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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA

SESSÕES ORDINÁRIAS

A CONTRADIÇÃO VALOR-VALOR DE USO COMO PLATAFORMA PARA 
A CRÍTICA E A SUPERAÇÃO DO CAPITALISMO NO SÉCULO XXI: AS 
CONTRIBUIÇÕES DE BOLÍVAR ECHEVERRÍA

Andrea Santos Baca (Doutoranda UFF)

O panorama social nesta segunda década do século XXI se apresenta 
pouco alentador. As três décadas de ofensiva selvagem do capitalismo 
neoliberal têm tido por resultado um cenário de devastação em quase 
todos os âmbitos da vida social: guerras, epidemias, pobreza, crise 
alimentar, fome, genocídios, violência de Estado, crise ambiental e 
econômica, expressões reacionárias retrógadas e antidemocráticas, 
entre muitas outras. Porém, como o reconhecimento da catástrofe não 
se convida à resignação e ao pessimismo, pelo contrário o convite é 
para assumí-la desde a plataforma crítica de Karl Marx. Mas, como 
invocar um autor do século XIX para enfrentar o que pode ser 
identifi cado como uma crise civilizatória do século XXI? Em especial, 
este artigo chama para a recuperação da proposta de reconstrução 
rigorosa, não dogmática e original do projeto de crítica de Karl 
Marx realizado pelo pensador latino-americano Bolivar Echeverría. 
Projeto de marxismo latino-americano que a partir do resgate e 
desenvolvimento da contradição valor-valor de uso, apresentada por 
Marx, se apresenta como uma plataforma extremamente útil e efetiva 
para a crítica e a superação do capitalismo do século XXI, bem como 
o seu catastrófi co cenário. O artigo se organiza em quatro partes: 
I. Vida de Bolívar Echeverría e contexto social da sua obra; II. A 
contradição valor-valor de uso como o eixo da crítica do capitalismo; 
III. Desenvolvimentos da contradição valor – valor de uso para a crítica 
do capitalismo do século XXI; e IV. A atualidade da revolução diante 
a barbárie capitalista: a forma de conclusão.

180515_miolo_cadernoresumos_r9.indd   38 20/05/2015   11:57:13


