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INTRODUÇÃO 

 Num momento em que as atenções estão voltadas para a pandemia do COVID 

19, pode parecer fora de propósito entrar em discussões estruturais mais aprofundadas, 

diante das emergências que se apresentam. No entanto, as respostas imediatas e aquelas 

que aparecem na sequência, estão condicionadas pelas questões estruturais. 

 O número de vidas a serem preservadas é reflexo da forma pela qual o serviço 

público em geral e a saúde em particular, foram tratadas pelos estados e sociedades. A 

tendência a tratar esses serviços como mercado, com seus critérios de oferta e eficiência 

é o grande obstáculo para que os mesmos sejam vistos pela ótica das necessidades, que 

implicam em sobredimensionamento de segurança que não podem esperar os sinais de 

mercado, porque sua eventual falta pode implicar na perda de uma ou muitas vidas, o 

que é inadmissível. 

 Trata-se apenas de fazer a crítica do passado que resultou no que estamos vendo? 

Não, trata-se de estabelecer daqui para diante uma visão radicalmente oposta, onde a 

lógica da necessidade e o corolário do planejamento da utilização dos meios 

disponíveis, seja a prática permanente. 

 Para implementar esta necessária inflexão, a resenha crítica do livro “Capital et 

Idéologie”, nos parece útil, melhor seria a leitura de suas mil e duzentas páginas, que 

infelizmente não estão traduzidas para o português. 

 Piketty declara que este livro assim como o anterior “Capital no século XXI” 

discutem a desigualdade de renda (fluxo) e sobretudo de riqueza (estoque). Parte do 

fato que cada sociedade humana deve justificá-la. Sem esta justificativa o “edifício 

político e social” pode desmoronar. Para tal produzem ideologias. 

 Assim, o estado das coisas são construções históricas que combinam, em 

particular as crises e o lento evoluir das mentalidades, fruto das discussões na sociedade 

e produções de conhecimento. 

 É curioso que Piketty não faça referência a Escola da Regulação, francesa e 

contemporânea que utiliza um aproche semelhante na medida que pensa a construção 

histórica das instituições que regulam a acumulação do capital que por sua vez 

determina a distribuição da renda e da riqueza, foco de sua análise, 

 Penso que o aporte de Piketty é muito importante porque desvenda com 

profundidade uma questão que é fundamental na crítica do capital no período atual 

como é crucial na busca de saídas progressivas para os atuais impasses. 
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 A menção de que Piketty não é marxista é irrelevante. No meu entender, para 

os marxistas, uma crítica do capital em processo deve incorporar aportes de diversas 

origens rompendo com a desqualificação de ecletismo das análises formuladas pela 

ortodoxia marxista. 

 Esta resenha crítica tem 5 seções das quais a primeira é esta introdução, seguida 

da história das desigualdades e da sua representação política, na quarta seção se propõe 

a discussão das saídas proposta por Piketty e por mim, tratando também 

especificamente do Brasil, fechando com as considerações finais. 

 

A HISTÓRIA DA DESIGUALDADE   

 O autor começa definindo a sociedade trifuncional da idade média onde os 

guerreiros deram origem a nobreza encarregada da proteção da sociedade, o clero que 

exercia o enquadramento religioso e as funções intelectuais dos que trabalhavam e 

produziam a riqueza. As três ordens, exercendo suas funções mantinham o equilíbrio da 

sociedade. Se aos plebeus era determinada a submissão, a revolta era castigada com 

severidade. À nobreza era aconselhada prudência na extração do sobretrabalho e para 

isso devia seguir os conselhos do clero. 

 Aos nobres era vedado o comércio, atividade considerada indigna, com o tempo 

foram flexibilizadas (na França), também assumiram cargos na administração 

(comprados), o comercio marítimo e na sequencia bancos e manufaturas se tornaram 

compatíveis com títulos de nobreza. O processo gradual de monetização da aristocracia 

conduz paulatinamente (salvo os casos de revolução) ao fim do feudalismo e aos 

regimes políticos censitários no século XIX, onde as propriedades e impostos pagos 

tornam-se fundamento do poder político. 

 A alta nobreza se aproximava das funções administrativas e fiscais, que lhes dava 

poder no Estado Central. Esta condição prepara a ordem proprietarista, isto é, a 

propriedade passa a primar sobre outros elementos de caracterização de classe, mesmo 

antes da revolução francesa. 

 No período inicial da Revolução francesa, embora os conflitos sobre a 

propriedade fossem intensos, se davam no sentido de precisar o que era propriedade 

legítima em confronto com a supressão dos direitos feudais. Aceitava na base o direito 

de propriedade da aristocracia. A polêmica girava em torno do que seria decorrente 

deste direito. Por exemplo, a Corvéia (obrigação de cumprir jornadas de trabalho nas 

terras dos senhores feudais) poderia ser interpretada como arrendamento, da mesma 

forma que o aluguel de moinhos, etc. 

 O parâmetro histórico é o que predominou, isto é, o reconhecimento da 

propriedade para os agentes que eram proprietários no antigo regime, fossem nobres 

ou não. Desta forma pensavam que se não estabelecessem as relações de propriedade, 

poderiam criar situações de instabilidade que atingiriam a nova ordem social baseada 

na propriedade.  



 O sufrágio universal vigente no período da convenção, acabou sendo abolido 

durante o termidor, com o domínio burguês. A supressão dos privilégios da aristocracia 

dizia respeito ao não pagamento de impostos e as diferenças na administração da justiça. 

 No que se refere a tributação, o tensionamento que existia no início da revolução 

quanto a progressividade do imposto de renda e patrimônio, principalmente o imposto 

de sucessões, resultou num imposto proporcional. Esta situação perdurou durante o 

século XIX resultando num processo de concentração de renda que vai até o início do 

século XX. 

 Segundo Piketty, “no seu fundamento, a ideologia proprietarista se sustenta na 

estabilidade social e política, mas também na emancipação individual através do direito 

de propriedade, aberto a todos”. Em princípio esse direito tem ao menos o mérito de 

se aplicar independente das origens sociais e familiares sob a proteção igualitária do 

estado... “São sociedades onde os privilégios do clero e da nobreza foram abolidos e se 

apoiam na igualdade de direitos”. 

 O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos/Revolução Francesa, 

adotado em agosto de 1789 afirma que “os homens nascem e permanecem livres e 

iguais perante a lei” constituindo a ruptura com a ordem do antigo regime. 

 No entanto, se pensava que se for colocada em dúvida a propriedade adquirida 

no passado, será difícil definir onde parar e a instabilidade social vai imperar. 

 Esta base conformista que sacraliza a propriedade privada será contestada pelos 

movimentos sociais e partidos de esquerda, dando origem as sociedades social 

democratas nas quais uma série de direitos e necessidades da população serão 

contemplados. Os meios materiais para garantir estes direitos terão origem na tributação 

progressiva. Importante também para o crescimento da renda per capita é a estrutura 

macro econômica na qual a distribuição de renda era garantidora da demanda de uma 

oferta crescente. 

 A escola da regulação explica esse processo através da alteração do modo de 

regulação, principalmente no pós guerra, onde a relação salarial proporcionava 

aumentos reais e regulares de salários (diretos e indiretos) que desenvolve um círculo 

virtuoso de aumentos salariais seguidos de aumento da produtividade, que 

proporcionavam o aumento da oferta para a demanda crescente. 

 Assim o período pós guerra, até meados dos anos 70 foi caracterizado pelo alto 

crescimento econômico, crescimento dos salários e serviços vinculados ao bem estar 

social, em particular saúde, educação e previdência. A progressividade tributária, 

observada nos gráficos abaixo foram em grande parte responsáveis pela distribuição de 

renda e construção do Estado de Bem Estar Social, assim como pela sua reversão no 

período após 1980. 

 

 

 

 



Gráfico 10.11 pag.525 – IMPOSTO SOBRE A RENDA 

No eixo vertical a taxa marginal aplicável aos rendimentos mais elevados 

No eixo horizontal o período de 1900 a 2018 

 

Gráfico 10.12 pag.525 – IMPOSTO SOBRE HERANÇAS 

No eixo vertical a taxa marginal aplicável as heranças mais elevadas 

No eixo horizontal o período de 1900 a 2018 

 

 



 No entanto esta dinâmica se restringe aos países industrializados, principalmente 

europeus. Os EUA não teve o mesmo desenvolvimento do Estado de Bem Estar Social, 

embora os salários tenham crescido bastante neste período. Nos países periféricos a 

melhoria das condições de vida dos trabalhadores foi bastante mitigada. 

 Os gráficos a seguir mostram na Europa e Estados Unidos a evolução da renda e 

propriedade no período entre 1900 e 2015. 

Gráfico 10.1 pag.493 – DESIGUALDADE DE RENDA EUROPA e EUA 1900 a 2015 

No eixo vertical Parte da renda dos 10% mais ricos na renda total 

No eixo horizontal o período de 1900 a 2015 

 

Gráfico 10.4 pag.493 – CONCENTRAÇÃO DA PROPRIEDADE 

No eixo vertical Parte dos 10% mais ricos no total das propriedades privadas 

No eixo horizontal o período de 1900 a 2015 

 



 Podemos observar que até 1930 as desigualdades eram elevadas, tendo caído 

significativamente até 1980, principalmente após 1940. Após 1980 o sentido se inverte 

e voltam a crescer com o neoliberalismo. Os impostos incidentes sobre os mais ricos 

caem, baseados na presunção de que o aumento do patrimônio (poupança) dos ricos, 

implica no aumento de investimentos que por sua vez geram empregos. 

 O enunciado deste teorema: poupança implica em investimento que implica em 

emprego é falso nas suas hipóteses.  

 A poupança implica em aumento de investimentos, mas em geral financeiros, 

que acabam turbinando as bolhas especulativas e mesmo os investimentos produtivos 

são concentradores e centralizadores de capital, portanto poupadores de força de 

trabalho. 

 A redução ou estagnação da massa salarial implica em redução da demanda que 

por sua vez reduz os investimentos produtivos, que acabam sendo canalizados para 

esfera financeira e especulativa. 

 Se confrontarmos o crescimento da renda com as desigualdades e progressividade 

dos impostos, veremos que nos períodos de desigualdade decrescente o imposto é mais 

progressivo, as taxas de crescimento da renda por habitante são maiores e o oposto 

acontece com o aumento das desigualdades e com a redução da progressividade dos 

impostos. 

Gráfico 11.12 pag.633 – CRESCIMENTO E DESIGUALDADE NOS EUA 1870-2020 

No eixo vertical esquerdo Crescimento anual da renda per capita  

No eixo vertical direito Parte dos 1% mais rico na renda total 

No eixo horizontal o período de 1870 a 2020 

 

 



Gráfico 11.13 pag.634 – CRESCIMENTO E IMPOSTO PROGRESSIVO NOS EUA 1870-

2020 

No eixo vertical esquerdo Crescimento da renda nacional per capita  

No eixo vertical direito Taxa marginal de imposto aplicável as rendas mais elevadas 

No eixo horizontal o período de 1870 a 2020 

 

Gráfico 11.14 pag.635 – CRESCIMENTO E DESIGUALDADE NA EUROPA 

No eixo vertical esquerdo Crescimento da renda nacional per capita  

No eixo vertical direito Parte dos 1% mais rico na renda total 

No eixo horizontal o período de 1870 a 2020 

 



 

Gráfico 11.15 pag.635 – CRESCIMENTO E IMPOSTO PROGRESSIVO NA EUROPA 

No eixo vertical esquerdo Crescimento da renda per capita  

No eixo vertical direito Taxa marginal de imposto aplicável as rendas mais elevadas 

No eixo horizontal o período de 1870 a 2020 

 

 

 Segundo Piketty, estes gráficos informam que “concretamente a forte 

progressividade tributária estabelecida contribuiu para acabar com a extrema 

concentração da propriedade e da renda em vigor no século XIX e início do século XX, 

e esta redução das desigualdades abriu espaço para entre 1950 e 1980 se constituir o 

período de maior crescimento jamais observado. No mínimo isto deveria colocar todo 

mundo de acordo sobre o fato de que a forte desigualdade de antes da segunda guerra 

não era de forma alguma necessária para o crescimento econômico que era, portanto, 

o discurso dominante de boa parte da elite da época. Em princípio todo mundo poderia 

concordar sobre o fracasso da “revolução conservadora” Reaganiana dos anos 

1980/1990: o crescimento dos EUA foi dividido por dois e a ideia que ele teria 

desmoronado na ausência destas políticas parece particularmente pouco plausível”.
3
 

 A primeira guerra mundial que exigiu dos trabalhadores sacrifícios em vida e 

recursos para financiá-la, não permitiu a manutenção dos privilégios tributários nos 

patamares anteriores, da mesma forma a crise de 1929 e a vitória da Revolução Russa, 

acentuaram a luta de classes e obrigaram o Estado capitalista buscar legitimidade na 

afirmação dos direitos sociais. Após a segunda guerra estes elementos de perda de 

legitimidade se acentuaram. A União Soviética aparece como a grande vitoriosa contra 

o nazismo e nas áreas ocupadas pela Alemanha, parte da burguesia teve 

comportamento ambíguo quando não francamente colaboracionista, assim o conjunto 
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de direitos conquistados pelos trabalhadores se amplia, a progressividade tributária se 

acentua e a desigualdade diminui. 

 A social democracia de base nacional se afirma, não só quando era governo mas 

também a direita tinha que levar em conta os direitos dos trabalhadores. O exemplo 

mais claro era da Alemanha onde os social democratas se alternavam com os 

conservadores no governo, mas um certo arcabouço de igualdade e de bem estar social 

permanecia. 

 A crise da social democracia no meu entender é insuficientemente desenvolvida 

por Piketty, portanto as linhas que seguem sobre esta questão, são de minha própria 

autoria. 

 As normas de reajuste salarial incorporadas nas convenções coletivas, implicavam 

em inércia não compensada pelo aumento da produtividade, pois o processo 

Taylor/Fordista de redução dos tempos mortos na produção chegava ao seu limite e o 

crescimento da produtividade dependia do aumento das cadências, que por sua vez 

também chegavam ao seu limite físico, mas antes disso social. A resistência ao aumento 

das cadências se acentuava e desta forma diminuía o crescimento da produtividade. 

 O conflito distributivo se traduz pela crescente inflação, que abriu espaço para 

os conservadores. 

 Em 1979 na Inglaterra e em 1980 nos Estados Unidos, a eleição de Margaret 

Thatcher e Ronald Reagan deu início a revolução conservadora que embora 

enfraquecida perdura até hoje, na medida que a social democracia capitula diante do 

capital.  

 O colapso da União Soviética, dos regimes do Leste Europeu e de outros regimes 

ditos comunistas tiveram também grande influência na consolidação da revolução 

conservadora e na percepção que não havia alternativa o capitalismo liberal. Os 

intelectuais de direita como Francis Fukuyama, decretaram o fim da história. Os da 

esquerda se retraíram, quando não aderiram. 

 Para isso contribuíram também a mundialização do capital com consequente 

limite da regulação nacional da economia e a financiarização com a livre movimentação 

do capital. 

 No entanto, o balanço de quarenta anos de liberalismo, do ponto de vista 

econômico e social depõem contra esta alternativa, particularmente as crises 

econômicas, em especial a de 2008. A crise atual, atribuída a pandemia do coronavírus 

já dava sinais de existência antes mesmo da crise sanitária em curso. O COVID 19 deu o 

start e a agravou de sobremodo. Este assunto trataremos no final desta resenha. 

 

 

 



 

 DESIGUALDADE E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

 A crise dos anos setenta que resultou no ascenso do neoliberalismo nos países 

centrais é resultado da alteração na correlação de forças entre as classes, bem como a 

mudança ampla do eleitorado A ideia de falta de alternativa ao liberalismo se consolida. 

Os movimentos sociais, em particular os sindicatos se enfraquecem, o individualismo 

ganha espaço. 

 A própria social democracia, numa perspectiva de realismo político recua e passa 

a adotar partes das teses conservadoras. Privatizações, redução do Estado em geral e do 

Estado social em particular, redução dos direitos sociais, etc. são apoiadas quando não 

implementadas pelos sociais democratas na Espanha, Itália, França, Inglaterra, Portugal 

e outros. 

 A tese de Piketty é que o abandono dos segmentos mais pobres das populações 

pela esquerda eleitoral resultou numa redução do apoio destes aos partidos social 

democratas, se traduzindo por um lado no absenteísmo que cresceu bastante e por 

outro lado por um crescimento eleitoral da extrema direita com os votos populares, 

que através de suas versões xenófobas, racistas e preconceituosas da situação, 

galvanizava parte do eleitorado popular. 

 Os dados apresentados mostram que se por um lado houve a diminuição do 

voto popular na esquerda, representado pelo voto de menor escolaridade, mas também 

de menor renda na esquerda, por outro lado houve um aumento de votos do eleitorado 

com maior nível de instrução e em menor grau com maior renda e patrimônio. 

 O gráfico abaixo mostra a diferença entre os 10% dos eleitores mais diplomados 

e os 90% menos diplomados nos partidos de esquerda nos EUA, na França e no Reino 

Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 15.13 pag.972 – VOTO NA ESQUERDA CONSIDERANDO NIVEL DE 

INSTRUÇÃO 

No eixo vertical esquerdo diferença entre o percentual de votos dos 10% de maior 

nível de instrução e os 90% de menor nível de instrução. 

No eixo horizontal o período de 1945 a 2020 

 

 Vemos que a partir de 1980 os diplomados passam a votar predominantemente 

na esquerda (no sentido lato). Segundo Piketty, o modelo educativo que priorizava os 

recursos públicos para os filhos destes setores sociais os atraiu para a esquerda, as 

melhores escolas do secundário e instituições de ensino superior recebiam maiores 

recursos materiais e humanos, num processo seletivo aparentemente meritocrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 O retrato atual da desigualdade no mundo é representado pela amostra abaixo 

Gráfico 13.2 pag.758 – REGIMES DE DESIGUALDADE NO MUNDO EM 2018 

No eixo vertical Parte dos 10% mais ricos na renda total  

No eixo horizontal Países 

 

 

 É possível ponderar que nos países periféricos a tendência do eleitorado popular 

se mostra influenciada pela percepção de que a esquerda capitula. Ocorre também a 

intervenção do imperialismo, principalmente americano no sentido de sabotar politica 

e economicamente os governos de esquerda, quando não promovendo golpes de 

Estado, como nos casos do Brasil, Venezuela e Bolívia, impondo em alguns casos 

governos de baixa legitimidade e instáveis.  

 

 AS SAÍDAS PROPOSTAS 

  

 O que Piketty propõe é retomar o caminho do processo de distribuição de renda 

em curso no século XX, interrompido a partir de 1980. O neoproprietarismo radical 

reconcentrou brutalmente a renda e principalmente o patrimônio. Os impostos 

incidentes de forma progressiva se atenuaram. Estas duas considerações estão 

demonstradas nos gráficos anteriores. Os governos se justificam pelo risco da fuga de 

capitais. 

 É por isso que Piketty sugere o aumento dos impostos numa base transnacional, 

por exemplo no nível da comunidade europeia, independente do imposto ser 

apropriado no todo ou em parte pelos países membros.  



 Para que propostas desta natureza tenham legitimidade democrática o 

parlamento europeu deveria ser formado proporcionalmente à população por 

representantes dos parlamentos nacionais. 

 Piketty sugere que para contornar a exigência de unanimidade para adoção de 

medidas desta natureza, que esta questão possa ser tratada por grupos de países e aposta 

na expansão por convencimento político. 

 Assim, os impostos progressivos adicionais poderiam financiar o bem estar social 

e a transição verde da economia (transição energética, da agricultura, etc.). 

 Piketty apresenta o que ele denomina de socialismo participativo “se baseiam 

antes de tudo nas evoluções históricas apresentadas neste livro, em particular nas lições 

consideráveis dos regimes de desigualdade observadas após o inicio do século XX. Elas 

foram pensadas para sociedades históricas particulares, a saber aquelas do século XIX”.
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 Efetivamente comparando com o período anterior, a progressividade tributária 

foi monumental. Os acontecimentos históricos, guerras, crises, revoluções e a evolução 

da discussão sobre o tema, abriu espaço para mudanças. 

 No momento atual o crescimento da desigualdade e sua relação com a crise 

econômica e social do presente, ainda mais no contexto da pandemia, pode criar 

condições de um rearranjo social. Está cada vez mais presente a disjuntiva mudança 

radical ou barbárie. 

 Para Piketty a ideia de redistribuição de riqueza e poder, supõe de um lado abrir 

a possibilidade de participação dos assalariados na direção das empresas a partir do 

aprofundamento dos modelos sueco e alemão e de outro lado da distribuição efetiva 

de riqueza. Na prática significa aumentar o peso dos assalariados nos Conselhos de 

Administração das empresas, ou que é o mesmo, estabelecer um teto nas configurações 

de poder dos Conselhos para participação acionária, isto é por exemplo, se tem 

acionistas com mais de 10% das ações, seu peso do ponto de vista do poder seria 

limitado a 10%. 

 Os exemplos atuais conhecidos não proporcionam maioria para os assalariados 

e ultrapassar esta situação parece muito difícil, embora a participação dos assalariados 

ainda que limitada, tenha reflexo na eficiência das empresas e no engajamento dos 

trabalhadores. 

 Outra questão central é a substituição “da noção de propriedade permanente 

pela de propriedade temporária, através de um imposto progressivo sobre as 

propriedades importantes permitindo financiar uma dotação inicial de capital e 

organizar uma circulação permanente de bens e da fortuna”. 

 Resumindo, Piketty com sua ideia de socialismo participativo, busca a progressão 

tributária para garantir os serviços essenciais em particular saúde, proteção do meio 

ambiente e educação, este ultimo acessível de forma igualitária para todos e também 
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progressão dos impostos sobre detentores de grandes rendas e fortunas com o objetivo 

de fazer circular o patrimônio. Estes impostos incidiriam por bloco de países para que 

seja evitada a concorrência entre países baseada em vantagens tributárias. 

O próprio Piketty formula propostas para mostrar sua viabilidade, no entanto 

abre a possibilidade de se pensar outras, garantindo que mantenham o sentido de 

combate a desigualdade de renda, patrimônio e poder. 

Piketty apenas menciona o movimento dos coletes amarelos na França. Sobre 

esta ação, é interessante referir que entre suas reinvindicações estava a suspensão de um 

imposto sobre combustíveis e a manutenção do imposto sobre as fortunas, parcialmente 

suspenso. A suspensão do imposto sobre os combustíveis foi conquistada, mas o 

movimento continuou porque o imposto sobre a fortuna não foi restabelecido. 

O movimento percebeu que a supressão de um imposto e a não manutenção de 

outro considerado justo implica em reduzir as possibilidades de financiamento das 

políticas. Trata-se de um avanço da consciência e um juízo de valor sobre a estrutura 

tributária. Este processo pode resultar na alteração da correlação de forças para postular 

mudanças no plano da desigualdade social e econômica. 

Na sequência vamos polemizar com Piketty, não antes de manifestar nosso 

profundo reconhecimento pela qualidade do trabalho desta obra, pelas informações e 

pesquisas realizadas que agregam em conhecimento e formulação para acadêmicos, 

militantes, gestores públicos e leitores em geral, um instrumental poderoso para 

construir alternativas progressivas. 

 

 

Portanto, nesta perspectiva: 

1. Piketty não pensa num novo estado estruturado a partir de uma democracia 

horizontal, onde o protagonismo popular direta ou indiretamente seja definidor 

dos rumos; 

2. O papel do mercado é pouco problematizado a não ser na retirada da esfera do 

mercado de alguns setores, o que já acontece hoje ainda que de forma 

crescentemente mitigada, como saúde e educação; 

3. Associado à questão anterior está o planejamento, que deve ser democrático, 

dentro da perspectiva de produzir para as necessidades, definidas 

democraticamente. A pandemia do coronavírus mostrou a fragilidade das 

respostas do mercado considerando as necessidades da saúde da população, da 

concorrência e da suposta eficiência privada. Aliás em relação ao planejamento 

temos uma larga experiência anterior, em muitos aspectos bem sucedida; 

4. Embora Piketty seja crítico a financeirização não discute alternativas para o 

formato atual do mercado de capitais e da dimensão desestabilizadora deste 

como manipulação especulativa do capital fictício. No meu entender este deve 

ser inibido e controlado até pela estatização do sistema financeiro; 



5. A redução do espaço do mercado e a ampliação da produção voltada às 

necessidades humanas, com base no planejamento democrático, rompe com a 

lei do valor, que poderia continuar como referência para o cálculo econômico 

numa gama residual de produtos e serviços. Não seria, portanto, a referência 

para o conjunto da produção material, não sendo fator de crise. A limitação da 

produção material teria como referência a capacidade de proteção e regeneração 

da natureza e a disponibilidade de trabalho decidida consensualmente pelos 

trabalhadores. Certamente haveria espaço para uma radical redução da jornada 

de trabalho e, portanto, de aumento do tempo livre; 

6. Embora faça uma menção rápida as cooperativas Piketty não lhes atribui muita 

importância. Eu penso que a cooperativa auto gestionária, que denomino 

economia solidária (ecosol) estão predestinadas a terem um papel importante 

em todos os setores da economia, cumprem os requisitos de difusão da 

propriedade e da gestão democrática, além de estarem historicamente alinhadas 

com a preservação do ambiente; 

7. O conjunto da economia seria formada por um setor estatal sendo aqueles que 

estão na base da economia e em geral constituem monopólios naturais mas 

geridos de forma mista por trabalhadores e representante da sociedade, um setor 

privado formado principalmente por cooperativas e por um conjunto ilimitado 

de pequenas empresas para atender de forma mais ágil as demandas da 

população com os limites mencionados no item 5. O potencial de desigualdade 

seria limitado pela progressividade tributária como estabelecida por Piketty; 

8. Nos países periféricos é fundamental a implementação de uma reforma agrária 

baseada no limite da propriedade e sua distribuição para trabalhadores sem terra, 

visando o desenvolvimento de uma agricultura camponesa, desenvolvendo 

produção de alimento orgânicos, com base na pequena propriedade com espaço 

para articulação e cooperação dos camponeses; 

9. Integrar o combate ao conjunto das opressões em particular a discriminação 

racial e de gênero aos elementos antes mencionados, pois estas opressões se 

manifestam muito claramente na má distribuição de renda e na carência dos 

serviços públicos. 

 

CONSIDERAÇÕES PARA SEGUIR 

A pandemia que vivemos pode ser um poderoso vetor de implementação das 

propostas de Thomas Piketty, das que apresentei e de tantas outras  que venham a 

se configurar considerando mudar a economia e a sociedade no sentido de distribuir 

renda, riquezas e poder, redefinindo a sociabilidade na perspectiva da igualdade e 

da solidariedade. 

No entanto vivemos questões urgentíssimas que não podem esperar, tendo que 

serem encaminhadas no sentido definido nos itens 1 a 9. A primeira é a questão da 

pandemia que tem que ser pautada pela proteção igualitária da vida, isto implica 

além da assistência à saúde, a manutenção pelo Estado do auxílio econômico para 



que todos possam atender com dignidade suas necessidades mais imediatas, na 

perspectiva de proteger sua saúde pelo período necessário. 

Outra questão a ser assumida desde já, são as medidas para o enfrentamento da 

questão climática, que se não enfrentada poderá causar uma catástrofe mais grave 

que a pandemia do coronavírus. 

A profunda redefinição da economia para enfrentar a crise climática vai exigir 

grandes investimentos e a criação de atividades que por si só vão demandar grande 

quantidade de trabalho, que vão impactar de imediato no emprego. 

Saneamento, habitação sustentável, sistema de transporte, energia sem emissão 

de carbono, recomposição da cobertura vegetal, agricultura ecológica, etc., não 

parecem demandar processos de trabalho com grande exposição ao coronavírus. O 

que não parece viável é pensar a retomada baseada nos eixos de acumulação atuais. 

Outra questão essencial seria a revogação de toda legislação regressiva no campo 

trabalhista (reforma trabalhista, previdenciária, etc.) e da limitação de gastos 

públicos. 

Para obter os meios de financiamento, além das propostas de progressividade 

tributária e da resolução da questão da dívida pública, no plano mais imediato o 

suporte da Nova Teoria Monetária, permitiria a criação monetária necessária para 

garantir recursos. Cabe o registro que a Nova Teoria Monetária, formulada pelos 

liberais históricos, tem como base as velhas e boas teses Keynesianas. 

Temos que ter presente que se não houver profundas mudanças o cenário será a 

barbárie e a perspectiva de extinção da raça humana. 


