidade de controlar o capital. 
É a etapa superior do capita-
lismo monopolista. As unida-
des produtivas do capital são 
gigantescas, com alta mobili-
dade espacial, com alta capa-
cidade de transformar capital 
produtivo em capital financei-
ro e vice-versa. 

E quais as funções do Estado 
no capitalismo? 

A primeira é disciplinar 
o trabalhador, fazê-lo defen-
der a propriedade privada e 
garantir a “ordem”. A segunda 
função é defender a burguesia 
do burguês, defender o capi-
talismo das “taras” do capital, 
controlar o capitalismo em al-
guma medida e evitar a invia-
bilização da própria reprodu-
ção da sociedade capitalista. 
E é essa segunda função, vin-
culada à inviabilidade do Es-
tado, que está em crise. O que 
significa tudo isso, na prática? 
Estamos vivendo um momen-
to histórico do capitalismo em 
que não existe objetiva e sub-
jetivamente a possibilidade de 
políticas sociais que arbitrem 
a crise. Mas, o que assistimos 
em 2008 nos Estados Unidos? 
O FMI fez um cálculo de que 
os governos dos países desen-
volvidos transferiram para as 
instituições financeiras em 
crise um volume de recurso da 
ordem de 9 trilhões de dólares. 
É o equivalente a 2,5 vezes o 
PIB anual da América Latina. 
O dinheiro dos países desen-
volvidos, que não existia para 
melhorar a educação, para fa-
zer políticas de saúde e previ-
dência, sobrou para atender 
aos bancos. Se já existia “pro-
miscuidade” entre  o Estado e 
o grande capital, essa relação 
ficou mais intensa. 

Como o Brasil tem sido afe-
tado pela crise? 

A economia brasileira é 
extraordinariamente sensível 
aos movimentos do mundo. Na 
verdade, o Brasil cresceu pelos 

ventos da crise. O mesmo que 
causou recessão nos Estados 
Unidos, paradoxalmente, pro-
vocou expansão no Brasil, na 
Argentina, na China e na Rús-
sia. É como um vendaval, os 
impactos são diferentes. Esse 
vendaval aumentou e recom-
pôs a especulação por commo-
dities. Mas o que havia por trás 
do crescimento brasileiro? Uma 
simplificação das forças produ-
tivas. Em Goiás, por exemplo, 
isso é notório: avanço no agro-
negócio e aprofundamento da 
crise na indústria. Houve tam-
bém desnacionalização acele-
rada da economia, aumento 
da dependência do Brasil na 
exportação de commodities de 
baixo conteúdo tecnológico, 
aumento da vulnerabilidade 
externa. Enquanto a economia 
brasileira crescia, os processos 
estruturais eram todos mui-
to negativos para o Brasil, que 
está em uma posição subalter-
na na divisão internacional do 
trabalho e vive um processo de 
simplificação das forças produ-
tivas. O que está acontecendo 
desde os anos 90? O Brasil mu-
dou? Sim. Mas na direção de 
resolver seus problemas histó-
ricos, como dependência e se-
gregação? Não. A direção foi ser 
minimamente concorrente na 
economia internacional. O Bra-
sil vive um contexto que eu cha-
mo de “reversão neocolonial” e 
a crise acelera essa reversão. 
Nossa economia cada vez mais 
se distancia de uma economia 
nacional e se aproxima de uma 
economia colonial, que prioriza 
o agronegócio, a produção em 

larga escala, a monocultura, 
degrada o meio ambiente e pro-
duz riqueza para o exterior.

Qual sua opinião sobre a tese 
de que o Brasil estaria assu-
mindo um papel “subimperia-
lista” na América Latina?

Tenho uma divergência 
com a professora Virgínia Fon-
tes, que é uma historiadora ex-
traordinária. Ela defende a ideia 
do “subimperialismo” brasilei-
ro. Eu penso que a demonstra-
ção de força perante a América 
Latina é um sinal justamente 
de política fraca, tornada ain-
da mais reacionária, dentro e 
fora do país. Quanto mais fra-
ca, mais violenta, segregadora 
e depredadora. Afinal, qual é 
a essência do problema da “re-
versão neocolonial”? É a inca-
pacidade do Estado brasileiro 
de fazer políticas sociais e que 
tenham o caráter público. Mas 
isso não quer dizer que o Esta-
do fique apático. Ele é impla-
cável para defender a moeda, o 
capital, o superávit fiscal, para 
impor os critérios da Capes nas 
universidades, exigir níveis de 
produtividade, para ser ofen-
sivo com as economias mais 
fracas do continente, por exem-
plo. Enquanto isso, torna-se 
cada vez mais insuficiente para 
manter saúde, educação, sane-
amento básico, enfim, políticas 
sociais de qualidade.

   Veja outros trechos dessa coletiva em: 
www.jornalufgonline.ufg.br

Patrícia da Veiga

A crise econômica de 2011, uma 
consequência de colapsos 
anteriores ocorridos entre 2007 

e 2009, vem sendo considerada a 
terceira grande crise do capitalismo 
e a segunda da fase monopolista 
desse modo de produção. Sua 
particularidade é seu caráter global, 
que impede a autonomia dos Estados 
para resolver suas consequências. 
Isto é, nenhuma medida (de recessão 
ou proteção) adotada por governos 
em todo o mundo é garantia de que, 
futuramente, os sujeitos estarão 
a salvo. Pelo contrário, “a crise é 
uma infecção profunda” que se 
arrastará lentamente, tendo em vista 
que o problema é estrutural. Tais 
considerações foram feitas por Plínio 
de Arruda Sampaio Júnior, professor 
do Departamento de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), que esteve em Goiânia no 
mês de setembro tratando o tema.

“Não há solução 
nacional para a crise”


