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UMA HISTÓRIA SOBRE A PERDA DE DIREITOS NO 
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Resumen: El texto que se presenta en este documento está destinado a analizar en el  
transcurrir de la historia, sobre todo en la peculiaridad brasileña, la manera en que las 
políticas sociales se caracterizan en el marco de las determinaciones de producción y 
reproducción del modo capitalista, así como también pretende identificar las 
reflexiones que se hicieron sentir, en este proceso dialéctico, en el campo de la 
pérdida de los derechos sociales conquistados históricamente, sobre todo al observar 
la consolidación de la fase monopólica del sistea de metabolismo del capital y la 
génesis del proceso de contrarreforma del Estado brasileiro. Concluímos apuntando la 
necesidad de ruptura y transformación - gracias a los esfuerzos del protagonista clase 
obrera – con el modelo y las formas que las políticas sociales han adquirido. 
 
Palabras Clave: Políticas Sociales. Estado. Capitalismo. Contrarreforma del Estado. 
 
Resumo: O texto que ora apresentamos tem por objetivo demarcar no transcorrer da 
história, sobretudo na particularidade brasileira, o modo pelo qual as políticas sociais 
se caracterizaram em meio às determinações de produção e reprodução do modo 
capitalista, bem como apontar os reflexos que se fizeram sentir, nesse processo 
dialético, no campo da perda dos direitos sociais historicamente conquistados, 
sobretudo quanto observamos a consolidação da fase monopólica do sistema de 
metabolismos do capital e a gênese do processo de contra-reforma do Estado 
brasileiro. Concluímos apontando a necessidade de ruptura e transformação - por 
meio do esforço protagônico da classe trabalhadora - com o modelo e formas que as 
políticas sociais adquiriram.  
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1 - Para começar... 

A necessidade constante de pensar o movimento do real, a partir dos 
fenômenos que envolvem a produção e reprodução de nossa sociedade, nos faz 
sintonizar com as determinações mais gerais do modo capitalista de produção, e seus 
reflexos para o conjunto das políticas sociais.  

Assistimos, em meio à conjuntura neoliberal candente, a disseminação 
ideológica atrelada aos interesses materiais das classes dominantes, que apregoa a 
generalização da ideia de avanço das políticas sociais num sentido amplo, como 
recurso e/ou forma que, por si só, pode ser determinante para extinguir as injustas 
estruturas desiguais que nos assolam, há bastante tempo, de maneira muito latente. 
Ao mesmo tempo, uma leitura crítica da realidade concreta que nos ronda, aponta o 
avesso do acima exposto: a perda de direitos, a focalização, seletivização, a contra-
reforma do Estado, entre outras tantas características estão, em verdade, se fazendo 
presentes na lógica que norteia a construção e materialização das PS fazendo presente 
para a classe trabalhadora na contemporaneidade, obrigando-nos a questionar a 
função e horizonte que se expressam no propalado avanço destas políticas. 

Enquanto profissionais chamados a atuar diretamente com as Políticas Sociais – 
em sua formulação, implementação e avaliação –, consideramos mister fazer esforços 
para pensá-las, desmistificando a realidade e, como corolário, criando fundamentos 
para ressignificar à prática profissional em razão do que defende o nosso Projeto Ético-
Político profissional.  

Nesse sentido, o texto ora exposto não objetiva esgotar as reflexões sobre esse 
campo do conhecimento. Pretendemos, tão somente, apontar algumas considerações 
na tentativa contribuir para demarcar, no transcorrer da história e sobretudo na 
particularidade brasileira, o modo pelo qual as políticas sociais se caracterizaram em 
meio às determinações de (re)produção do modo capitalista, bem como apontar os 
reflexos que se fizeram sentir, nesse processo dialético, no campo da perda dos 
direitos sociais historicamente conquistados, sobretudo quanto observamos a 
consolidação da fase monopólica do sistema de metabolismos do capital e a gênese do 
processo de contra-reforma do Estado brasileiro. Assim, vamos à história... 

2 - O desenrolar da história 

As primeiras formas de políticas sociais, não podem ser pensadas descoladas de 
uma análise acerca do trabalho, especificamente a partir do contexto de eclosão da 
Revolução Industrial, período histórico caracterizado pela necessidade de mão de obra 
para garantir os interesses da burguesia então nascente.  

Esta necessidade se expressava na lógica norteadora do processo de produção 
das mercadorias para comercialização, o que representava para o conjunto da classe 
trabalhadora, submissa a esta conjuntura econômica e política: extenuantes jornadas 
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de atividade laboral, ambientes insalubres e perigosos, situações de violência etc. 
fazendo surgir demandas imediatas e concretas de todas as ordens.    

O novo modo de produção capitalista surge, por assim dizer, baseado no 
reforço à histórica divergência entre classes2 que se fez presente na história da 
humanidade e engendrou os capitalistas: detentores dos meios materiais necessários 
para produzir e subordinar uma segunda classe: o proletariado que, aniquilado desses 
meios de produção e possuindo apenas sua força de trabalho como recurso 
fundamental, vê-se obrigado a submeter-se aos ditames e interesses da minoria 
burguesa.  

Esses determinantes são fundamentais para nos permitir atingir a compreensão 
das bases justificadoras do aparecimento da questão social, enquanto fenômeno que 
resguarda em si as expressões da contradição resultantes da dominação e exploração 
imposta pelo capital e que, num mesmo movimento, requisita a intervenção de um 
organismo – o Estado, capaz de corroborar, direta e indiretamente, com a 
(re)produção de seus interesses.    

Segundo Behring e Boschetti (2009), entre a metade do século XIX até o 
começo do seguinte, a sociedade europeia fundamentava-se, do ponto de vista 
socioeconômico a partir dos princípios liberalistas. Assim, “o papel do Estado, uma 
espécie de mal necessário [...] resume-se a fornecer a base legal com a qual o mercado 
pode melhor maximizar os ‘benefícios do homem” (BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 
56).   

Com o liberalismo, priorizava-se a liberdade do mercado como central para o 
desenvolvimento da sociedade. Os ideólogos desta corrente pregavam que os esforços 
individuais de cada sujeito, convergiriam para maximizar o bem estar de todos. 
Acreditavam na existência de uma taxa de desemprego necessária e naturalizavam as 
desigualdades de oportunidades - já que para o princípio liberal o homem é 
responsável pelo seu estado, o que nos remete até uma concepção Darwinista, de que 
só os melhores sobrevivem - e também as desigualdades mais estruturais.   

Dentre os modelos de políticas sociais, dois disseminaram-se na história, a 
partir da conjuntura e dos múltiplos determinantes que cercearam às épocas, servindo 
de base, inclusive, para os padrões de proteção social posteriores, são eles: o 
beveridgiano e o bismarkiano, que caracterizavam-se à grosso modo, respectivamente, 
pela universalização e restrição (via seguros) dos direitos sociais.   

                                                
2 Como discorrem Marx e Engels, no início de O Manifesto do Partido Comunista: “A história de todas as 
sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, 
patrício e plebeu, barão e servo, mestre do corporação e companheiro, numa palavra opressores e 
oprimidos em constante oposição, tem vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada;” 
(MARX & ENGELS, 1999, p. 07). 
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Para compreendermos o posicionamento da particularidade brasileira, em meio 
a esta totalidade mais ampla que, de modo breve e introdutório, esboçamos nas linhas 
acima, é preciso entender minimamente algumas particularidades presentes em nossa 
história, na medida em que foram responsáveis por contribuir e desenhar a forma 
como foram conduzidas as iniciativas de políticas sociais, aqui.  

Nestes termos, a primeira consideração a ser mencionada, diz respeito ao 
modo e sentido de nossa formação sócio histórica. Prado Júnior (s/a) nos informa que 
desde o período colonial, a constituição de nossa nação esteve intrinsecamente 
voltada ao atendimento dos interesses da metrópole portuguesa. Diz-nos ainda que, o 
período em voga, foi marcado e caracterizado pela monocultura, grande lavoura e 
trabalho escravo, elemento este extremamente importante para visualizarmos as 
direções das políticas sociais entre nós.  

O processo de adaptação brasileira ao capitalismo – que tem como marco 
histórico a proclamação da independência, também nos dá pistas importantes para 
refletirmos sobre a presença destas políticas, na medida em que foi possível observar, 
como nos faz crer Iamamoto (2011), um processo de modernização conservadora, 
donde as decisões ocorreram sempre pelo alto, de cima para baixo, fazendo com 
que as grandes massas e seus interesses fossem invisibilizados, calados e abafados. Ao 
mesmo tempo, não há o desprendimento de algumas características que se faziam 
presentes desde a colônia, com ênfase para o trabalho escravo.  

Estes e outros fatos retardaram, em relação aos países de capitalismo central, o 
aparecimento das políticas sociais. Ora, entre nós a longa duração do sistema 
escravocrata de trabalho impossibilitou a organização e articulação dos trabalhadores, 
bem como a formação da consciência de classe para si3, o que irá germinar, de 
maneira visível, quando anuncia-se, entre nós, a necessidade do trabalho livre, para 
firmamos, como sugerem Behring e Boschetti (2009) o liberalismo à brasileira.    

É em meio a este contexto que presenciamos, no Brasil, o surgimento das 
"condições favoráveis" para fazer materializar as primeiras políticas ou padrões de 
proteção social em nossa sociedade – inicialmente para os marítimos e 
ferroviários, com as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAP’s) - expandindo-se entre 
1930-1945, em decorrência das alterações que sobrevêm do cenário mundial 
(BEHRING & BOSCHETTI, 2009).   

Já em meados de 1960, o Brasil se insere no contexto de ditadura militar. Nesse 
momento, enquanto os outros países encontravam-se numa crise, expressa, entre 
outros fatores, pelo esgotamento do modelo fordista, o Brasil vivenciava tempos de 

                                                
3 “As condições econômicas, inicialmente, transformaram a massa do país [Inglaterra] em trabalhadores. 
A dominação do capital criou para esta massa uma situação comum, interesses comuns. Esta massa, 
pois, é já, face ao capital, uma classe, mas ainda não o é para si mesma. Na luta, de que assinalamos 
algumas fases, esta massa se reune, se constitui em classe para si mesma. Os interesses que defende se 
tornam interesses de classe. Mas a luta entre classes é uma luta política” (MARX, 1985, p.159). 
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milagre econômico. No bojo desta conjuntura de ditadura, caracterizada pelas mais 
inúmeras atrocidades, a exemplo das prisões, cerceamento da liberdade, torturas etc., 
as políticas sociais vão se configurar, para adaptar-se a nova lógica do 
capital, fomentando uma conjuntura marcada pelo binômio repressão e assistência; 
assim, marcaram-se de um lado, pela expansão e modernização e, de outro, pelo 
incentivo à privatização. E tudo isso ocorria como estratégia para legitimar entre os 
diversos setores da sociedade, o modelo tecnocrático, burguês e militar imposto. 
(NETTO, 2011).  

Esta ditadura persiste entre nós até 1985, momento em que a organização 
popular faz-se visível, exigindo o fim da ditadura via abertura democrática e a luta pela 
materialização de direitos.  

A década de 1990 expressa, do ponto de vista dos arranjos econômico-políticos 
forjados na particularidade brasileira, um lapso temporal relevante para pensarmos 
através de que e como ocorre a absorção dos princípios e valores atrelados ao 
neoliberalismo, a partir das transformações expressas pelas novas requisições do 
capitalismo em meio a nova conjuntura que o cerca, num conjunto de mutações no 
seio do Estado, e refletidas para a sociedade.  

Carecemos pensar, portanto, no processo de consolidação do capitalismo 
monopolista entre nós, o qual se dá com vistas a atender prioritariamente as 
determinações impostas pelos organismos financeiros multilaterais, que apontam 
diversas instruções para favorecer o desenvolvimento econômico de nossa sociedade, 
desconsiderando as necessidades e interesses das classes sociais oprimidas. Ou seja, o 
aparelho estatal é aprisionado pela burguesia e, nesse sentido, passa a garantir, com 
maior ou menor intensidade, seus interesses.  

Como nos lembra José Paulo Netto (2007) o Estado, desde o período 
absolutista surge atrelado aos estratos de classe que dominam na sociedade. Assim, 
para cada uma das fases/estágios antecedentes4 do capitalismo o Estado se posicionou 
de determinada forma e, com o “avanço” para sua fase monopólica, temos também, 
uma nova adequação do Estado, pautada a partir de fatores econômicos, políticos e 
sociais que se expressam de acordo com as especificidades de cada região.    

Estes dois elementos – Estado e monopólios – estão 
dialeticamente unidos, mas são distintos. Operam com meios 

                                                
4 A história do desenvolvimento do capitalismo passou por algumas fases: primitivo ou concorrencial 
(Século XVIII) e monopolista, sendo que esta ultima se divide em Clássica, compreendendo os períodos 
de 1980 a 1940. Com o pós segunda guerra mundial, instaura-se a fase Imperialista (BEHRING, 2007; 
NETTO, 2007; NETTO & BRAZ, 2008). Porem este ultimo estágio “ [...] altera significativamente a 
dinâmica interna da sociedade burguesa: ao mesmo tempo em que potencia as contradições 
fundamentais do capitalismo já explícitas no estágio concorrencial e as combina com novas contradições 
e antagonismos, deflagra complexos processos que jogam no sentido de contrarrestar a ponderação dos 
vetores negativos e críticos que detona” (NETTO, 2007, p. 19-20) 
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adaptados às suas respectivas funções, mas submetidos às 
mesmas leis. Economia, política e ideologia estão cada vez mais 
ligadas entre si, ainda que relativamente sejam instâncias 
autônomas (BEHRING, 2007, p. 34-5).  

Neste ínterim, somos levados a crer que a interlocução das atividades do 
Estado e do monopólio, cada qual com suas peculiaridades, contribuem para o 
processo de desenvolvimento e reprodução do capitalismo monopolista, sobretudo 
através dos diversos mecanismos que criam para valorizar o capital.   

É importante destacar que essas transformações e mutações do Estado não 
acontecem de maneira independente ou apática da classe trabalhadora, que 
reivindica, de um lado, a manutenção de direitos sociais historicamente conquistados 
e, de outro, a aquisição de novos. Fundamentalmente, a ação do Estado para com a 
classe trabalhadora não ocorre descolada das reivindicações que, se não fossem 
minimamente atendidas, poderiam por em xeque a ordem instalada pelo capital na 
sociedade: é o momento em que o capital “dá o anel, para não perder os dedos”!  

Ora, se de um lado, como nos lembram Marx e Engels (1999) a burguesia 
ansiando manter sua existência transforma constantemente as relações sociais a partir 
do chão material que lhe dá sentido, de outro também é inconteste que surgiram 
outros sujeitos e aparelhos mediando às organizações e interesses do proletariado. 
Desse modo, não desconsideramos a formulação da corrente marxista clássica que 
percebe o Estado como “comitê executivo dos interesses da burguesia”, mas 
corroboramos com Coutinho quando afirma que.    

a necessidade de conquistar o consenso como 
condição sine qua non da dominação impõe a criação ou 
renovação de determinadas instituições sociais, que passam a 
funcionar como portadores materiais específicos (com 
estrutura e legalidade próprias) das relações sociais de 
hegemonia (COUTINHO, 2008, p. 55).   

Não podemos, assim, desconsiderar o esforço protagônico desses sujeitos ao 
longo da história. Contudo, quando observamos as novas determinações que 
emergem com a maturação do modo de produção capitalista em sua fase monopólica, 
não podemos deixar de atentar também, para o avanço do capital em detrimento do 
retrocesso do trabalho. Portanto, parece acertado a candente necessidade 
de verificarmos as múltiplas determinações e simbioses que tem mediado, na história, 
as relações entre política social e Estado para termos uma noção mais fundamentada 
dessa análise.   

Para atingir a compreensão dessas relações, que se situam e determinam 
diretamente a materialização das políticas sócias no geral, faz-se necessário 
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refletirmos acerca do processo de contrarreforma5 do Estado brasileiro. Um conjunto 
de mudanças, ajustes e direcionamentos que não estruturaram-se de maneira positiva 
do ponto de vista de melhorias substanciais na qualidade e modo de vida da 
sociedade. Muito pelo contrário, visualizamos um processo de aprofundamento das 
dificuldades e percalços que historicamente assolaram a classe trabalhadora. De fato, 
trata-se de “[...] uma contrarreforma conservadora e regressiva, diferente do que 
postulam os que a projetaram entre as paredes dos gabinetes tecnocráticos e 
inspirados nas orientações das agências multilaterais” (BEHRING, 2008, p. 171).  

A reforma do Estado, segundo Behring (2008) tem impactado em três 
dimensões, a saber: privatizações, seguridade social e flexibilização das condições de 
trabalho. Abaixo, tentaremos discorrer sobre elas.  

Particularmente no debate que se dedica às flexibilizações nas relações de 
trabalho, nos aclara a autora supracitada que, em períodos de crise, sempre tem se 
configurado como estratégia do capital a implementação de modificações no âmbito 
da esfera da produção, com vistas a diminuir seus custos e assim, adquirir mais lucro. 
Nesse sentido, se consumam rebatimentos diretos para o trabalhador através do 
surgimento das formas flexíveis de trabalho, de modo que se forjam e ganham 
contornos a partir dos interesses de quem a impulsiona.  

Esses rebatimentos se verificam, por exemplo, no aumento expressivo do 
desemprego, no maior nível de exploração dos trabalhadores ou ainda com 
o alastramento de diversas formas flexíveis de trabalho: informais, subcontratados, 
terceirizados etc., que demonstram claramente a opção política pela negação dos 
direitos sociais e trabalhistas que foram historicamente conquistados, em razão da 
subordinação do capital nacional à lógica do capitalismo internacional.  

As alterações que se sucedem na esfera econômica não acontecem isoladas, 
pois nesse processo se somam também as investidas do capital no plano ideológico, 
mais precisamente nos espaços de organização e reivindicação forjados pela classe 
trabalhadora, numa clara tentativa de promover “estratégias de passivização (grifos da 
autora) dos trabalhadores, com o objetivo de derruir sua identidade de classe” 
(BEHRING, 2008, p. 214).   

Em todo este jogo de interesses e estratégias por parte do capital, acreditamos 
que se mostram diversos determinantes, todos eles embebidos de     

                                                
5 Ora, como proferem Behring e Boschetti (2009), a reforma é um termo nutrido entre a classe 
trabalhadora e era usado para designar as conquistas e direitos alcançados no conflito com o capital em 
outras épocas históricas. Quando se utiliza este termo no final do século XX, acreditamos que o teor, 
bem como os efeitos, impactos e a direção sócio-histórica já não são mais os mesmos. Concluímos 
assim, que não podemos enquadrar este fenômeno como reforma, trata-se mesmo de uma contra-
reforma! 
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uma defesa contundente da flexibilização como elemento da 
“reforma” do Estado, no sentido de retirar entraves para a 
modernização e a competitividade da indústria brasileira a 
partir do custo do trabalho, bem como contribuir para atrair 
investimentos estrangeiros produtivos para o país, já que tal 
retirada implica a diminuição dos encargos sobre as empresas 
(BEHRING, 2008, p. 220).  

De fato, a defesa de um projeto de produção flexível, vinculado aos 
direcionamentos hegemônicos advindos dos setores e sujeitos que apregoam, a todo 
custo, a necessidade de adaptação de tudo e de todos aos mecanismos que possam 
conferir maiores taxas de lucro ao capital nacional vem, desde as primeiras medidas 
adotas entre nós, particularmente a partir do final de 1980 e início de 1990, com a 
entrada de Fernando Henrique Cardoso em nosso cenário político, se sobrepujando 
aos interesses da maioria oprimida, sobre quem recaem todos os efeitos negativos do 
processo.    

Associado a este processo de flexibilização, temos também um processo de 
intensas privatizações (e ele esta sendo muito visível no âmbito da educação, de modo 
geral), no qual o governo entrega às iniciativas particulares/privadas, nossos serviços e 
empresas, perdendo o domínio sobre eles.  

Forja-se, entre nós, pelos diversos aparatos de comunicação, uma cultura que 
tende a promover uma satanização do Estado e da coisa pública. Assim, atesta-se a 
insuficiência ou impossibilidade do Estado nacional em gerir os órgãos e empresas que 
possui. Ao mesmo passo, entra em cena o setor privado internacional, pleiteando 
conseguir suas altas taxas de lucros – permitindo-nos afirmar que concomitante a este 
processo de privatizações acontece também, outro: a desnacionalização, na medida 
em que são os interesses estrangeiros que passam a ter o controle sobre esses setores 
de utilidade pública, como saúde, telecomunicações e educação, por exemplo.  

Em síntese:   

Argumentava-se que o problema estaria localizado no Estado, e 
por isso seria necessário reformá-lo para novas requisições, 
corrigindo distorções e reduzindo custos, enquanto a política 
econômica corroía aceleradamente os meios de financiamento 
do Estado brasileiro através de uma inserção na ordem 
internacional que deixou o país a mercê dos especuladores do 
mercado financeiro, de forma que todo o esforço de redução 
de custos preconizado escoou pelo ralo do crescimento 
galopante das dívidas interna e externa (BEHRING & 
BOSCHETTI, 2009, p. 152).  
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  Nesse quadro de problemas, a “reforma”, expressa nesse caso no incentivo à 
privatização é apregoada como sendo a saída para as insuficiências do Estado. À base 
de sua justificação poderíamos encontrar vários argumentos: melhoria na qualidade 
dos serviços prestados, na conjuntura econômica  (marcada por muitas dívidas) etc.  
(BEHRING, 2008). Contudo, não foi isso que se assistiu. Cada vez mais, era possível 
comprovar que se estava diante de “[...] uma contrarreforma do Estado no Brasil de 
natureza destrutiva e regressiva, antinacional, antipopular e antidemocrática” (Op. Cit. 
p. 234) que se expressava – e continua se expressando, ainda hoje –, para o conjunto 
dos trabalhadores, através da perda de direitos e do aprofundamento das condições 
de miserabilidade e pauperismo que vivenciam.  

Dando prossecução à nossa exposição, é importante apontar uma dimensão 
sobre a qual se mostram outros rebatimentos ocasionados pela contrarreforma, 
dimensão esta que se encontra expressa no modo como se organizam os padrões de 
proteção social. Assim, como nos convence Behring (2008), as conquistas sociais 
impressas na Constituição Federal de 1988, como resultado da atuação organizada 
dos sujeitos na sociedade, passam a habitar um terreno complexo e espinhoso, do 
ponto de vista da garantia do padrão público universal da seguridade social.  

Isso acontece, pois em seu lugar [da universalidade], surgem configurações 
novas do capitalismo contemporâneo, que apontam a necessidade de fazer emergir 
intervenções cada vez mais pontuais e restritas, para estar em consonância com os 
interesses de acumulação do mercado, engendradas em meio à privatização dos 
direitos, e a transferência de responsabilidades do Estado para o propalado terceiro 
setor.   

Assim, a tendência geral é a de redução dos direitos, sob o 
argumento da crise fiscal, transformando-se as políticas sociais 
– a depender da correlação de forças entre as classes sociais e 
segmentos de classe e do grau de consolidação da democracia 
e da seguridade social nos países – em ações pontuais e 
compensatórias daqueles efeitos mais perversos da crise –‘a 
política econômica produz mortos e feridos, e a política social é 
uma frágil ambulância que vai recolhendo os mortos e feridos 
que a política econômica vai continuamente produzindo’ 
(BEHRING, 2008, p. 248).   

Ergue-se, dessa maneira, uma conjuntura que articula mecanismos para tentar 
justificar os direcionamentos do Estado, na esfera econômica da gestão das políticas 
sociais, as quais tem  se mostrado de maneira muito precária para a classe 
trabalhadora. É uma forma de abafar a magia que o feiticeiro [leia-se o capital] criou e 
que, pelas contradições da fórmula que o compõe, começam a se voltar contra ele, 
ameaçando todo o seu poder. 
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3. Algumas considerações sobre a (in)conclusão da história... 

A história que contamos, nas linhas acima, demonstra um avanço do capital 
sobre o conjunto da classe trabalhadora. A busca histórica que a burguesia tem 
implementado para permitir o acúmulo cada vez maior de suas taxas de lucro, tem 
ocorrido com constantes desmontes das políticas sociais que foram conquistadas à 
duras penas pelos trabalhadores.  

Hoje, é latente a necessidade de nos organizarmos, para desviar os rumos que 
essa história tem tomado no Brasil e no Mundo, no que tange, entre outras coisas, ao 
papel, lugar e sentido que as políticas sociais têm ocupado entre nós. É preciso frear as 
inúmeras contra-reformas que tem sido desencadeadas avassaladoramente pelo 
grande capital, possibilitando a efetivação de uma reforma em nossa sociedade, no 
sentido mais profundo do termo, que permita a superação da barbárie e o 
aparecimento de uma sociabilidade emancipada. 

É fundamental que a história se conclua, e que tenha um final radicalmente 
diferente do que visualizamos hoje. Por isso, finalizamos o texto, parafraseando Marx 
e Engels: trabalhadores de todo o mundo, uni-vos em busca em de um final feliz... 
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