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RESUMO 

A temática desta pesquisa se circunscreve no rastreamento da violência inserida no contexto 

das ações do Estado gerencialista da vida em sociedade. Tem como ponto de partida a 

prerrogativa de que ‗o Estado é um fato violento‘. Ao conceber a violência em três 

dimensões: a simbólica, a objetiva (ou sistêmica) e a subjetiva, o filósofo esloveno Slavoj 

Žižek nos fornece o elemento central para problematizarmos o uso da força e/ou coerção pelo 

Estado enquanto elemento fundamental para a sua própria fundação e existência. É pela 

análise do estreitamento do tripé capitalismo-democracia-(neo)liberalismo enquanto estruturas 

legitimadoras do gerenciamento da sociedade pelo Estado que se chega às formas violentas 

que lhe veste. O aparato ideológico a serviço do Estado se constitui por outro lado, enquanto 

formas invisíveis. Nesse contexto, consideram-se ainda as estruturas objetivas como o 

aparelho jurídico, de legitimação da organização social pelo Estado. A linha teórica baseada 

no materialismo dialético nos permitiu concluir que sim, o Estado é um fato violento, mais 

que isso, o Estado é violência. Suas faces violentas só nos são visíveis através de políticas que 

visam à exploração da força de trabalho assalariada pela burguesia, a defesa da propriedade 

privada e ao acúmulo de capital, pelos donos dos meios de produção. Tais políticas resultam 

em exploração, miséria, fome, desigualdades, exclusão, subordinação e sofrimento humano. 

Concluimos que, dada às estruturas sociais, político e econômicas em que estamos 

assentadados, se pretendemos lutar por uma sociedade sem violência (sistêmica), que aborde 

as condições de emergência de atos políticos de ruptura com as coordenadas sistêmicas de 

captura do sujeito politicamente desinteressado e que impulsionem a luta de classes, isso só 

nos será possível fora do Estado.   

Palavras-chave: Violência sistêmica. Capitalismo. Exploração. Luta de classes. Ideologia.  

  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The theme of the research entitled ‗State and violence in times of neoliberal capitalism‘ is 

limited to the tracing of violence inserted in the context of State actions, having the 

prerogative that 'the State is a violent fact' as its starting point. When designing violence in 

three dimensions: the symbolic, the objective (or systemic) and the subjective, the Slovenian 

philosopher Slavoj Žižek provides us theoretical-analytical support to problematize the use of 

force and/or coercion by the State as a fundamental element for its own foundation and 

existence. It is by analyzing the pairing of the tripod ‗capitalism - democracy - 

(neo)liberalism‘, as legitimating structures of the State management of society, that the 

expressions of the violent State are addressed. On the other hand, besides the judicial system, 

the ideological apparatus at the service of the state is built as invisible forms which legitimize 

the social organization by the State. The theoretical line based on dialectical materialism 

leaded us to the conclusion that, yes, the State is a violent fact, more than that, the State is 

violence. The violent faces of the State are only visible to us through policies aimed at the 

exploitation of the wage labor force by the bourgeoisie, through the defense of private 

property by the accumulation of capital by the owners of the means of production. Those 

policies tend to result in more exploitation, misery, hunger, social inequality and exclusion, 

subordination and human suffering. We‘ve come to the conclusion that, given the social, 

political and economic structures in which we are based, if we want to fight for a society 

without violence (systemic), that addresses the emergence of political acts of rupture with the 

systemic coordinates of capture of the politically disinterested subject and that can propel the 

class struggle is only possible not inside but outside the State. 

Keywords: Systemic Violence. Capitalism. Exploitation. Class struggle. Ideology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A passagem da Idade Média para o período Renacentista é marcada pela 

decadência do modo de produção feudal e pela ascensão do capitalismo. De um modo geral, 

no feudalismo o poder político, econômico e social era exercido fundamentalmente pelos 

senhores feudais. Em um primeiro momento o capitalismo registra a inédita separação entre 

poder econômico e poder político e social, cabendo aos capitalistas o total domínio sobre o 

poder econômico. O Estado surge neste contexto como um modo específico de organização 

social e que toma para si o controle sobre o poder político e social do decadente feudalismo. 

Desse modo, como afirma Wallerstein (2002), ―o sistema de Estados e a economia capitalista 

mundial nasceram no mesmo momento, o que significa que, se tivessem origens separadas, 

seria uma incrível coincidência‖ (p. 10). Embora o surgimento pari passu do capitalismo e do 

Estado não tenha sido necessariamente intencional, como será visto no capítulo 1 da presente 

tese, a aproximação entre ambos gerou um modelo de organização política, social e 

econômica que sairia da Europa para dominar o planeta nos anos seguintes.  

Tomados pelo princípio de que a ―ideologia não brota da ‗vida em si‘, mas só 

passa a existir na medida em que a sociedade é regulada pelo Estado‖ (ŽIŽEK, 1996, p. 24), 

nos parece que ser e existir para os sujeitos na contemporaneidade passa inescapavelmente 

pela falsa ideia de que outro modo de estar no mundo já não mais é possível, senão na 

perspectiva da ‗proteção‘ da vida social pelo Estado. Algo que nos soa paradoxal é o fato de 

que queremos ―café sem cafeína, creme de leite sem gordura, cerveja sem álcool‖ (ŽIŽEK, 

2003, p.26), ou seja, não obstante, queremos o abrigo (ou a sensação de proteção?) do Estado, 

um ente capaz de gerenciar a vida (que seria caótica?) entre nós os humanos. Por outro lado 

rejeitamos o contraditório inevitável, qual seja: o do uso da força, coerção, violência física 

enquanto elementos dos quais o Estado aparenta não poder prescindir para se constituir 

enquanto modo de organização social. 

Instigados por Žižek (2014), somos levados a crer que as determinações mais 

profundas da violência em nossa época estão amplamente ligadas à ordem capitalista, ou 

ainda a certo tipo de relação social que se particulariza pela ordem da mercadoria, ou seja, 

pela ordem do capital. Indo além, no dizer de Žižek (2014, p. 19-20). 

É necessário historicizar em profundidade a noção de violência objetiva, que 

assumiu uma nova forma no capitalismo [...]. É demasiado simplista afirmar que o 

espectro deste monstro (capitalismo) auto-generativo que segue o seu caminho 

ignorando qualquer preocupação humana ou ambiental é uma abstração ideológica e 
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que por detrás dessa abstração há pessoas reais e objetos naturais em cujos recursos 

e capacidades produtivas se baseia a circulação de capital, alimentando-se deles 

como um parasita gigante.  

De fato, nenhum sistema tem o poder de conservar-se hegemônico no planeta 

inteiro, como o capitalismo tem conseguido nos últimos séculos, sustentado apenas por táticas 

linguístico-persuasivas ou forças ocultas. Dito isto, somos tentados a sugerir que o Estado, 

comandado por ‗pessoas reais‘, não é a única força estruturadora que materializa e que dá 

corpo à sociabilidade capitalista e que possibilita a dinâmica funcional necessária para a sua 

perpetuação. As contundentes palavras de Moraes (2017) denunciam o comprometimento de 

grupos sociais que ocupam espaços de comando nas mais diversas instituições do Estado ao 

afirmar que,  

não se controla uma sociedade apenas com 1% de nababos. Em torno dele tem mais 

gente, muito mais. Os grupos sociais que controlam a gestão econômica, os cordéis 

do poder, da mídia, pode ser que não estejam entre os tais 1% mais ricos, mas 

pensam como eles, trabalham para eles, sonham em ser como eles
1
. 

O capitalismo é irremediavelmente imanente ao Estado e vice-versa. Ou ainda, 

como assinala Mascaro (2013), o Estado é necessariamente capitalista pelas formas de 

sociabilidade na qual estamos inseridos e que estruturam as relações sociais, tendo como base 

a ―exploração, dominação, concorrência, antagonismo de indivíduos, grupos, classes e 

Estados‖ (p. 111). Ou ainda, o Estado é capitalista quando verificamos que ele age como 

gerador e garantidor das condições de exploração da força de trabalho da classe de 

trabalhadores pela classe burguesa.  

Os sentidos subjacentes à palavra ‗violência‘ rondam o nosso imaginário como 

que apostos à palavra ‗Estado‘. Ao escutarmos a palavra violência ser pronunciada, uma 

plêiade de sentidos invadem nossas mentes. Talvez os mais comuns sejam desproteção e 

insegurança, os quais remetem aos aparelhos de repressão do Estado (policial civil, militar, 

federal) e, por conseguinte ao próprio Estado. Essa aproximação (violência e Estado) assume 

formas irremediavelmente híbridas na esfera do político. Žižek (2012c) afirma que ―não se 

pode separar a violência e o Estado concebido como aparelho de dominação de classe‖ 

(p.335). Do ponto de vista da psicanálise, o Estado, para o filósofo esloveno, se realiza 

enquanto o ‗grande Outro‘, ―a substância simbólica de nossas vidas, não meramente as regras 

simbólicas explícitas que regulam a interação social, mas também a intricada teia de regras 

                                                           
1 MORAES, R. C. C.. Bilionários: seria tão bom se fossem só 1%. Revista Carta Capital (versão online).  2017. 

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/bilionarios-seria-tao-bom-se-fosse-apenas-

1>. Acesso em 26 fev. 2017.  

http://lattes.cnpq.br/2473609394776551
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‗implícitas‘, não escritas, que efetivamente regulam nosso discurso e nossos atos‖ (2012a, 

p.10). 

Em uma entrevista ao jornal (escrito) O povo, o ex-governador do estado do Ceará 

(2007-2015), Cid Ferreira Gomes, ao defender a gestão da segurança pública durante os seus 

dois mandatos afirmou, ―O Estado não é o agente homicida‖
2
. Afora o ardil presente nas 

palavras do chefe do executivo cearense, sua declaração pode ser interpretada a partir da 

seguinte consideração: 

Num universo global, que se legítima através de uma moralidade global, os Estados 

soberanos deixaram de poder eximir-se a juízos de ordem moral, mas são tratados 

como agentes morais puníveis pelos seus crimes, apesar de continuar a ser discutível 

tanto aquele que exerce a justiça como o estatuto de quem julga o juiz. (ŽIŽEK, 

2014, p. 107)  

Ao invés de cedermos à tentação de refletir sobre quem tem razão: se o juiz que 

julga o Estado, − ou o Estado (representado pelo executivo cearense no caso) que não se 

reconhece como assassino − o que propomos é questionar as estruturas que permitem, que dão 

condições ou ainda que impulsionam a violência do Estado. O debate que apresentamos a 

seguir é resultado de um percurso que nos permitiu identificar, não apenas as estruturas 

objetivas ou explícitas que sustentam o agir violento do Estado, mas também as estruturas 

implícitas, subjetivas, não reveladas que tendem a tornar o exercício da violência pelo Estado 

um fato vulgar, aceitável ou até mesmo indispensável. 

O significado ‗dicionaresco‘ da palavra violência carrega no seu interior uma 

limitação, fragilidade que se espraia pelo senso comum
3
. Para Žižek (2014), a violência 

assume contornos que vão além da realidade, de uma manifestação puramente fenomênica. 

Não é para ele, portanto a violência per si, mas aspectos que dizem aquilo que de fato ela é. O 

filósofo concebe a violência em três dimensões fundamentais:  

1. Simbólica: personificada pela linguagem, tende a atuar na construção da 

realidade como que determinando o que vemos, ouvimos, sentimos ou ainda como 

vemos, ouvimos e sentimos. Para o filósofo, ―a linguagem é um ‗mecanismo‘ 

mortificante que coloniza o organismo‖ (Žizek, 2012a, p.68)
4
. Coloniza-nos de tal 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2014/04/12/noticiasjornaldom,3235281/nao-tenho-

sentimento-de-frustracao-diz-cid.shtml>. Acesso em 18 de dez. de 2016. 
3 O sentido de violência que conferimos à referida sentença está de acordo com Ferreira (1986, p. 1779), a saber: 

(1) Qualidade de violento, ato violento, ato de violentar, constrangimento físico ou moral; (2) uso da força; 

coação.  
4
 Nesta passagem o autor aproxima linguagem de consciência (-de-si). Žižek (2014) reintroduz a dimensão da 

morte na Vida Orgânica, o que, segundo Lacan, era o que Freud visava com sua hipótese sobre a ‗pulsão de 

morte‘. 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2014/04/12/noticiasjornaldom,3235281/nao-tenho-sentimento-de-frustracao-diz-cid.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2014/04/12/noticiasjornaldom,3235281/nao-tenho-sentimento-de-frustracao-diz-cid.shtml
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sorte que a verdade já não mais é percebida como construto humano, mas como 

essência, como inequívoca e atemporal. Ou ainda, no dizer de Rech (2014, p. 20):  

Ela envolve os significantes mestres e os significantes do saber, que se exprimem 

via sujeito da enunciação inconsciente, os quais, porém, incidem sobre a 

conformação de um determinado universo de significado que, ademais, é 

socialmente construído e, sob este aspecto, relacionado ao sujeito do enunciado. 

2. Objetiva ou sistêmica: das três dimensões de violência apresentadas por 

Žizek (2009) esta é a mais imperceptível, dissimulada, não reconhecida enquanto tal. 

Configura-se em violência inerente de qualquer sistema, aquela que não ousa lançar 

mão da coerção explícita ou ainda de provocar medo mediante ameaça do uso da 

força. É o chão que sustenta as relações de dominação e de exploração. 

3. Subjetiva: a mais explícita, aquela registrada pelas guerras, terrorismo, 

lutas armadas, assassinatos, aquela imediatamente captada pelos sentidos. É aquela 

―diretamente visível, exercida por um agente claramente identificável‖ (Žižek, 2014, 

p. 9). O relato apresentado no primeiro parágrafo deste capítulo introdutório é 

exemplo desta perspectiva de violência. 

Apesar da clara distinção entre violência objetiva e violência subjetiva, Žizek 

(2014, p. 185) chama nossa atenção para o quão a relação entre elas é intricada: 

A violência não é uma propriedade exclusiva de certos atos e seus contextos, entre 

atividade e inatividade. O mesmo ato pode aparecer como violento ou não violento 

segundo seu contexto; por vezes, um sorriso educado pode ser mais violento do que 

uma explosão brutal. 

É no sentido preciso dessas palavras que Gandhi foi mais violento que Hitler. A 

subversão do clássico conceito de violência elaborado por Žizek nos quer fazer atentar para 

uma normatização da violência pelo seu caráter repetitivo. Gandhi, com seu princípio de não 

agressão, protestos realizados através de boicotes, greves, foi capaz de promover uma 

revolução. O que causou e ainda causa espanto, assombro, é a capacidade de um líder como 

Gandhi liderar uma revolução sem o uso das ‗previsíveis‘ armas de destruição em massa, por 

exemplo. Žizek (2012c), ao afirmar que ―o Estado é um fato violento‖ (p. 335), nos fornece o 

pressuposto que fundamenta a discussão fulcral desta tese. Sua questão guia está inserida nas 

palavras do filósofo: se de fato o Estado é um fato violento, ou uma ocorrência violenta, como 

e de que forma esta violência se expressa ou de que modo ela se estrutura do ponto de vista 

das ações do Estado que gerenciam a sociedade? Esta é, portanto nossa premissa inicial.  
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Para compreendermos o instante que temos, devemos nos perguntar primeiro 

sobre como esse instante é produzido ou a percepção que dele temos (HEGEL, 2007). Para o 

filósofo alemão, a compreensão da realidade em seu ser, deve ser compreendida a luz de um 

‗vir a ser‘ constante. A partir dessa reflexão, temos que ‗interpretar‘ a realidade só nos é 

possível do ponto de vista do seu caráter processual, de como tal realidade foi se constituindo 

historicamente, de como se dão os movimentos de produção dos seus significados. É nesse 

pano de fundo que apresentamos os quatro capítulos centrais desta tese e assim o seu objetivo 

principal, qual seja, o de identificar possíveis formas visíveis ou invisíveis de violência no 

escopo das práticas gerenciais da vida em sociedade pelo Estado.  

A forma jurídica, desde a sua origem, teve por objetivo legitimar a forma política 

estatal. Utilizando-se do uso da força ou não, as ações do Estado tendem a ser respaldadas nos 

tribunais federais de cada Estado-nação. ‗Motivados‘, ‗influenciados‘ ou ‗levados a submeter-

nos às leis‘ (coercitivamente ou não) são apenas expressões que revelam o mesmo lado de 

uma moeda que não deixa ver sua outra face.  

O visível em tal tessitura é a crise capitalista mundial e a fragilidade política local. O 

oculto é a intermediação geopolítica do capital e a operacionalização das instituições 

estatais. O invisível é a maquinaria da ideologia, lastreada nas práticas do sistema, 

constituindo subjetividades, horizontes de compreensão e articulações sociais que 

reiteram seus próprios termos, mesmo nas condições em que a crise é estrutural e a 

ação política busca se legitimar como uma vontade de contestação progressista 

(MASCARO, 2015, p. 66). 

 

Por outro lado, nos parece importante descobrirmos como os consensos que 

resultam em leis são construídos na arena política ou ainda, revelar os meios apresentados 

pelo Estado para justificar os fins de sua promulgação. Essas questões são respondidas no 

capítulo 2 deste texto, que propõe ainda compreender as bases políticas, sociais e econômicas 

sobre as quais está assentada a sociedade nos nossos tempos a partir da relação entre Estado e 

o capital. 

Dizer que o Estado é capitalista não é dizer que ele é domínio dos capitalistas, ou 

ainda que ele é (necessariamente) controlado pela classe burguesa. De acordo com Mascaro 

(2013), é pela estrutura ou ainda pela forma política que podemos afirmar que o Estado é 

capitalista. Uma vez que o Estado passa a garantir a estrutura política e social para que o 

capitalismo possa ser bem sucedido na sua expansão, enquanto modo de produção, estão 

assentadas todas as condições para a prática da violência sistêmica (objetiva), aquela que não 

reconhecemos como violência, mas que normatizada nas/pelas relações sociais de produção, 

seguem impondo morte lenta e excruciante à classe trabalhadora, aos marginalizados. Esta 
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breve discussão é prolongada no capítulo 1 da presente tese, que tem por objetivo investigar o 

modo como o Estado se constitui(u) politicamente, socialmente, economicamente e 

ideologicamente.   

Vestindo-se dos ideais de igualdade e liberdade, a democracia (representativa) tem 

− desde a sua adoção pelos Estados-nação europeus − conseguido manter a adesão da 

sociedade ao projeto burguês. Mais que isso, a democracia representativa tem se mostrado 

eficiente no projeto de ocultação da luta de classes. É nesse contexto preciso que Badiou 

(2012) e Žizek (2015a) defendem que a democracia jamais se efetivou enquanto 

representação da vontade do povo. Para Žizek (2012c), ―é a ‗ilusão democrática‘, a aceitação 

dos mecanismos democráticos como se constituíssem o único arcabouço para todas as 

mudanças possíveis que impede a transformação radical das relações capitalistas‖ (p.335).  

No capítulo 3 problematizamos a Democracia na relação com o Estado e com o 

modo de produção capitalista. Dado a plasticidade do seu conceito, apresentamos tal 

discussão em torno de um modo específico de ‗governo do povo e para o povo‘: a 

Democracia Representativa. Ou seja, no referido capítulo buscou-se analisar a Democracia 

Representativa, enquanto forma de governo, inserida no contexto do gerenciamento da 

sociedade pelo Estado. 

Uma busca − no site eletrônico que contém o acervo de teses organizado pela 

CAPES
5
 − foi realizada com o objetivo de encontrar qualquer pesquisa que dialogasse de 

algum modo com o tema central proposto na presente tese. Foram encontrados artigos com 

discussões bem avançadas em torno da violência do ponto de vista do Estado, mas nenhum 

deles foi problematizado a partir da relação da filosofia, economia política e psicanálise em 

Žizek (2013b), com base nas teorias do capital, democracia e neoliberalismo. A partir do 

recorte de uma perspectiva teórica transdisciplinar – político-filosófica, epistemológica, 

psicanalítica e ontológica – a partir de Žizek, acreditamos que esta pesquisa preenche uma 

lacuna ao inaugurar uma discussão sobre outras (novas) formas de abordar as contradições, as 

estruturas objetivas e simbólicas que subjazem à atual interpretação da real função do Estado 

na era das democracias capitalistas (neo)liberais. 

Minha pesquisa de mestrado (ARAÚJO, 2013) apontou que a luta pela diminuição 

da assimetria, presente em qualquer relação de dominação, é condição sine qua non para 

enfraquecer, refrear os efeitos da ‗violência simbólica‘ (Bourdieu, 1998). A presente pesquisa 

é, em certa medida, uma ampliação dos estudos realizados durante os dois anos dedicados a 

                                                           
5
 FONTE: BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES CAPES. Acesso em 12 jul. 2017. Disponível em: < 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/>. 
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compreender os efeitos da violência simbólica no escopo das relações de poder na Academia. 

A diferença medular entre ambas está no deslocamento da perspectiva analítico-

metodológica: a violência deixa de ser pensada a partir de processos de dominação, e passa a 

ser analisada pelo modo específico de como se dão os processos de exploração da força de 

trabalho dos sujeitos. Tal transferência foi necessária para que pudéssemos melhor 

compreender o fenômeno da violência praticada pelo Estado. Para promovermos a mudança e 

ampliação do objeto de estudo da tese, ‗Estado e violência na era no capitalismo neoliberal‘, 

nos apoiamos no pensamento de Žizek (2013b, p 69): 

[...] todas as elaborações detalhadas dos mecanismos de regulação do poder da 

dominação, toda a riqueza de conceitos, como excluídos, vida nua, homo sacer etc., 

devem ser fundamentadas na (ou medidas pela) centralidade da exploração; sem essa 

referência à economia, a luta contra a dominação permanece uma luta 

‗essencialmente moral ou ética, que leva a revoltas pontuais e atos de resistência, e 

não à transformação do modo de produção enquanto tal‘, o programa positivo das 

ideologias do ‗poder‘ é em geral, o programa de determinado tipo de democracia 

‗direta‘.  

Essa alteração de eixo (de dominação para exploração) impacta diretamente no 

caminho metodológico apresentado a seguir.  

A compreensão do fenômeno da violência do ponto de vista do Estado 

gerencialista só nos foi possível pela análise do ‗tripé‘ capitalismo-democracia-

neoliberalismo. Tal foco analítico foi fundamental para acessarmos as formas implícitas, não 

objetivas, que impulsionam o Estado a trabalhar como ‗serviçal‘ do capital, na função de 

operacionalizador, aquele agente indispensável que se dedica a atender seus projetos, suas 

demandas. A violência, em suas múltiplas expressões, é destarte, instrumento, recurso do qual 

o Estado não pode prescindir para garantir as exigências da trinca capitalismo-democracia-

neoliberalismo. 

Žizek (2015a) contrapõe os conceitos benjaminianos de ‗violência mítica‘ – típico 

do modo como o Estado ‗gerencia‘ a sociedade −, ao conceito de ‗violência divina‘ – reativa, 

brutal e inconsequente – para fundar a sua própria concepção de violência que ―se baseia 

numa compreensão teórica fundamental − e é a limitação da violência a esse aspecto físico 

diretamente visível que, longe de ser ―normal‖, se baseia numa distorção ideológica‖ (ŽIŽEK, 

2015a, p. 238). A concepção tridimensional (subjetiva, simbólica e objetiva/sistêmica) de 

violência proposta por Žizek (2014) é quem conduz o nosso olhar analítico para que 

pudéssemos acessar as formas violentas do Estado do ponto de vista da ‗violência sistêmica‘: 

 

que consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular 

de nossos sistemas econômico e político. [...] aquela inerente a esse estado ―normal‖ 
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de coisas. A violência objetiva é uma violência invisível, uma vez que é 

precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos 

algo como subjetivamente violento. Assim, a violência sistêmica é de certo modo 

algo como a célebre ―matéria escura‖ da física, a contrapartida de uma violência 

subjetiva (demasiado) visível (ŽIŽEK, 2014, p. 9). 

 

 É, portanto a partir da perspectiva de violência aqui apresentada que damos 

continuidade à reflexão em torno de expressões violentas a serem buscadas nas ações 

gerenciais – materializadas pelo conjunto dos órgãos e instituições, ao ente estatal vinculado 

ou subordinado, que lidam diretamente com a sociedade − pelo Estado da sociedade. 

Inicialmente identificamos a violência sob o espectro do capitalismo enquanto modo de 

produção. Do mesmo modo identificamos a violência sob o espectro da democracia 

(representativa) enquanto forma de governo. Tanto o Capitalismo quanto a Democracia 

constituem-se enquanto meios indispensáveis para que possamos compreender a relação entre 

Estado e violência.  

Os itens conceituais que nos ajudaram a buscar respostas para os objetivos 

apresentados na breve descrição sobre cada capítulo desta tese são: luta de classes, 

acumulação ampliada de capital, ideologia, Grande Outro, propriedade privada, exploração da 

força-de-trabalho assalariada e geração de mais-valor. Tais categorias foram utilizadas para 

identificarmos fenômenos sociais verificados como resultado das ações gerencialistas do 

Estado enquanto controlador da sociedade. São eles: desigualdades sociais, miséria, 

desemprego e exclusão social. A análise do fenômeno da violência enquanto expressão das 

ações gerenciais do Estado em relação à sociedade buscou elementos históricos da própria 

fundação do Estado. Com isso, queremos dizer que, apesar de nosso enfoque ser 

particularizado historicamente pelas transformações ocorridas na relação entre sociedade, 

Estado e modo de produção capitalista na era do pós Segunda Guerra Mundial, investigações 

fora do contexto histórico mencionado foram feitas. Isso se justifica pela complexidade do 

fenômeno analisado. Por outro lado, apesar de termos apresentado em alguns subitens deste 

texto uma análise mais específica do Estado brasileiro, isso não equivale a dizer que temos tal 

Estado como objeto de estudo, mas que nosso empenho teórico se deu em um contexto 

analítico inserido em um estudo mais amplo a respeito das condições de existência do Estado 

considerando diferentes conjunturas geopolíticas. 

Na temática do capitalismo, a compreensão de que ‗toda ação repressora do 

Estado é sempre e de algum modo em nome do capital‘, nos ajudou a construir uma 

perspectiva analítica que nos orientou na apreensão dos movimentos que tornam o processo 

de construção e reconstrução do Estado violento aceitos (tacitamente) pelos sujeitos. Na 
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temática da democracia, a interpretação de Žizek (2008, 2013b) sobre representação política 

nos municiou de condições teóricas objetivas para compreender o modo como a realidade 

social permeada pelo capitalismo conseguiu se firmar como a única possível de nossa era 

democrática. Na temática do neoliberalismo, Harvey (2013) contribuiu, junto a Žizek (2014), 

com nosso arsenal conceitual e analítico para que pudéssemos desvendar as formas 

ideológicas que orientam o Estado a atuar, em larga medida, de modo repressor na relação 

com a sociedade. 

Esta pesquisa segue uma linha teórica baseada no materialismo dialético por 

considerá-la apropriada para fazermos o debate a respeito da violência no âmbito do Estado 

gerencialista da sociedade. Para tanto, conceitos fundamentais do materialismo histórico são 

utilizados como instrumentos para o desenvolvimento da análise do fenômeno social ora 

apresentado. São eles: 

estrutura das formações socioeconômicas, modos de produção, força e relações de 

produção, classes sociais, ideologia, que é a sociedade, base e superestrutura da 

sociedade, história da sociedade como sucessão das formações socioeconômicas, 

consciência social e consciência individual, cultura como fenômeno social, 

progresso social, concepção do homem, ideia da personalidade, da educação etc 

(TRIVIÑOS, 1988, p. 73). 

  
Como parte do nosso processo de análise, alguns recortes jornalísticos e dados 

oficiais no escopo da estrutura social capitalista e estatal (que se mostraram ricos para 

reflexão) foram aliados às reflexões realizadas por autores, defensores, em grande parte, de 

um pensamento crítico marxiano ou neo-marxiano, que tem como perspectiva analítica uma 

reflexão sintonizada com a leitura que Marx fez em O capital (2013).  

Deste modo, visamos delimitar alguns dados retirados, na sua maior parte, de sites 

oficiais para ilustrarem a teoria proposta que nos permitiu apresentar a discussão em torno da 

relação entre Estado e violência no contexto do capitalismo de corte neoliberal. Tal processo 

metodológico teve por objetivo, portanto compreender todas as questões levantadas nos 

parágrafos descritivos dos capítulos desta tese, do ponto de vista dos conceitos utilizados para 

compreender o horizonte semântico, da constituição de uma sociedade violentada pelo Estado 

gerencialista. Procurou-se não apenas descrever ou negar tal processo, enquanto etapa de um 

percurso que nos levou a uma compreensão do fenômeno analisado, mas fazê-lo criticamente, 

procurando sempre identificar a luz das categorias mais centrais desta tese, a saber, luta de 

classes e acumulação de capital. 

A leitura empreendida por Slavoj Žizek (2014) sobre a violência sistêmica e 

simbólica, do ponto de vista do Estado, se mostrou adequada com a proposta desta pesquisa. 

Tomados pela leitura crítica que este faz da nossa atual realidade social, vemos que seu 
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pensamento reúne todas as condições necessárias para nos ajudar a desenvolver esta pesquisa 

com profundidade. A decisão de tomar o pensamento de Žizek (2006, p. 7) como referencial 

teórico da presente tese se dá primordialmente por concordarmos que sua filosofia está 

ancorada em um:  

Compromisso ético-político muito mais amplo com um universalismo emancipatório 

radical, capaz de se opor à natureza cada vez mais proibitiva do capitalismo 

contemporâneo e suas formas correspondentes de correção política e 

‗multiculturalismo‘. 

O compromisso zizequiano, portanto, está ancorado em uma ‗prática‘ de 

desvelamento da realidade social capitalista, do ponto de vista da captura do sujeito pelo 

capital. Essa perspectiva crítica, se mostra não apenas atual, mas também inspiradora para o 

processo de desenvolvimento desta tese. 
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1. O ESTADO  

 

―O capitalismo só triunfa quando se identifica 

com o Estado, quando ele é o Estado‖. 

(BRAUDEL, 1987, p. 43) 

 

Segundo Hegel (2007), para entender o momento presente, devemos compreender 

inicialmente o que engendrou a realidade na qual estamos inseridos. Para ele, se quisermos 

compreender a realidade em seu ser, devemos compreender como ela ‗vem a ser‘. Tem-se, 

deste modo, que compreender a realidade só é possível pelo seu caráter processual, de como 

ela se constituiu historicamente ou de que modo se deu a elaboração, produção dos seus 

significados. Para Hegel (2007), portanto, o presente é necessariamente resultado de tudo que 

o antecedeu. A realidade é movimento, porque é história ou ainda a essência da realidade é 

histórica. É neste sentido preciso que a compreensão do Estado no contemporâneo passa 

necessariamente por um − ainda que breve −, resgate ao momento mesmo de sua fundação.  É 

apenas a partir da abertura de canais de diálogo entre o contexto histórico passado e o 

presente que temos a possibilidade de capturarmos as transformações do Estado do ponto de 

vista do gerenciamento da sociedade. E com base nesse pano de fundo temos, portanto a 

alteração da percepção que temos de nós mesmos e do quadro social herdado a partir de tais 

transformações. 

 

1.1 Origens e formação política  

 

As relações sociais, desde o surgimento da ideia de homem que ainda hoje nos 

veste, são crivadas de antagonismos, disputas pelo poder. A transição do modo de geração de 

riquezas baseado em princípios econômicos e políticos feudais para o estatal marca o fim do 

servilismo e da escravidão na sua forma mais visível; a passagem para a posse formal pelo 

indivíduo de seu corpo. Se, portanto, o servilismo (servos) foi o padrão de produção que 

gerou as riquezas necessárias para o exercício do poder econômico e político dos senhores 

feudais, o surgimento do capitalismo como modo de produção assinala não o fim da 

escravidão e da servidão, mas a reconfiguração desta. O ex-servo, agora ‗livre‘, passa a ter 
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como única escolha a servidão voluntária
6
. A venda da sua força de trabalho no mercado de 

trabalho surge como meio único de garantir minimamente a sua sobrevivência. Vale salientar 

que na Idade Média, o poder econômico e o poder político − enquanto formas distintas de 

dominação social − eram exercidos majoritariamente pelos Senhores Feudais com a 

cumplicidade do poder clerical.  

O início do Renascimento registra o surgimento de um modo de organização 

social e política que passa a se contrapor ao modelo monárquico, imperial ou feudal. As 

cidades-estados italianas, mais destacadamente Gênova, Veneza, Milão e Florença, dispondo 

de um sistema bancário, de contabilidade comercial e desenvolvimento urbano dos seus 

territórios − inéditos para a sua época − estão na origem de uma forma de organização social 

que já na Idade Moderna viria a ser replicada por todo o planeta: o Estado. Por outro lado, é 

apenas com a gradual perda de poder das figuras dos reis e da influência da igreja que se 

abrem espaços para que grupos de comerciantes e donos de pequenas fábricas fortalecessem 

seu poder econômico, criando assim as condições necessárias para as ‗futuras‘ revoluções 

burguesas. 

É verdade, porém que as cidades-estados italianas não apresentavam ainda 

condições nem disposição de romper com o sistema de governo medieval. Isto só se dará em 

meados do século XVI com o surgimento das Províncias Unidas, que souberam aproveitar ―a 

oportunidade de transformar o sistema de governo europeu, de modo a atender às 

necessidades de uma acumulação de capital em escala mundial‖ (ARRIGHI, 1996, p. 40). O 

estabelecimento de um novo sistema mundial de governo, firmado em 1648 no Tratado de 

Vestfália, se dá exatamente no período de ascensão das Províncias Unidas como potência 

econômica e política europeia. Firmavam-se com esse tratado os princípios de soberania
7
 

territorial e de autonomia na elaboração do conjunto de leis nacionais. Por outro lado, ―essa 

reorganização do espaço político a bem da acumulação de capital marcou o nascimento, não 

só do moderno sistema interestatal, mas também do capitalismo como sistema mundial‖ 

(ARRIGHI, 1996, p. 44). Datam desse período histórico algumas ―técnicas como a do 

reconhecimento jurídico formal e soberano entre Estados, tratados de diplomacia e resguardo 

                                                           
6
 Termo tomado emprestado de Boétie. Cf. BOÉTIE, Etienne de La. Discurso da Servidão Voluntária. Trad. 

Casemiro Linarth. São Paulo: Martins Claret, 2009, p. 30. 
7
 O Princípio de Soberania entre os Estados desde já e sempre esteve no centro de lutas internas e externas pela 

sua afirmação. Embora a fundação de qualquer Estado, na modernidade primordialmente, tenha que ser 

chancelada por outros Estados, a promulgação de leis internas não é consolidada apenas pelo reconhecimento 

interestatal. De acordo com Wallerstein (2002) a tentativa de constituir uma legitimidade interna é fundamental 

para que o Estado possa ―implementar quaisquer políticas que julgar sensatas, possa decretar quaisquer leis que 

julgar necessárias, e possa fazê-lo sem que nenhum indivíduo, grupo ou estrutura subestatal dentro do Estado 

tenha o direito de recusar obedecê-las‖ (p. 94).  
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ao capital externo investido e aos contratos internacionais tornados universais‖ (MASCARO, 

2013, p. 57). É a partir desse repertório que se criam as bases que permitiram a circulação do 

capital além das fronteiras de cada Estado. Portanto, é apenas na passagem da Idade Média 

para a Idade Moderna que temos a transição de um modo de controle social feudal para a 

forma de controle social − capitalista mercantilista em um primeiro momento, seguido pelo 

capitalismo industrial − mediado pelo Estado. Por outro lado, o exército de camponeses 

vindos dos feudos desmantelados ou de pequenos povoados chegava às cidades em busca de 

algum meio de sobrevivência. A conversão de servos em operários inaugura um sistema geral 

de trabalho assalariado que viria a constituir as bases do controle capitalista dos indivíduos, 

mediado pelo domínio político estatal (MASCARO, 2013). Tal ‗conversão‘ deve ser 

compreendida no escopo da ―emergência do capitalismo, a partir do comércio esporádico da 

Idade Média‖ (JAMESON, 1985, p. 222). É nesse pano de fundo que ―os servos 

desapropriados e impelidos para as cidades, adicionando sua força vital e seu poder de 

trabalho à acumulação primitiva de capital realizada por mercadores e empresários‖ 

(JAMESON, 1985, p. 222) impulsionam o desenvolvimento do capitalismo. É, portanto na 

junção de territórios e cidades e na crescente influencia do poder econômico da ‗embrionária‘ 

classe burguesa que temos a configuração de um espaço de poder político comum que será 

chamado de Estado. A consolidação da forma política do Estado se deu − a exemplo da 

instalação da forma-mercadoria − de modo lento, processual. 

A incursão dos europeus no processo de colonização do continente americano 

obrigou as classes dominantes ligadas ao domínio europeu a manter contato direto com povos 

usualmente descritos pela metrópole como ‗selvagens‘. Em, As Veias Abertas da América 

Latina, Galeano (2010) narra com riqueza de detalhes o modo como se deu a invasão europeia 

ao ‗novo mundo‘: ―as colônias americanas foram descobertas, conquistadas e colonizadas 

dentro do processo da expansão do capital comercial. A Europa estendia seus braços para 

alcançar o mundo inteiro‖ (p. 40). Passados mais de cinco séculos desde a chegada dos 

primeiros ingleses, espanhóis e portugueses ao continente americano, o mundo viu a 

ampliação do clube europeu de colonizadores se reconfigurar e as fronteiras dos países se 

abrirem voluntariamente para que seus povos e seu patrimônio natural fossem explorados. 

Para Arrighi (1996) a colonização direta aliada à escravatura capitalista e o nacionalismo 

econômico foram elementos essenciais para a ―reorganização do espaço político-econômico 

mundial‖ (p. 49). Ainda de acordo com o mesmo economista político, estes elementos foram 

fundamentais para o êxito dos mercantilismos francês e britânico na ―reestruturação radical da 
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política econômica global‖ (ARRIGHI, 1996, p. 50). Aliás, os britânicos não apenas 

inauguraram uma nova fase de acumulação lastreada pela Revolução Industrial, mas também 

foram os responsáveis por conduzir ―o sistema eurocêntrico de Estados soberanos‖ a uma 

dominação em escala global (ARRIGHI, 2001, p. 22). 

O prelúdio da Idade Moderna testemunhou o fortalecimento de um modelo de 

controle social que se materializará no Estado e que terá por tarefa, ainda que de forma 

disfarçada, atender as mais diversas e complexas demandas do então ‗jovem‘ capitalismo.
8
 De 

acordo com Mascaro (2013), é apenas na Idade Moderna e Contemporânea que o Estado ―se 

torna plenamente terceiro, completando a rede da reprodução social capitalista‖ (p. 56). O 

final da Idade Moderna assiste as definições e redefinições da forma política estatal − 

resultante da interferência recíproca entre o poder econômico, político e jurídico sobre grupos 

sociais antagônicos. Deste modo, a Idade Moderna não testemunhou a transformação do 

Estado em uma ―instância apartada dos indivíduos e das classes‖ (MASCARO, 2013, p. 56), 

algo que só se dará em um momento histórico posterior. O Estado moderno soube colher os 

frutos ao erigir-se como administrador das formas de contratação do sistema de trabalho 

assalariado. Buscando agir como terceiro na relação entre trabalhadores e donos dos meios de 

produção, o Estado pendeu para um dos lados. Ao assumir uma posição que se propunha de 

algum modo a agir como ‗Estado sobre todos‘, já desde os seus primórdios foi cúmplice 

daqueles poucos que acumulavam riquezas. Pode-se dizer que o Estado foi também leniente 

com estes mesmos poucos que adquiriam poder econômico cobiçando o poder político. O que 

se viu de fato, portanto, foi a constituição de uma forma de organização social estatal que se 

firmou como forma política do capitalismo. 

As funções de governo mundial exercidas pelos Estados Unidos da América tem 

início no final do século XX. Para Arrighi (1996), a ascensão estadunidense se dá nas pegadas 

do declínio do Reino Unido, de sua capacidade de ocupar o centro da economia mundial 

capitalista após 1870 (ARRIGHI, 1996). Ainda de acordo com o mesmo autor, alguns fatores 

contribuíram para a elevação dos Estados Unidos à condição de potência hegemônica global: 

a posição insular estratégica para o escoamento dos seus produtos, o territorialismo interno 

sem igual para a época e as constantes lutas interestatais pelo domínio do comércio mundial. 

Os Estados Unidos viriam a se beneficiar ainda da ―completa desintegração do mercado 

mundial e das violações sem precedentes dos princípios, normas e regras do Sistema de 

Vestfália‖ (ARRIGHI, 1996, p. 65) em decorrência das disputas entre alemães, russos, 

                                                           
8
 O Capitalismo enquanto modo de produção a exercer controle (direto e/ou indireto) sobre o Estado é abordado 

com maior consideração no Capítulo II da presente tese.  
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franceses e britânicos pela primazia imperialista do livre comércio. Ao apresentar-se como 

potência capaz de conduzir o sistema-mundo em crise sistêmica ao retorno da vigência dos 

acordos do Sistema Vestfália os E.U.A. se valeram de tal posição para incorporar aí regras 

que viriam a lhes beneficiar comercialmente. Outro fator determinante para a consolidação da 

posição de superpotência global foi o fato de os Estados Unidos terem despontado como os 

grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. A propósito, ―‘a descolonização‘ e a 

formação da Organização das Nações Unidas, cuja Assembleia Geral reuniu todas as nações 

em pé de igualdade, foram os correlatos mais significativos da hegemonia norte-americana‖ 

(ARRIGHI, 1996, p. 66)
9
. Apesar de a hegemonia americana ter entrado em declínio a partir 

da década de 1970, a poderosa internacionalização de suas empresas, o poderio bélico sem 

precedentes de suas forças armadas aliadas e o poder financeiro de sua moeda, o dólar − que 

serve como parâmetro medidor nas relações internacionais de troca − continuam a lembrar a 

todos nós quem continua a exercer a dominação do planeta.  

O Estado enquanto agente da reprodução social capitalista se firma plenamente no 

alvorecer da Idade Contemporânea. Se a mecânica que fez girar a máquina estatal surge na 

Idade Moderna com algum grau de ‗novidade‘ − do ponto de vista das estratégias utilizadas 

para a aglutinação do poder econômico, político e jurídico − o mesmo não se pode dizer de 

alguns dos meios utilizados para a afirmação e reafirmação do poder do Estado sobre os 

indivíduos. O Estado contemporâneo não inventou a moeda (dinheiro) como meio de 

viabilizar a troca de mercadorias, nem tampouco a Democracia (representativa) como 

ancoragem para o exercício do domínio político da sociedade. Também não inventou a usura 

(juros). Assim, a incorporação de elementos (dinheiro, juros, Democracia) presentes nas Pólis 

gregas ou mesmo no Império Romano, hoje identificados ao Estado Contemporâneo se deu 

em um contexto processual de ―ruptura, criação e reconfiguração de instituições políticas que 

se sucedem‖ (MASCARO, 2013, p. 54). O que torna, portanto o Estado moderno único na sua 

forma (política, econômica ou jurídica) é o tipo de relação de produção social de que ele se 

utiliza para o controle dos indivíduos. É certo que o Estado precisava se afastar das disputas 

entre os diferentes poderes da época da sua própria fundação para se legitimar enquanto um 

terceiro, aglutinador de forças e não partidário (explícito) de um grupo social ou poder 

específico. A afirmação do Estado como centro de um novo paradigma de organização social 

se dará pela consolidação de estruturas que ele enseja para manter o dinamismo do seu 

                                                           
9
 O termo ‗em pé de igualdade‘ utilizado por Arrighi (1996) se refere à autonomia assegurada pelas grandes 

potências à época a todos os povos que reivindicavam a aprovação internacional de se constituírem enquanto 

nação e, por conseguinte passassem a serem aceitos como membros plenos do sistema interestatal. 
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funcionamento e, por conseguinte do seu próprio crescimento e fortalecimento. Mascaro 

(2013) corrobora com nossa argumentação ao afirmar que, 

 

O Estado se materializa em instituições, mas a partir de uma forma e de uma 

estrutura específica resultantes da reprodução da totalidade social – do valor, da 

mercadoria, do capital e do trabalho assalariado. É só nesse específico emaranhado 

de estrutura e forma de reprodução social que o aparato político é terceiro e 

necessário em relação a todos os exploradores, explorados, grupos sociais e 

indivíduos. O aparato antigo é ‗Estado‘ dos senhores. O aparato moderno é Estado 

sobre todos (p. 58). 

 

Se antes baseado na violência subjetiva, o domínio de um grupo social sobre outro 

passa assim a ser constituído, na era moderna, pela ‗novidade‘ do Estado, com o seu controle 

social ensejado majoritariamente na coerção. A gênese dessa transição tem na exploração 

atualizada o seu estandarte, comum historicamente a todos os modos de socialização entre nós 

os humanos. 

 

1.2 Estado e Ideologia 

 

Chamado de a ―primeira potência ideológica‖ por Engels (1975), o Estado, ao 

apresentar-se como defensor do conjunto dos interesses da sociedade nada mais faz do que 

criar a ilusão de que a neutralidade na política seja de fato possível. Para além dos Aparelhos 

Ideológicos do Estado (ALTHUSSER, 1985), verifica-se que o Estado não se realiza 

ideologicamente apenas a partir de um composto de discursos ou de práticas, mas também no 

interstício entre ambos. Mas afinal, o que é mesmo ideologia? 

Em Um mapa da ideologia, Žižek (1996) concebe a ideologia como 

 

um complexo de ideias (teorias, convicções, crenças, métodos de argumentação); a 

ideologia em seu aspecto externo, ou seja, a materialidade da ideologia, os 

Aparelhos Ideológicos de Estado; e por fim, o campo mais fugidio, a ideologia 

‗espontânea‘ que atua no cerne da própria ‗realidade‘ social. Nesse último aspecto, a 

ideologia deixa de ser concebida como um mecanismo homogêneo que garante a 

reprodução social, como o ‗cimento‘ da sociedade, e se transforma numa ‗família‘ 

wittgensteiniana de processos vagamente interligados e heterogêneos, cujo alcance é 

estritamente localizado (p. 15, 19) (grifos nossos). 

 

 O autor nos faz refletir sobre o caráter ideológico de discursos que se pretendem 

não-ideológicos – o prefeito que quer ser visto como gestor e não como político ou o 

empresário que quer ser tratado como parceiro pelos seus funcionários e não como patrão são 

exemplos. Assim, quando se imagina que estamos vivendo uma época ‗pós-ideológica‘ é 

quando mais somos determinados pelos sentidos mais políticos da ideologia.  Essa 
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perspectiva de ideologia contribui com nossa reflexão em torno de questões como: o que 

estrutura a ideologia estatal? A que se pode atribuir sua eficácia? Como ela é reproduzida pela 

sociedade? 

  

1.2.1 Fundamentos da ideologia estatal 

 

A maneira com que vemos o Estado é, em larga medida, o modo como este quer 

ser percebido pelo conjunto da sociedade sobre a qual ele gerencia. Sabemos que o Estado 

não se define apenas por um agrupado de instituições que regem diferentes grupos sociais de 

uma nação. Existem homens reais que estão por trás de tais instituições como foi visto 

anteriormente. A disputa para exercer o seu controle é atroz. Há uma intensa batalha 

envolvendo atores, grupos sociais para, dentre outros, imprimir ao Estado a sua própria 

política de gerenciamento da sociedade. Ou ainda, nas palavras de Žižek (2016), ―cada 

edifício ideológico é o resultado de uma luta hegemônica para estabelecer/impor uma cadeia 

de equivalências‖ (p.81). Ao usar a expressão ‗cadeia de equivalências‘, Žižek (2016) nos 

ajuda a entender que o discurso central do Estado, no qual se baseia a defesa da propriedade 

privada, é composto por discursos outros que gravitam no seu entorno e que, portanto 

perfazem, no nosso contexto, o edifício ideológico do Estado.  

No entanto, é desde a sua gestação que corre nas veias do Estado o sangue 

burguês, independente do grupo político que esteja no seu comando. O que faz o Estado ser 

burguês não é, portanto, o fato de ele ser apropriado pela classe burguesa. Consideramos que 

o Estado não é menos ou mais capitalista, pela sua forma, quando um bilionário qualquer do 

setor financeiro, da indústria, comércio ou agronegócio é eleito presidente – como é o caso 

recente da eleição dos E.U.A. que levou ao poder o magnata Donald Trump, cuja fortuna é 

avaliada em quase US$ 4 bilhões de dólares. Pensando ainda nos funcionários dos mais 

diversos órgãos ligados (direta ou indiretamente) ao Estado, Mascaro (2013) chama nossa 

atenção para o fato de que suas ações não são deliberadamente de defesa dos interesses do 

capital, mas que ―o movimento dos agentes estatais pode não ser consciente tampouco ligado 

a uma estratégia nitidamente estabelecida ou a uma classe específica, mas condiciona a 

existência das instituições estatais à manutenção das próprias relações sociais capitalistas‖ 

(p.47). É também pelo seu modelo organizacional, sua forma política e jurídica, pelas suas 

estruturas, ou pelo modo como todo o aparato burocrático estatal é ordenado, moldado para 

atender (preferencialmente) aos interesses do capital que denuncia a serviço de quem ele 
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efetivamente trabalha. Assim, todo o edifício ideológico do Estado dedica-se, já desde a sua 

fundação, à conformação das desigualdades sob as quais as relações sociais estão ajustadas.   

É importante lembrar que a ―fusão singular do Estado com o capital‖ (ARRIGHI, 

1996, p. 11) ocorre já desde o surgimento do Estado. Tal fusão está expressa na forma política 

e de organização social das cidades-estados da Itália, no alvorecer do Renascimento. Ainda de 

acordo com Arrighi (1996), as cidades-estados italianas, em especial Veneza, ―assumiram a 

liderança do desenvolvimento de densas e vastas redes de diplomacia com sedes 

permanentes‖ (p. 39). Os governantes capitalistas, afirma ainda o autor, adquiriram assim uma 

gama de informações e de conhecimentos a respeito dos outros governos territorialistas do 

sistema de governo medieval. A obtenção de tais informações era sobremaneira relevante para 

―manipular o equilíbrio de poder‖ (ARRIGHI, 1996, p. 39).  Desse modo, a formação 

ideológica do Estado se dá, inicialmente, em um processo de incorporação de estratégias, 

ampliação da lógica de acúmulo de capital pelas transações comerciais e de exploração das 

regiões que passavam a depender cada vez mais do comércio com as cidades italianas: ―esses 

componentes do capitalismo fundiram-se na poderosa mescla que impeliu as nações europeias 

à conquista territorial do mundo e à formação de uma economia mundial capitalista 

poderosíssima e verdadeiramente global‖ (p. 11). Na visão de Arrighi, o Estado e o capital 

apresentam uma perspectiva unificada, o que nos leva a inferir que a ideologia estatal é a 

mesma do capital e se revela na ação da classe que detem o controle do capital, a saber, a 

classe burguesa. 

A ideologia da classe burguesa se manifesta pelos seus valores, hábitos (de 

consumo), cultura, visão de sociedade reduzida a um nós (os ‗endinheirados‘) e eles (‗os 

pobres‘). Tal ideologia pode também ser identificada pela busca incessante de acumular 

capital − obtido pela extração de mais-valor oriunda da exploração da força de trabalho de 

outrem − e pela defesa irrestrita da propriedade privada (dentre outros). Tais modos de estar 

no mundo, de ser e de pensar − e que levam a ações – foram incorporados pela ideologia do 

Estado de forma lenta e gradual, ―em um longo processo de séculos de penetração da 

ideologia burguesa nas classes trabalhadoras e nas esquerdas‖ (MASCARO, 2015, p. 81). 

Outro elemento fundante da ideologia estatal é a criação de normas e regras que 

historicamente viriam a conformar a assimetria (na esfera econômica, política e valorização 

cultural) na relação entre donos dos meios de produção e proletariado: ―legalidade apresenta-

se como o imediato da defesa de direitos individuais e sociais, ensejando mecanismos 

institucionais de proteção de explorados e oprimidos‖ (MASCARO, 2015, p. 81). Podemos 



27 
 

dizer a partir disso que o Estado opera ideologicamente pelo ocultamento dos sentidos mais 

profundos ou vulgares da luta de classes. Balibar (1991, p. 156) nos ajuda na tarefa de 

aproximar o conceito de luta de classes do conceito de ideologia para nos fazer entender 

melhor a ideologia estatal: 

 

A luta de classes continua a ser um princípio de inteligibilidade da transformação 

social - isto é, se não como a única "determinação fundamental" ou "motor" do 

movimento histórico, pelo menos como um antagonismo universal, irreconciliável, 

do qual nenhuma política pode se abstrair (tradução nossa). 

 

A própria luta de classes ‗justifica‘ a fundação do Estado. Para que mais serviria o 

Estado senão para promover a aceitação no campo social da desigualdade estrutural da 

sociabilidade capitalista? Desse modo o Estado opera, através das suas mais diversas 

estratégias e movimentos ideológicos, pela normalização, naturalização ou ainda 

invisibilização da sociedade dividida entre donos dos meios de produção e proletariado. 

 

1.2.2 A ideologia como uma ‘fantasia social’ 

 

O direito à propriedade privada, reconhecido no Artigo 17 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, aliado a expansão da sociedade de consumo, forjaram 

muitos dos nossos desejos e sonhos que idealizam um modo de vida assente no conforto 

autorizado pela acumulação de bens dos quais muitas vezes não necessitamos para viver. 

Sermos felizes deste modo ou daquele outro modo passa necessariamente pelas garantias ou 

proibições a que o Estado nos condiciona. Se a exibição de uma propaganda de um londrino 

dirigindo um carro com tração nas quatro rodas, que vai de 0 a 100 km/h em 2.2 segundos, ao 

lado de uma linda mulher, tenta me convencer de que serei (mais) feliz assim; se este mesmo 

comercial não sofre nenhuma sanção por parte dos órgãos estatais de controle de conteúdo de 

peças publicitárias e eu tenho recursos financeiros para comprá-lo, terei não apenas um desses 

modelos na minha garagem, mas tantos quantos eu quiser e puder adquirir; afinal, para que 

mais me serviria a liberdade e o acúmulo de capital no ‗paraíso‘ que é a sociedade de 

consumo? Algo que não pode ser ignorado é o fato de que ―a subjetividade portadora de 

mercadorias, juridicamente respaldada para tanto a partir da propriedade privada, 

transacionando mediante vínculos de vontade autônoma, é o motor da reprodução capitalista‖ 

(MASCARO, 2015, p. 84). Assim, ignorar que o Estado coordena estruturas objetivas que 

influenciam direta ou indiretamente na formação das nossas subjetividades – como 

eventualmente defendem os ‗pós-ideólogos − é por si só já resultado da eficácia do discurso 
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ideológico por ele engendrado. Žižek (2003), ao conceber a ideologia enquanto uma ‗fantasia 

social‘, nos municia de considerações que nos ajudam a entender a ‗captura‘ dos sujeitos pela 

força gravitacional do discurso ideológico do Estado. 

Compreender o que Žižek (2003) nos quer dizer quando afirma que a ideologia é 

uma ‗fantasia social‘ passa necessariamente pelo entendimento do que significa ‗fantasia‘. 

Žižek (2003) parte do conceito de fantasia da teoria psicanalítica lacaniana, fundada na ideia 

de que esta não opera no campo da realização de uma vontade, de um desejo, mas na sua 

possibilidade, para construir o seu conceito de ‗fantasia social‘. Nossos desejos, feição de 

objetos perdidos e/ou não necessariamente conhecidos, acessados pelo campo da significação, 

pela linguagem são assim, infinitos, pois inscritos na impossibilidade lancinante de plena 

satisfação:  

 

E que esses objetos, parciais ou não, mas seguramente significantes − o seio, o 

excremento, o falo −, o sujeito decerto os ganha ou os perde, é destruído por eles ou 

os preserva, mas, acima de tudo, ele é esses objetos, conforme o lugar em que eles 

funcionem em sua fantasia fundamental, e esse modo de identificação só faz mostrar 

a patologia da propensão a que é impelido o sujeito num mundo em que suas 

necessidades são reduzidas a valores de troca, só encontrando essa mesma 

propensão sua possibilidade radical pela mortificação que o significante impõe a sua 

vida numerando-a (LACAN, 1996, p. 620). 

 

Para Lacan (1996), portanto, não é que o sujeito seja constituído pela falta 

inarredável de um (alguns) objeto (s). Para o psicanalista francês, o sujeito é essa própria 

partícula do Real impossível ‗faltosa‘. O Estado, enquanto forma política do capitalismo 

(MASCARO, 2013) ao consentir o acúmulo de riquezas e a inserção de propagandas que 

apresentam objetos de desejo já construídos (mansões, carros), em termos simbólicos, 

proporciona as condições necessárias para que tudo de que carecemos possa ser adquirido 

com dinheiro por exemplo. Por outro lado, para que a fantasia ‗se realize‘, ela precisa ser 

percebida de fato como uma urgência. A fantasia requer ainda certa alienação do sujeito em 

relação ao seu ‗objeto causa do desejo‘ para que ela se concretize como fundamento 

ideológico.
10

 Assim, dizer que a ideologia é uma fantasia social é dizer que ―a ideologia 

estrutura a própria realidade social‖ (ŽIŽEK, 1996, p. 314). Quer dizer, a ideologia ―estrutura 

a determinação do valor e da significação da realidade socialmente compartilhada. Fantasia 

social capaz de produzir uma ‗objetividade fantasmática‘ que tem um nome próprio: 

ideologia‖ (SAFATLE, 2003, p.188).  

                                                           
10 Também chamado de objeto a, o objeto causa do desejo ―é o traço em razão do qual desejamos o objeto, 

algum detalhe ou tique do qual em geral somos inconscientes, e que por vezes até percebemos incorretamente 

como um obstáculo apesar de que é a partir dele que desejamos o objeto‖ (ŽIŽEK, 2010, p. 84). 
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Žižek faz uma contundente análise das reuniões entre os líderes das maiores 

economias globais e de grandes empresários no FEM
11

. Para ele, o que de fato estes 

capitalistas e chefes de Estado estão tentando fazer nesses encontros é, não apenas 

convencerem a si próprios de que aquilo que eles fazem − brutal ampliação de riquezas e 

consequente aumento das desigualdades sociais, invasão a outras nações, terrorismo, 

exploração predatória dos recursos naturais − é justo, mas eles também se esmeram em criar 

uma ordem simbólica que convença a população mundial que eles estão de fato preocupados 

com a miséria, os conflitos mundiais, desenvolvimento sustentável do planeta etc. Para Žižek 

(2012a, p. 21), a ida desses líderes a esse encontro significa precisamente que ―eles sabem 

muito bem o que estão fazendo, mas mesmo assim o fazem‖. Ainda de acordo o filósofo 

esloveno, as discussões nos encontros do FEM são a expressão mais clara da atitude cínica, de 

depravação moral ou da consciência trágica.  

Retornando ao conceito de ‗fantasia social‘ (ŽIŽEK, 2003), se por um lado a 

fantasia dota o sujeito de ‗infraestrutura‘ inescusável para que interaja com objetos empíricos 

− sem a qual este se veria imerso na angústia do vazio que lhe perfaz  −, na esfera social a 

ideologia opera na construção de uma realidade funcional, que harmoniza as relações entre as 

classes (antagônicas). A ‗fantasia social‘ se antecipa ao encontro que teríamos com o Real
12

 

(traumático), da destituição dos consensos que esvaziam a paz social de sua eficácia 

simbólica. Por outro lado, a ‗fantasia social‘, enquanto substrato da ideologia estatal, opera na 

contenção, ocultamento e dispersão das verdadeiras causas que promovem os conflitos 

sociais. Governantes a frente do Estado apresentam a urgente necessidade de fazer reformas 

apresentando dois cenários possíveis à sociedade (tomando-a como um todo econômica e 

socialmente homogêneo): ou se promove reformas ou não haverá mais emprego ou 

aposentaria para ‗ninguém‘. Tais escolhas, aparentemente opostas e inconciliáveis, são 

apresentadas como sendo as únicas possíveis. Contudo, elas nos parecem muito mais 

complementares do que opositivas – aceitar os termos contidos em qualquer reforma 

trabalhista ou previdenciária em qualquer Estado entrelaçado com o modo de produção 

capitalista não seria efetivamente aceitar o fim do emprego formal (retorno a escravidão) e 

fim gradual das condições de subsistência, quando nossas capacidades físicas para vender 

                                                           
11

 Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum), encontro anual que tradicionalmente ocorre no inverno 

europeu na exuberante comuna de Davos – Suíça.  
12

 Complexo, o conceito de Real em Žižek (2006) é atravessado pela própria formulação feita por Lacan (1996) 

na psicanálise. O Real para o esloveno remete àquilo que escapa a simbolização – estruturada pela linguagem –, 

é o resto, perdido no mar de sentidos, que não foi ‗aprisionado‘ pelas formas (ideológicas) do discurso. Neste 

sentido, o Real jamais será preenchido pelos significantes existentes: ―ele é essa lacuna, e a forma positiva dessa 

lacuna é constituída através da fantasia‖ (ŽIŽEK, 2006, p. 99). 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2F&ei=eN75U7_4B-LLsQTdoILYBA&usg=AFQjCNH0opqdUgnVmKXzWmsjr4tKCWCQGw&sig2=eA4Yy56vdtu2NkbLCs5beQ&bvm=bv.73612305,d.cWc
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nossa força de trabalho já nos abandonaram? Todavia, compreender a lógica que faz com que 

aceitemos esta ou aquela narrativa, via de regra acompanhadas de outras medidas de corte 

neoliberal, não é suficiente para que não nos deixemos conduzir por nossos sentidos que nos 

enganam ao visualizar verdade onde tudo é ilusão. Assim, ficamos tentados a aceitar a 

‗sugestão‘ de Žižek (2011f, p. 62): 

 

O que devemos rejeitar é a ideologia liberal-vitimista que reduz a política para evitar 

o pior, renunciar a todos os projetos positivos e perseguir a opção menos ruim – ou, 

como notou amargamente Arthur Feldmann, o escritor judeu vienense, o preço que 

usualmente pagamos para sobreviver é a própria vida. 

 

Outro ponto que também deve ser rejeitado é a ideologia jurídica, elemento 

basilar do edifício ideológico do Estado. O campo jurídico é constituído de discursos que 

ideologicamente tem por objetivo nos tornar sujeitos da obediência (ao Estado) e não da 

rebeldia. Qual então o papel da estrutura jurídica na relação entre o Estado − com modo de 

produção capitalista − e a sociedade? 

 

1.2.3 Estrutura jurídica e político-ideológica do Estado 

 

A constituição de nossa individualidade, do nosso ser social, certamente não se dá 

a partir de nós mesmos, mas é amalgamada pelos significantes incorporados em interações 

que se dão desde a infância até a vida adulta. Para Balibar (2002), toda identidade é 

individual, mas nossa individualidade, mais que individual, é trans-individual, ou seja, ela é 

feita de representações que fazemos de nós mesmos e que são produzidas diariamente na 

relação que mantemos com o outro, seja na vida pública ou na vida privada. Do ponto de vista 

prático, objetivo, o Estado precisa nos dotar de RG e CPF para que possamos, juridicamente, 

ser individualizados; para que respondamos como sujeitos, cidadãos ‗livres‘ por nossos atos, 

por nossas escolhas. Dito de outro modo, o Estado precisa nos tornar indivíduos para gerir a 

exploração da nossa força de trabalho. É, portanto a partir do reconhecimento pelo Estado da 

minha individualidade que vou incorporando ao meu ser social os mais diversos significantes 

possíveis.
13

 O Estado, pela sua forma jurídica, ao nos dotar de direitos (e também deveres) 

nos condiciona a um modo de existir na sociedade que passa inexoravelmente pela cartilha do 

que nos é possível ou não nos é possível ser ou fazer nos moldes da lei, em termos jurídicos. 

                                                           
13

 Dizer por exemplo que Dilma Vana Roussef é mineira, filiada ao Partido dos trabalhadores, divorciada, 

aposentada, mãe de Paula Roussef, ex-guerrilheira e ex-presidente da República Federativa do Brasil  é dotá-la 

de significantes que vão dando conta da sua construção identitária tornando-a um indivíduo, uma cidadã. 
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Todavia, a desobediência a tais princípios aciona os aparelhos repressivos do Estado. Por 

meio dos equipamentos coercitivos ou de ‗convencimento‘, pelo uso da força o Estado forja 

indivíduos se não passivos, ao menos desestimulados a lhe contrariar. Falar de uma identidade 

jurídica ou de uma individualidade jurídica é afirmar e incutir necessariamente um modo de 

ser cidadão de acordo com o Estado. O perfazimento do nosso ser social pela forma jurídica 

estatal − reflexo dos valores e das crenças, privilégios concedidos à classe burguesa – se dá,  

 

Em um longo processo de séculos de penetração da ideologia burguesa nas classes 

trabalhadoras e nas esquerdas; a legalidade apresenta-se como o imediato da defesa 

de direitos individuais e sociais, ensejando mecanismos institucionais de proteção de 

explorados e oprimidos. Do habeas corpus aos direitos trabalhistas, dos direitos 

políticos ao direito à greve, o campo jurídico apresenta-se como confortável para as 

lutas, chegando a ser considerado marco civilizatório inextrincável. Daí a melhoria 

das condições sociais sob o capitalismo em termos ideológicos, de modo que as 

estratégias até mesmo de chegada ao socialismo seriam apenas somatórias de 

conquistas (MASCARO, 2015, p. 82).  

 

No modo de produção capitalista, em que tudo é transformado em mercadoria, o 

direito de compra é um direito inalienável − inclusive a água, que deveria ser um bem 

público, distribuída gratuitamente pelo Estado passa a ser mercadoria
14

. Ou seja, ―quanto mais 

direitos, mais circulação mercantil, mais propriedade, mais acumulação. Nos séculos de 

capitalismo, no crescente universo da sociedade da mercadoria, a ilusão da ideologia jurídica 

ganha papel central‖ (MASCARO, 2015, p. 82). Por outro lado, na perspectiva jurídico-

ideológica-estatal o cidadão tem o direito de comprar e o Estado o dever de promover a oferta 

de empregos. Porém, basta que nos distanciemos do ‗nevoeiro‘ jurídico-ideológico-estatal 

para que enxerguemos o contraditório da relação entre direitos (cidadão) e deveres (Estado): a 

classe trabalhadora é forçada a ‗renunciar‘ o seu direito de compra, quando o Estado deixou 

de exercer seu dever de efetivamente estimular o aumento dos postos de trabalho. ‗Esquecer‘ 

do lugar dos donos dos meios de produção na proposição entre direitos e deveres apresentada 

é assim, puramente ideológico, e aqui serve para mostrar como tal ocultação atua enquanto 

estratégia (ideológica), para que não percebamos as contradições da relação entre cidadãos, 

classe trabalhadora e Estado sob a ‗jurisdição‘ do modo de produção capitalista. 

O funcionário de uma empresa qualquer recebe a ordem do patrão para executar 

determinada tarefa. Embora considere que tal ordem terá como efeito prático a diminuição 

salarial dos seus pares ou mesmo julgando que executar tal tarefa não é função sua ele acaba 

                                                           
14

 Depois de ser privatizada ou concedida a concessionárias em praticamente todos os países do planeta, a água 

até 2014 era distribuída gratuitamente pelo Estado da República da Irlanda, um dos últimos países do mundo em 

que o líquido vital ainda não havia sido transformada em mercadoria. Em 2014 a população daquele país sai às 

ruas para protestar por esta e outras medidas inseridas no pacote de austeridade fiscal neoliberal impostas a 

população. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/world-europe-29798331>. Acesso em: 08 fev. 2017. 
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por executá-la. Ao relatar o caso para um colega ele ouve a seguinte frase: pois é 

companheiro, ‗manda quem pode, obedece quem tem juízo‘.  Tem-se desse modo como as 

relações entre patrão e empregado são refletidas no imaginário dos indivíduos.  Mas, o que 

uma cena ordinária como esta tem a ver com o Estado ou com ideologia (jurídica)? Veja o que 

Marx (2008, p. 47) nos diz: 

 

na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção 

correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 

materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica 

da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política 

e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. 

 

É na superestrutura político-jurídica que estão inscritas as bases para o 

assentamento da aceitação (tácita) do modo como relações estão organizadas entre aqueles 

que detêm os meios de produção material e aqueles que possuem como único meio de 

sobrevivência a sua força de trabalho, do qual não podem prescindir. Mas, qual é o ente que 

detém o monopólio da superestrutura político-jurídica do conjunto da sociedade? O Estado. É 

a partir do modo como as relações sociais estão organizadas, eclipsadas pela estrutura 

econômica juridicamente coordenada pelo Estado, que se forma (em larga medida) a minha 

percepção do que seja normal ou até mesmo natural na sociedade. Se desde que nasci existe 

aquele que ‗manda e aquele que obedece‘ e o que alicerça esta relação no escopo do mercado 

de trabalho é o salário (em forma de dinheiro), eu vou enxergar esta relação como sendo tão 

natural quanto ter dois braços e duas pernas. Assim, ―Estado e direito operam relações de 

conformação que não necessariamente garantem racionalidade ou plenitude funcional‖ 

(MASCARO, 2015, p. 86). Adágios populares, como sabemos, estão inscritos no senso 

comum, não refletem necessariamente um pensamento crítico, elaborado ou aprofundado 

sobre determinado tema. Žižek (1996, p. 9) contribui com nossa argumentação ao ampliar o 

campo de captura de nossas subjetividades pelos sentidos ideológicos diversos, que 

 

podem designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa que desconhece 

sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de crenças voltado 

para a ação; desde o meio essencial em que os indivíduos vivenciam suas relações 

com uma estrutura social até as ideias falsas que legitimam um poder politico 

dominante.  

 

Através da permeabilidade social de suas instituições o Estado como que se torna 

onipresente, orbitando em nossas consciências de tal forma que não mais enxergamos o modo 

como somos por ele determinados. É essa ‗invisibilidade‘ que garante a eficácia das suas 

determinações para além dos aparelhos a ele vinculados, subordinados. O fato de um 
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executivo do McDonald's
15

 receber 1.196
16

 vezes mais (por hora trabalhada) do que um 

atendente não ser percebido como algo criminoso mostra o modo como as atuais relações 

entre exploradores e explorados são legitimadas
17

 pelo Estado ‗de direito‘. Se por um lado o 

menor valor a ser pago pelos empregadores aos seus funcionários é determinado por lei em 

quase todos os países de modo de produção capitalista, por outro lado o Estado não estabelece 

o máximo de valor que o empregador pode obter pela exploração do trabalhador. 

Teoricamente, a regulamentação do Salário Mínimo pelo Estado visa proteger o trabalhador 

da ganância, da incontrolável sede do empregador de obter lucro pela exploração do trabalho 

alheio. Por outro lado, a política do salário mínimo tem o objetivo de não permitir a ascensão 

social da classe pobre e, por conseguinte manter o poder econômico da classe burguesa sobre 

a classe trabalhadora (HARVEY, 2016). Por outro lado, como já foi dito, não há nenhuma lei 

que limite o lucro do patrão. O Estado determina, em tese, o mínimo necessário para a 

subsistência do trabalhador, mas ‗libera‘ os donos dos meios de produção de qualquer limite 

ao acúmulo de riquezas (que provém do excedente produzido pelos seus funcionários). Isso 

revela claramente o modo como ―todo discurso ideológico opera uma inversão e produz um 

ocultamento que vela a compreensão do Real‖ (IASI, 2014). Vejamos outro arquétipo 

produzido ideologicamente pelo Estado. 

Quando o congresso de qualquer Democracia Representativa aprova uma lei que 

determina a pena de reclusão àqueles que cometem atos de discriminação ou preconceito, a 

mensagem direcionada aos racistas é clara: o Estado não tolerará qualquer tipo de aviltamento 

a nenhum cidadão pela cor da sua pele. Em contrapartida, ao não proibir a discriminação 

contra gênero ou orientação sexual o texto acaba por, a partir de uma não inclusão, gerar uma 

exclusão, se concordarmos que ―através do dito é possível chegar ao não dito, cujas 

pressuposições e/ou subentendidos são da ordem do implícito, ou seja, não só se reduz ao 

explicito na matéria linguística, como também não é apenas uma dedução de sentido 

aleatória‖ (ARAÚJO, 2013, p. 26). Se a eficácia simbólica (não objetiva) da lei reside no 

desincentivo à prática do racismo pela ameaça da prisão, a ausência de uma lei que venha a 

interditar o sujeito que discrimina outrem pelo gênero ou pela orientação sexual, se não 

estimula, ao menos diz aos hostis e intolerantes que eles podem vilipendiar mulheres ou gays 

                                                           
15

 Com mais de 35 mil lojas espalhadas por quase 120 países, o McDonald's é a maior cadeia de restaurantes de 

comida rápida do planeta, servindo diariamente mais de 65 milhões de consumidores.  
16

 cf. MCFARLANE, 2015. 
17

 A regulação do trabalho, (ou da relação entre empregador e empregado) pelo Estado se dá através dos mais 

diversos órgãos a ele vinculados ou subordinados: ministérios, secretarias de governo, sindicatos, associações 

patronais são exemplos. 
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que eles não serão punidos pela lei. Portanto, não é apenas a lei, na sua materialidade 

linguística, que compõe o quadro ideológico do Estado, mas há ainda (não apenas) na própria 

lei, pressupostos ideológicos que atuam na reprodução das relações sociais (desiguais) 

existentes e que tem efeito tão eficaz quanto aqueles produzidos pelos aparelhos repressores 

do Estado. Por outro lado, a ausência de um dispositivo que condene indivíduos que 

costumam se dirigir a homossexuais utilizando termos pejorativos como ‗viado‘ ou ‗aberração 

da natureza‘ é um exemplo da seletividade dos legisladores supostamente interessados em 

promover a igualdade social. É inegável o fato de que a elaboração e aprovação de leis se dão 

em um contexto de disputas entre grupos de políticos alinhados ideologicamente. Tais grupos, 

hegemônicos, acabam por impor ao conjunto da sociedade uma visão de mundo que deve ser 

garantida, protegida e amparada pela lei − seu contrário, como já foi dito também é válido. 

Assim, a proteção pela lei de determinadas minorias em detrimento da exclusão de outras é 

reflexo das ideologias que povoam as casas legislativas mundo afora.   

 

1.2.4 A importância dos meios de comunicação de massa para a reprodução 

do discurso ideológico do Estado 

 

Os meios de comunicação de massa constituem um poderoso istrumento 

ideológico do qual nenhuma instância de poder hoje no planeta pode prescindir. A outorga, 

renovação de concessão, permissão e autorização para prestação do serviço de radiodifusão 

sonora e de imagens é competência do Poder Executivo − garantido pela constituição. TVs, 

divididas entre públicas e privadas são, em diferentes níveis (dependendo do grupo político 

que esteja no poder), reprodutoras, difusoras da ideologia estatal. Tem-se que a propaganda 

ideológica do Estado pode ser percebida de forma mais clara ao assistirmos programas das 

TVs públicas (diretamente controladas pelo Estado). O mesmo pode não ocorrer com as TVs 

privadas. Para Althusser (1985), se as instituições ou agências que servem ao Estado na 

condição de aparelho ideológico são públicas ou privadas é uma questão completamente 

irrelevante se quisermos entender como TVs, radios, revistas ou jornais agem enquanto 

difusoras ou ainda reprodutoras das relações de produção, ou seja, da ideologia estatal.  Ainda 

de acordo com o filósofo franco-argelino, o que deve ser levado em consideração é o fato de 

que os meios de comunicação de massa se constituem enquanto ‗canais‘ ideológicos, meios 

de fluição da ideologia estatal. Dada à ‗inviabilidade‘ de vivermos sob a repressão constante 

de um Estado policialesco, os meios de comunicação de massa são instrumentos ideológicos 
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eficientes que cumprem silenciosamente a função de manutenção da ordem social capitalista. 

É neste sentido preciso que não se pode  

 

responsabilizar exclusivamente o Estado pela legitimação e reprodução das relações 

de produção vigentes. O Estado é apenas uma das instituições através da qual a 

classe dominante legitima seu poder e a sociedade como um todo se organiza e se 

reproduz. Quando englobamos tudo no Estado, este acaba perdendo sua identidade. 

Confunde-se com a própria sociedade ou com as próprias instituições da sociedade 

civil (BRESSER, 1995, p. 94). 

 

De fato, veículos de comunicação atuam de forma apartada do Estado na 

conservação da sociabilidade capitalista, constituindo-se ainda enquanto veículos de 

contradição e resistência. Porém, é inegável que eles se unem em momentos de crise ou de 

ameaça ao capital. Agem ainda como defensores dos princípios de regulação da sociedade 

pelo Estado com o objetivo único de fortalecer as estruturas que sustentam o modo de 

produção capitalista. Por outro lado, sustentamos que o exercício do poder ideológico do 

Estado se diferencia das instituições não estatais – como os meios de comunicação − por estas 

não terem legitimidade de atuarem enquanto aparelho ideológico da sociabilidade capitalista 

coercitivamente além, claro da impossibilidade de tais organizações não terem 

(explicitamente) poder de polícia, prerrogativa única do Estado. 

O grande trunfo dos meios de comunicação é possibilitar o conjunto de 

representações (LEFORT, 1974). Não obstante, o próprio conceito de representação não se 

sustenta, uma vez que a representação modifica a ‗natureza‘ do representado. Isto se dá pela 

impossibilidade de afirmação de neutralidade, imparcialidade na representação, pois, como 

sabemos, os indivíduos são todos, intransigentemente constituídos de interesses (privados 

e/ou particulares). O expediente utilizado − pelos meios de comunicação – para induzir os 

sujeitos a acreditar que a representação da ‗verdade‘ como sendo a própria verdade é sabido: 

manipulação, edição de imagens, audios e vídeos que, aliados a construção de uma narrativa 

com poderosas estratégias discursivas de convencimento são capazes de transformar qualquer 

‗ladrão de galinha‘ em o mais bárbaro dos genocidas.  

Mascaro (2013) reafirma a centralidade do capital na construção de realidades que 

possibilitem o atendimento dos interesses dos donos dos meios de produção. O autor nos 

lembra ainda que há embates constantes entre os próprios capitalistas pela captura de agências 

de defesa ideológica dos seus (diversos) interesses: 

 

 O poder dos anunciantes, a orientação das propagandas para a plenificacão do 

consumo, as disputas por audiência, o manejo ideológico de notícias e a distorção e 

o cerceamento das informações fazem parte de um complexo que responde por um 

dos momentos diretos da disputa política e da afirmação de determinada ordem 
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social, mas também, diretamente, da disputa entre os capitais em concorrência 

(MASCARO, 2013, p. 72).    

 

Os três maiores conglomerados das comunicações do Brasil (Grupo Globo, Grupo 

Folha e Grupo Abril)
18

 possuem arsenal midiatico capaz de influenciar qualquer fato ou 

evento político relevante, dado a sua pujante capacidade de difusão da informação em 

território nacional. São sócios indispensáveis de qualquer grupo político que almeje exercer o 

controle econômico, social e político deste país. Promíscuos, meios de comunicação de massa 

não tem necessariamente compromisso com os fatos, mas com os próprios interesses, com os 

interesses dos seus anunciantes ou do grupo político que está no poder e que lhe garante 

determinados privilégios: ―Os meios de comunicação em massa não apenas se prestam às 

manobras imediatas dos agentes políticos em disputa eleitoral, como também interditam 

conhecimentos, reconfiguram o imaginário social e instituem repulsas e desejos‖ 

(MASCARO, 2013, p. 71). De fato, apenas afetos como ódio e revolta foram capazes de levar 

manifestantes a se posicionarem pelo afastamento dos dois presidentes − submetidos a 

processos de impeachment − em menos de três décadas no Brasil. Afirmar que as multidões 

que foram às ruas ‗abastecidas‘ por informações veiculadas pela TV Globo (Grupo Globo), o 

jornal Folha de São Paulo (Grupo Folha) e a Revista Veja (Grupo Abril) – doravante 

chamada de mídia hegemônica − não foram influenciadas pela narrativa que lhes foi contada é 

ingenuidade ou pura astúcia dos que veem o povo como ‗massa de manobra‘.  Para Žižek 

(1996, p. 20), os veículos da informação não atuam apenas na formação de consciências como 

é o caso da ideologia, mas atuam ainda pela diminuição do próprio poder de conformação das 

regras circunscritas na sociabilidade capitalista:  

 

Hoje em dia, no capitalismo tardio, quando a expansão dos novos meios de 

comunicação de massa permite, ao menos em principio, que a ideologia penetre 

efetivamente em todos os poros do corpo social, o peso da ideologia como tal 

diminui: os indivíduos não agem da forma como agem em função, primordialmente, 

de suas crenças ou convicções ideológicas - ou seja, a reprodução do sistema, em 

sua maior parte, contorna a ideologia e confia na coerção, nas normas legais e do 

Estado, e assim por diante. 

 

Žižek (2012c, p. 330) nos aponta caminhos possíveis para que não nos 

refestelemos na última fila do teatro da aparência, da utopia ao sugerir que: 

 

                                                           
18 Noblat (2006) nos dá um exemplo de como meios de comunicação podem invisibilizar eventos econômicos 

patrocinados pelo Estado no cumprimento da sua política neoliberal de privatização e diminuição do tamanho do 

próprio Estado: ―O Jornal Nacional da TV Globo é capaz de gastar com o nascimento da filha da apresentadora 

Xuxa mais do dobro do tempo que gastou com o leilão da Telebrás. Sabe-se hoje sobre o parto da Xuxa mais do 

que a Globo informou sobre a maior transação econômica da história do país — um negócio de 22 bilhões de 

reais‖.   
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como a mídia oficial não noticia o problema (violência sistêmica inerente ao modo 

de produção capitalista), a maneira mais confiável de detectá-lo é procurar excessos 

compensadores na propaganda estatal, isto é, quanto mais se louva a harmonia, mais 

caos e antagonismos existem na realidade. (grifos nossos). 

 

 A verdade afirmada por aqueles que estão à frente do Estado parece de fato 

residir nos objetos que são por eles negados. Tal reflexão pode ser ‗demonstrada‘ quando 

ouvimos o atual chefe do executivo brasileiro afirmar que tem total compromisso com a 

justiça e a verdade quando 80% dos seus ministros, além dele próprio, encabeçam listas de 

investigados, réus ou são citados por delatores em processos que apuram casos de corrupção. 

Nesse sentido, a verdade não circula entre os ‗ditos‘, mas nas palavras que não são 

pronunciadas, que são deliberadamente ocultadas e que nem por isso são menos ideológicas.  

Enquanto aparelho ideológico cooptado pelo Estado, a mídia vem, através do 

espetáculo, alienando a plateia ao apresentar um Real ora com nariz de palhaço ora 

empurrando-o para a coxia do palco em que se encena a ‗tragédia‘ da luta de classes.   

 

1.2.5 O catálogo discursivo-ideológico do Estado 

 

A resposta do governo brasileiro à onda de protestos que sacudiram o país em 

2013 foi a de que, dada às circunstâncias de crise econômica mundial e, por conseguinte do 

‗inevitável‘ aperto fiscal, não havia receita para que as reivindicações dos manifestantes 

fossem atendidas, argumento que nos leva a concordar com Žižek (2011c, p. 24) quando 

postula que ―no sistema capitalista, o bem-estar social das ruas depende da prosperidade de 

Wall Street‖, ou no nosso caso da Bovespa (Bolsa de valores de São Paulo). Tinha-se desse 

modo o uso de táticas discursivo-ideológicas que buscavam restabelecer a ‗ordem‘ no país: 

por um lado afirmava-se uma realidade em que o Estado brasileiro estava falido e que a culpa 

era de ‗forças externas‘, alheias a própria lógica de funcionamento da máquina burocrática e 

estatal cujos dirigentes heroicamente se esforçavam para debelar a crise do capital nacional e 

internacional. Isto posto, buscava-se o ‗poder‘ de dizer e fazer crer que o Estado é 

verdadeiramente um ente neutro, que sacrifica a todos igualmente − como se de fato ele não 

agisse deliberadamente para evitar perdas financeiras à classe que lhe atravessa, a saber, a 

classe burguesa. Por outro lado, ―era necessário que o bisturi da ideologia dissecasse as 

manifestações, separando um suposto núcleo saudável, que polidamente manifestava seu 

descontentamento, de uma ‗minoria‘ de ‗vândalos e baderneiros‘, que manchavam com 

violência a pureza da manifestação pacífica‖, como afirma Iasi (2014b) no posfácio do livro 
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Violência: seis reflexões laterais de Žižek (2014). Tal consideração nos leva a sugerir que a 

reação do Estado (brasileiro), frente aos protestos de Junho de 2013, evidenciam modelos de 

formação de consciências passivas que mais parecem ter sido tiradas de algum catálogo, 

portanto pré-definidos, discursivos ideológicos de ocasião. Sacados do almoxarifado sempre 

que se sentem ameaçados, uma das estratégias discursivas dos dirigentes do Estado para 

descrever aqueles que estão presentes em protestos políticos parecem ter sido tiradas de algum 

desses catálogos. Vejamos dois tipos de protestantes descritos pela ‗gramática do controle 

social‘ estatal:  

a. Aquele pacífico (não violento), aquele da ‗bela alma‘ (HEGEL, 2007), 

que faz seu protesto e vai pra casa com a sensação de dever cumprido, de ter 

feito algo pela mudança e transformação, pela melhoria de uma sociedade mais 

justa e igualitária.  Para o Estado, este ‗tipo‘ de manifestante é o ‗melhor‘ de 

lidar, pois sua ação não produz, não resulta em nenhuma pressão efetiva sobre 

os governantes. Tal tipo de manifestante de fato não parece ter capacidade de 

forçar os políticos a promover qualquer uma das mudanças gritadas a plenos 

pulmões ou grafadas em faixas, cartazes durante os protestos. É como se 

aqueles que estão à frente do Estado preferissem manifestações de contestação 

de suas ações políticas do tipo ‗pacífica‘, semelhante as procissões ou 

‗Marchas para Jesus‘. Não obstante, diferente das ‗Marchas para Jesus‘, uma 

parcela considerável daqueles que foram às ruas exigiam melhores condições 

de vida no plano material, das necessidades inadiáveis de sobrevivência, no 

plano terreno e não no plano espiritual.  Não é raro ouvir de políticos 

indagados sobre protestos frases como: ‗as manifestações são do jogo 

democrático, fazem parte de qualquer Estado democrático de direito‘. São 

discursos que tentam neutralizar ou ainda anular o efeito potencialmente 

revolucionário de cada manifestação. Para o Estado (liberal), ―podemos fazer 

pequenas escolhas, ‗reinventando-nos‘ completamente, com a condição de que 

essas escolhas não perturbem seriamente o equilíbrio social e ideológico‖ 

(Žižek, 2012a, p. 180). 

b. O ‗vândalo‘ (violento), ‗arruaceiro‘, este sim preocupa os governos, 

pois sua ação é sistemática, verdadeiramente ameaçadora ao pacto social que 

tipifica a relação dos indivíduos com o Estado. Estes sim, impulsionados por 

uma presumida indignação cega, talvez fossem capazes de demover o Estado 
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de sua defesa da sociedade burguesa, da propriedade privada. Daí a 

necessidade de serem construídos discursivamente como ameaça real à 

sociedade. Quando os executivos a frente dos governos dos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo sancionaram em 2013
19

 e 2014 respectivamente, uma lei 

estadual proibindo o uso de máscaras por manifestantes, eles miravam os 

ativistas black blocs
20

. Com tática de depredação de símbolos do capitalismo 

como bancos e outras instituições financeiras, esse método de confronto é 

apresentado pela mídia como fascista, terrorista
21

. A esse respeito Iasi (2014, p. 

140) argumenta que 

 

Parte essencial da estigmatização simbólica é a condição de ‗minoria‘.  Primeiro 

tratava-se de uma minoria que protestava em um país em que tudo ia  bem; depois, 

diante da explosão social e do caráter massivo das manifestações,  tratava-se de uma 

minoria dentro dessa primeira minoria que partia para a violência. Era necessária 

uma forma estigmatizadora, assim como na guerra contra o  crime e as drogas 

exigem-se o marginal e o traficante. 

 

De fato, sempre que confrontada com ameaças reais aos interesses dos seus 

anunciantes os meios de comunicação de massa se unem ao Estado para 

‗apresentar‘ à sociedade tais ‗vândalos‘ não apenas como ameaça à própria 

sociedade, mas também à ordem e à paz duradoura. Ou seja, ―se você não se 

submete ao Estado e a ordem que ele representa, você não é uma pessoa, é uma 

entidade mística e nebulosa, um bárbaro, um vândalo, um criminoso‖ (IASI, 

2014, p 145). Assim, Estado e veículos de difusão da informação buscam o 

pronto restabelecimento daquela ‗quietude‘, do fluxo contínuo do capital, da 

tranquilidade das pessoas, para que a sociedade siga vivendo impassível ao 
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 O ano de 2013 no Brasil é marcado pela irrupção de protestos que invadiram as ruas dos seus grandes centros 

urbanos. De acordo com Iasi, (2014b), ―os manifestantes gritavam contra o aumento das passagens, os gastos 

com a  Copa do Mundo, em defesa da saúde e da educação, contra a violência da polícia‖. 
20

 Black bloc é uma ―tática de ação coletiva em que os manifestantes usam vestimentas e máscaras negras a fim 

de formar um contingente anônimo e, dessa maneira, poder suportar a repressão policial‖ (PUJOL et al., 2014). 

Movimento autônomo de enfrentamento a repressão policial às manifestações de rua, tem inspiração anarquista. 

Surge na Berlim ocidental de 1980 como contestação ao capitalismo de Estado e suas políticas (neo) liberais 

(DEPUIS-DERI, 2003). No Brasil, esta tática foi vista pela primeira vez nas manifestações de Junho de 2013.    
21

 É digno de nota o modo com o qual o Grupo Globo de Comunicação descreveu sujeitos que expressaram sua 

revolta, indignação ante a ausência de políticas públicas que visem melhorar as condições de vida da população 

pobre trabalhadora. Aqueles que protestaram na França (1) são retratados como ‗manifestantes‘ enquanto que no 

Brasil (2) eles são apresentados como ‗vândalos‘, apesar de o protesto francês ter causado prejuízos notadamente 

superiores ao protesto brasileiro. FONTE 1- Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/manifestantes-

queimam-mais-de-300-carros-em-protestos-na-franca-3199986>. FONTE 2- Disponível em: < 
http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1333907-16020,00-

VANDALOS+ATEIAM+FOGO+EM+VAGAO+DE+TREM+NO+RIO.html>. Acesso (ambos) em: 28 dez. 

2016. 
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regime de exploração, de exclusão, de marginalização, opressão e repressão 

que é anexado ao seu dia-a-dia.  

Não são apenas manifestantes que são descritos como baderneiros, mas todos 

aqueles que se contrapõem ao domínio do Estado, ao capital financeiro e ao setor produtivo. 

Não se trata, portanto de ‗inocentar‘ aqueles que expressam sua indignação em relação às 

condições materiais impostas pelo Estado aos pobres de modo violento − como é o caso do 

movimento black bloc. Para Iasi (2014, p. 141), 

 

È evidente que os adeptos de tal tática não formam uma organização e não 

são  homogêneos, de maneira que existe a possibilidade, como de fato se 

demonstrou,  de provocadores e infiltrados. No entanto, se isso nos leva ao cuidado 

de não  idealizá-los, deveria de igual maneira evitar uma condenação por princípio. 

 

A ‗fantasia ideológica‘ existe para ocultar questões de fato relevantes, ou que 

deveriam verdadeiramente ser tratadas como tal. Como por exemplo, tratar as desigualdades 

sociais, a miséria e a exclusão como fenômenos da ordem da exploração e da (hiper) 

acumulação de capital. Ao invés disso, temos, por um lado, a defesa da proteção 

incondicional do Estado à propriedade privada e, por outro lado, temos o ataque discursivo-

ideológico aos não possuidores de patrimônio, aqueles que possuem apenas a sua força de 

trabalho para ser vendida aos donos dos meios de produção.  

Matérias jornalísticas tendem a mostrar o ‗caos‘ gerado pelas greves de 

metroviários, policiais ou professores criminalizando-os. Não há uma atenção devida às 

demandas de tais categorias ou às condições de vida em que os trabalhadores vivem. 

Mostram-se usuários do sistema público ‗revoltados‘ com os grevistas, mas não abordam as 

dificuldades enfrentadas pelos grevistas para sobreviverem com os salários que lhes são 

pagos. A precarização das condições de trabalho é um debate que claramente não interessa a 

mídia tradicional, aliada e prestadora de serviços dos maiores empregadores (exploradores) de 

qualquer Estado-nação.  

 

1.2.6 Medo, lei e força 

 

 O ‗medo‘, enquanto método político-discursivo (e ideológico), tem sido 

amplamente utilizado tanto por governos de esquerda quanto de direita − todos alinhados as 

diretrizes do modo de produção capitalista −, quando assumem o controle do Estado.  Para 

justificar a necessidade da adoção de medidas de ajuste fiscal, que via de regra penaliza os 

mais pobres, seja através da diminuição de investimentos em saúde e educação (pública) ou 
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em programas sociais, prega-se o ‗apocalipse final‘, qual seja, a insolvência do próprio 

Estado. Nesse sentido, qualquer chefe de Estado, para governar, precisa tensionar a sociedade, 

incutir o medo na população através do discurso de que ‗se algo não for feito‘ o ‗pior‘ 

acontecerá. É pelo discurso (coercitivo) do medo que se pretende evitar que um ‗mal maior‘ 

ocorra. O espargimento do medo é, deste modo, elemento constitutivo da autoridade do 

próprio Estado.  

Em Leviatã, Hobbes (1979) aproxima os sentidos de ‗medo‘ e ‗lei‘ para mostrar 

sua complementaridade. Para o filósofo inglês: ―de todas as paixões, a que menos faz os 

homens tender a violar as leis é o medo. Mais: excetuando algumas naturezas generosas, é a 

única coisa que leva os homens a respeitá-las (quando a violação das leis não parece poder dar 

lucro ou prazer)‖ (HOBBES, 1979, p. 179). Ou ainda, de acordo com a visão político-

filosófica hobbesiana, o medo é instaurador do Estado. É a partir desse contexto que o Estado 

afirma o medo para justificar suas ações resumidas em (aparentes) antinomias: para termos 

paz (em conflitos com outras nações), promovemos a guerra; para termos menos 

desigualdades, são adotados rígidos programas de austeridade fiscal
22

; para termos mais 

empregos, precisamos diminuir o custo-trabalhador; para termos menos mortes violentas nas 

estradas, instalamos mais ‗fotossensores‘
23

 etc. Percebe-se deste modo como o medo, 

enquanto afeto político estrutural da sociabilidade capitalista – medo de ficar pobre, medo de 

perder o emprego etc − é utilizado pelo Estado para manter a sociedade sob seu controle sem 

ter que necessariamente recorrer ao uso da força para tanto. É uma ‗violência objetiva‘ (medo) 

que, sobreposta a uma ‗violência subjetiva‘ (repressão, punições) ‗pinta‘ a realidade social 

com tinta e pincel de normalidade
24

.   
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 O atual chefe do Estado brasileiro, levado a cadeira da presidência por um golpe parlamentar, afirma 

enfaticamente que a proposta de ajuste fiscal para equilibrar as contas públicas é condição sine qua non para que 

o governo volte a investir em infraestrutura e em programas sociais. Embora o ex-vice-presidente repita à 

exaustão que sua política não apresenta nenhuma perseguição aos mais pobres, pesquisadores do Instituto de 

Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) afirmam que o ajuste fiscal proposto por Michel Temer afetará sobretudo 

os mais pobres ao reduzir drasticamente o orçamento para saúde, educação e desenvolvimento social. Ainda 

segundo o Ipea, os pobres que não dispõem de recursos próprios para pagarem planos de saúde privados ou 

dinheiro para matricularem seus filhos em escolas particulares terão suas condições de vida ainda mais afetadas 

pelas medidas do governo ilegítimo. Disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf>. Acesso em 5 jan. 

2017. 
23

 ‗Fotossensores‘ são radares eletrônicos de trânsito que identificam veículos em situação de descumprimento 

das normas para o tráfego motorizado. Qualquer não obediência às leis do trânsito resulta em aplicação de 

multas que variam entre R$ 88, 38 e R$ 2.934,70, além de penalizações para o condutor do veículo que podem 

implicar, por exemplo, na perda da carteira de habilitação. O Estado garante, deste modo, alguma organização 

social via produção de lucro, fonte material que sustenta o próprio Estado. 
24

 A partir da classificação de violência de Žižek (2014) apresentada no capítulo introdutório da presente tese. 
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Porém, se, por um lado o Estado garante sua autoridade ‗material‘ pela lei, é, em 

larga medida, pela constante ameaça ao uso da força que ele consegue evitar muitos dos 

confrontos diretos entre a polícia e a sociedade. Não soaria, portanto, exagerado afirmar que 

hoje o traço característico das nossas sociedades é o medo. É como se disséssemos a nós 

mesmos algo como ‗não confio no Estado, mas temo que sem ele o mundo fique ainda mais 

violento‘. Nesse sentido, o medo fantasmático autogerado da sociedade ‗facilita‘ o trabalho do 

Estado do ponto de vista da sua conformação às demandas de ocasião do capital. É diante do 

terror, por exemplo, de se ficar sem emprego, seu único meio de sobrevivência, que a classe 

trabalhadora tem sofrido com evidente achatamento salarial e desproteção previdenciária e, 

por conseguinte, perda de direitos. É como se o desemprego fosse um inimigo externo, 

quando sabemos que ele é deflagrado pelas crises de acumulação do capital gestadas em larga 

medida pela incapacidade do Estado de resolver as contradições do próprio capital. O ‗caos‘ 

gerado pelas incertezas decorrentes do clima constante de instabilidade financeira, causada, 

ora pela queda, ora pela superacumulação dos lucros obtidos pelas grandes empresas, nos leva 

a concordar com a afirmativa de que no capitalismo contemporâneo ―medo e desordem são os 

catalisadores de cada novo salto para frente‖ (KLEIN, 2008, p. 18). Afinal, não é de crise em 

crise que o capitalismo segue triunfante no seu projeto de depredação dos recursos naturais, 

de mercantilização de tudo que cruza seu caminho? 

Análise feita pelo Jornal Folha de São Paulo (baseado em estatísticas do 

Ministério do Trabalho) sobre a atual conjuntura do trabalho no Brasil mostrou que no ano de 

2016 − de grave crise econômica e política; rigoroso ajuste fiscal; e flexibilização das leis de 

contratação de novos empregados − para se conseguir um emprego neste país o cidadão teve 

que ter menos de 24 anos de idade, aceitar ganhar menos e se conformar com um regime de 

trabalho frágil, sem a proteção oferecida por vagas que têm carteira assinada, afirma o jornal 

paulista
25

. A matéria revela ainda que os contratados com carteira assinada nos últimos 12 

meses estão recebendo em média 21% menos do que os demitidos da mesma ocupação. 

Sabemos que o desemprego é estrutural no modo de produção capitalista, contudo, é em 

momentos de crise que os altíssimos índices de mão-de-obra ociosa vêm à tona e isto é 

revelador da violência sistêmica em que está assentado o capitalismo. É evidente que o 

assujeitamento da classe trabalhadora via política do medo patrocinada pelo Estado resulta em 

                                                           
25

 Cf. Empregos na crise oferecem renda menor e sem proteção (JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO). 

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1852181-empregos-na-crise-oferecem-renda-

menor-e-sem-protecao.shtml>. Acesso em 15 jan 2017. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1852181-empregos-na-crise-oferecem-renda-menor-e-sem-protecao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1852181-empregos-na-crise-oferecem-renda-menor-e-sem-protecao.shtml
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garantia da lucratividade das empresas à custa da diminuição do ‗custo trabalhador‘ e, por 

conseguinte do empobrecimento cada vez maior do operariado. O medo age e tem força 

material de desmobilização da própria luta de classes, resumida nas últimas décadas a lutas 

pontuais por melhores salários e condições de trabalho, por exemplo. 

Para Derrida (2010), a lei só pode ser afirmada mediante o uso da força, sem a 

qual a sua finalidade se resumiria a letras mortas. Tem-se ainda que, para Rech (2014), 

amparado nas palavras do filósofo franco-argelino, ―não há dúvida de que a fundação de 

qualquer novo Estado e de suas novas leis apresentam recorrentemente um entrelaçamento 

inexorável com a violência‖ (p. 17). O Estado não hesitará em acionar seus aparelhos de 

repressão para garantir a ‗ordem‘, para propiciar a manutenção do fluxo contínuo do capital, a 

exploração da classe operária e a instrumentalização da sociedade pelas leis do mercado. 

Qualquer tentativa de interromper tal ‗ordem‘ é prontamente contida pelo aparato repressor do 

Estado. Do ponto de vista do sistema jurídico, ―a polícia funciona como um instrumento do 

Estado que intervém onde o sistema jurídico esbarra no seu limite. Alegando ‗questões de 

segurança‘, o Estado pode assim controlar seus cidadãos. Walter Benjamin fala de uma ‗vida 

regulamentada por decretos‘‖ (SELIGMANN-SILVA, 2005, p.5). Ou seja, o exercício da 

violência pelo Estado se expressa pelas formas simbólicas, prescritas na ordem da linguagem, 

ou pelo medo, mas também na própria estrutura da lei que garante ao Estado o uso da força. A 

observância dos princípios constitucionais que asseguram a um processo judicial a isonomia 

é, pela própria natureza da lei, uma negação da isenção de tais princípios. A instituição de 

duas cortes judiciais arbitrando casos de violência ocorridos em um cenário de contestação 

das ações neoliberais do Estado, 1- a que julga civis (manifestantes) e 2- a que julga militares, 

carrega no seu seio a marca da fragilidade de afirmar tal imparcialidade
26

. Essa realidade 

expressa o caráter violento de uma disjunção do princípio dos direitos iguais, aliada à 

perspectiva ‗tautológica da lei‘ (ŽIŽEK, 2013b). 

Embora legisladores saibam que a violação da lei já nasce com a elaboração da 

própria lei, é o efeito ‗preventivo‘, impositivo que leva a sua criação. O medo da punição 

reforça a obediência à lei como já foi dito. Dentro de um quadro jurídico que tende a reificar, 
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 Matéria divulgada em 02/02/14 pelo jornal ‗Folha de São Paulo‘ afirmou que, ―nenhum policial militar 

envolvido em casos de agressão a manifestantes ou jornalistas nas manifestações foi responsabilizado em São 

Paulo desde o início dos protestos em junho de 2013. Noutra ponta, três manifestantes foram indiciados por 

suspeita de agredir policiais − dois deles são réus em processo acusados de dano, agressão e desacato. De dez 

casos emblemáticos (sete de agressão a manifestantes e jornalistas e três em que PMs foram vítimas), só um 

policial suspeito de agressão foi identificado‖. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1416800-pm-nao-pune-policiais-que-agridem-

manifestantes.shtml>. Acesso em 10 jan 2017. 

http://www.press-report.br.com/sao-paulo
http://www.press-report.br.com/sao-paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1416800-pm-nao-pune-policiais-que-agridem-manifestantes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1416800-pm-nao-pune-policiais-que-agridem-manifestantes.shtml
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conformar a ação (violenta) do Estado burguês, é legítima, portanto a reação, o 

descumprimento pela classe trabalhadora de leis que a oprime. Benjamin (1986), ao falar da 

lei que proíbe os trabalhadores de entrarem em greve, sob pena de os sindicatos serem 

multados por tal desobediência, advoga que ―uma vez que esse medo (de entrar em greve) 

entra em conflito com a natureza violenta do direito derivado de suas origens, tais fins são 

inadequados aos meios legais justificados‖ (p. 290) (grifos nossos). O filósofo alemão está, 

em outras palavras, afirmando a nulidade da lei quando esta esbarra no medo que ela provoca, 

pela supressão do sentimento de revolta em relação à aplicação da própria lei, injusta desde 

sua sanção. Não podemos esquecer o papel fundamental que os meios de comunicação − em 

geral alinhados com as políticas do Estado e, por conseguinte do próprio mercado que as 

sustenta − desempenham na reprodução do modo de produção capitalista. É inegável a 

participação dos canais de comunicação no processo de conformação da realidade assim como 

desenhada pelo Estado, como, por exemplo, a premente necessidade de executar planos de 

ajuste fiscal, cujos resultados são precipuamente sentido pelos mais pobres.  

As investidas dos capitalistas sobre os gerentes circunstanciais do Estado ocorrem 

mais em meio às crises cíclicas de acumulação do capital. O que se vê a partir disso é uma 

clara tentativa de parte de políticos de alterarem dispositivos legais − fruto de lutas históricas 

da classe trabalhadora por condições menos cruéis e perversas de subsistência – para aplacar a 

sede insaciável dos donos dos meios de produção por ‗melhores condições de investimentos‘. 

O Estado democrático de direito é constrangido, dando lugar a um ‗estado de sítio‘ velado. 

Em tempos assim, ―nunca se sabe quando se está fora da lei, já que o próprio poder faz 

questão de mostrar que pode embaralhar, a qualquer momento, direito e ausência de direito, 

dentro e fora da lei‖ (SAFATLE, 2010, p. 251). Se, por um lado, temos a crença 

tranquilizadora de que ao cumprirmos a lei estaremos livres das interdições do Estado sobre 

nosso próprio corpo, o descumprimento da lei não significa necessariamente o seu inverso. O 

medo nesse sentido opera enquanto um pressuposto necessário da lei, do convencimento da 

necessidade de se cumprir a risca as letras constitucionais. A força é acionada quando esse 

medo pressuposto da lei perdeu seu ímpeto intimidatório. Não obstante, há situações de 

cidadãos − contemplados com o beneplácito das interpretações da lei de amigos ‗togados‘ − 

em que nem o medo, nem a força conseguem persuadi-los a cumprir a lei. 

Ao traçarmos um paralelo entre o poder da Igreja e o poder do Estado em 

diferentes momentos históricos percebemos haver mais similitudes que diferenças entre 

ambos. Se na era medieval a igreja controlava as populações incutindo nelas o medo da 
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condenação divina (eclesiástica na verdade) ao inferno ou à morte terrena pela Santa 

Inquisição, na contemporaneidade esse papel será desempenhado pelo Estado. O fim do poder 

da igreja marca o surgimento do Estado como ente perpetuador da política do medo enquanto 

controle social. Na modernidade, sai o discurso do medo da condenação terrena e/ou espiritual 

sustentado pela igreja para dar lugar aos inimigos externos de ocasião criados pelo Estado 

para justificar suas ações de proteção do mercado, da propriedade privada.  

O discurso nacionalista da (extrema) direita estadunidense e europeia tem 

garantido vitórias eleitorais que evidenciam o medo como um elemento constituinte 

fundamental da subjetividade hoje do cidadão ‗globalizado‘. Afinal, não foi o discurso 

xenófobo que, dentre outros, levou o ultra conservador republicano Donald Trump a servir 

hoje como o 45º presidente dos E.U.A.? Não foi semelhante discurso que levou a maioria dos 

britânicos a votarem pela saída do Reino Unido da EU (União Européia)? Vejamos o que 

Žižek (2014, p. 43) nos diz a este respeito: 

 

A correção política (controle da imigração, fim da criminalidade, perda da 

identidade nacional, aumento da carga tributária etc) é a forma liberal exemplar da 

política do medo. Uma (pós-)política dessa natureza assenta-se sempre na 

manipulação de um ochlos ou de uma multidão paranoica: é a união assustadora de 

pessoas aterrorizadas.  

 

Na base da ideologia do Estado está o medo incutido em seus cidadãos de que, se 

cederem à ‗invasão do outro‘ (imigrante, bárbaro, misógino e depravado), terão perdido sua 

‗liberdade interior‘, sua autonomia (financeira), seus valores éticos, culturais, morais. Esse 

mesmo medo, porém não era incutido nos habitantes dos territórios invadidos, dominados e 

explorados por europeus da Oceania à América. A política do medo (vamos construir um 

muro para impedir que os mexicanos ‗invadam‘ nosso território) e suas contradições (embora 

precisemos da sua força de trabalho barata para oferecer melhores salários aos legítimos 

cidadãos estadunidenses ou simplesmente para aumentar o lucro em nossas empresas), sob a 

face do capitalismo, não esboçam nenhuma vergonha de serem pronunciadas ou até mesmo 

repetidas com desdém ou orgulho (KLEIN, 2009). Žižek, ao referir-se a um espaço político 

mundial dividido entre partidos políticos que representam o capitalismo global como tal e 

partidos populistas xenófobos nos lembra que,   

 

Na Itália, Berlusconi é a prova de que mesmo essa derradeira oposição não é 

insuperável: sua Forza Italia é tanto o partido do capitalismo global quanto a 

tendência populista xenófoba. Na esfera despolitizada da administração pós-

ideológica, a única maneira de mobilizar o eleitorado é espalhar o medo (dos 

imigrantes, do vizinho). 
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 Por outro lado, do lado das elites que compõem juntas financeiras que impõem 

suas demandas sobre qualquer Estado escorado no modo de produção capitalista, o medo tem 

capacidade de impulsioná-las a envolverem-se em projetos de derrubada de governos que 

possam vir a ameaçar a manutenção dos seus privilégios. Não foi exatamente isso que 

aconteceu com o governo da Unidade Popular do chileno Salvador Allende, ‗vencedor das 

eleições presidenciais de 1970 com uma plataforma que prometia colocar sob controle 

governamental amplos setores da economia dirigidos por corporações estrangeiras e 

nacionais‘? Assim nos conta Klein (2008, p.81). Permita-nos a uma citação longa. 

 

Quando Nixon soube que Allende havia sido eleito presidente, deu a famosa ordem 

ao diretor da CIA, Richard Helms, para que "fizesse a economia gritar". [...] Quando 

Allende ganhou, Arnold Harberger estava no Chile e escreveu uma carta para os 

colegas descrevendo o evento como uma "tragédia" e informando-os de que "nos 

círculos da direita, a ideia de um golpe militar já começou a ser levantada". Embora 

Allende propusesse a negociação de termos compensatórios justos para as 

companhias que estavam perdendo propriedades e investimentos, as multinacionais 

dos Estados Unidos temiam que isso representasse o começo de uma tendência mais 

abrangente na América Latina, e muitas não aceitaram a ideia de perder o que 

correspondia a uma boa parte de seus lucros crescentes.  

  

 Klein (2008) afirma ainda que na época as multinacionais estadunidenses 

haviam investido um bilhão de dólares na mineração do cobre chileno − com um retorno de 

7,2 bilhões. ‗Apavorados‘ com a possibilidade de perda de ganhos econômicos e políticos, a 

direita chilena e as empresas multinacionais se unem, com o apoio da única superpotência na 

década de 1970, para investir em um golpe militar que rasgou a constituição daquele país e 

implantou o Estado ditatorial de Augusto Pinochet. Assim, a história tem nos dado 

demonstrações de que a tríade medo, lei e força sob o Estado têm atuado contra a classe 

trabalhadora ou contra os seus interesses e em favor da manutenção, ampliação dos 

privilégios (que já são muitos) das classes dominantes.  

É mediante a sua forma político-ideológica que podemos assegurar que o Estado é 

capitalista como já foi dito. Contudo, é a partir de estruturas jurídicas que o Estado garante o 

pleno exercício de gerente dos interesses do capital: ―a principal função do Estado capitalista 

é garantir a propriedade, o investimento capitalista e o fluxo de mercadorias‖ (RECH, 2017).  

Neste cenário, o medo e o uso da força − ou o medo provocado pela ameaça do uso da força – 

são instrumentos de coerção que aliado ao conjunto de leis reunidas nas constituições de cada 

Estado-nação pavimentam a relação autoritária e repressiva deste com a sociedade. Os dias 

em que vivemos parecem não resguardar diferenças tão palpáveis em relação a regimes 

fascistas como o de Benito Mussolini e os regimes democráticos de governo como o de 

Donald Trump. Hoje, o fascismo nos parece cada vez mais próximo travestido apenas de 
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democrático. Difícil então não concordar com Žižek (2005b) quando postula que o 

―neofascismo de hoje é cada vez mais ‗pós-moderno‘, civilizado, jocoso, envolvendo auto 

distanciamento irônico, mas nem por isso é menos fascista‖ (p.26). 

 

1.2.6.1 Para além do princípio de obediência à lei 

 

Em, O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade social, 

Rousseau (1999) postula que o ―homem é naturalmente bom‖ (p. 69). O filósofo contesta a 

validade das leis em debelar as desordens e os crimes detonados pelas paixões; e vai além ao 

propor: ―seria bom examinar ainda se essas desordens não nasceram com as próprias leis‖ 

(ROUSSEAU, p. 33). Já Kant (1999), em Sobre a pedagogia, faz uma reflexão antitética 

frente a do genebrino: ―a única causa do mal consiste em não submeter a natureza à normas. 

No homem não há germes senão para o bem‖ (p. 23). Para o filósofo alemão (prussiano), o 

homem não nasce necessariamente mau, mas deve optar por submeter seus vícios, suas 

paixões à razão. Ou seja, guiados pelo imperativo categórico, por um juízo moral chancelado 

pela razão − não seriam os fins que justificariam os meios, mas princípios universais não 

forjados na defesa dos nossos interesses particulares egoístas −, que fiscalize o movimento 

das nossas vontades, é que nós nos tornaríamos seres autenticamente autônomos. O conceito 

de autonomia em Kant (1999) funda-se na internalização de valores orientados pela razão que 

dariam conta de transformar nossa porção animal ‗bestial‘ em humanidade.      

‗Frequentador‘ assíduo de qualquer manual do Estado (democrático) de direito, o 

conceito kantiano de ‗heteronomia‘ se opõe ao princípio da autonomia. Na obra, 

Fundamentos da Metafísica dos Costumes, Kant (2007, p. 86) aponta para a superação das 

condições de heteronomia, quais sejam: da obediência a normas externas, da regulação das 

nossas vontades pela lei − não necessariamente boa ou lógica:  

 
Quando a vontade busca a lei, que deve determina-la, em qualquer outro ponto que 

não seja a aptidão das suas máximas para a sua própria legislação universal, quando, 

portanto, passando além de si mesma, busca essa lei na natureza de qualquer dos 

seus objetos, o resultado é então sempre heteronomia. 

  

Kant propõe que nossos desejos devam ser ‗enquadrados‘ quando não se 

realizarem nos princípios práticos das nossas subjetividades ou das nossas ações, ou seja, 

quando não estiverem alinhadas com o imperativo categórico. A heteronomia da vida social 

pelo Estado permitiu de algum modo que a vida em sociedade fosse plausível. De fato, 

qualquer sociedade heteronômica se efetiva pela submissão tácita do indivíduo a consensos 
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em torno de um suposto ‗bem‘ do coletivo social. O ‗bem coletivo‘, na era contemporânea 

mais do que nunca, parece estar cada vez mais associado a realizações de sonhos e desejos 

gestados a partir da sociabilidade capitalista, como sugere Wallerstein (2002): ―uma certa 

psicologia coletiva deriva da própria estrutura da economia-mundo capitalista‖ (p. 102).  

De acordo com Fausto (2013), o mecanismo da culpabilização, próprio das 

‗sociedades burocráticas‘ geridas pelo Estado, tende a agir em conformidade com as normas 

do grupo social no qual ele está inserido. Assim, afirma o filósofo, ―o indivíduo se sente 

ligado a um ‗nós‘ que funciona como instância moral e faz com que ele aceite toda sorte de 

violência contra a própria individualidade‖ (p. 294). Ou seja, eu, enquanto sujeito para sempre 

marcado por um vazio que me constitui, renuncio em muitos casos ao poder de tomar medidas 

que atendam aos meus próprios impulsos e desejos em nome de um suposto bem da 

coletividade da qual me sinto parte. Žižek (2003) parece não apenas concordar com Fausto 

(2013) como eleva a discussão da sobreposição da realidade construída pelo campo social em 

relação a minha individualidade ‗efêmera e transitória‘: 

 

A postura fundamental do sujeito para com a realidade objetiva não é a do 

engajamento prático, do confronto com a inércia da objetividade, mas a do ‗deixe 

estar‘: purificado de sua particularidade patológica, o sujeito universal é seguro se si, 

sabe que seu pensamento já é a forma da realidade, portanto pode se recusar a impor 

seus projetos sobre a realidade, pode deixar que a realidade seja como ela é (ŽIŽEK, 

2003, p. 43).  

 

Por outro lado, se agimos em conformidade com a lei − que (supostamente) enseja 

não o meu bem, mas o bem da coletividade da qual faço parte − por que então mesmo 

admitindo que ela não seja necessariamente conduzida por princípio de justiça, ainda assim 

me deixo ser orientado por ela? Vejamos. 

Derrida (2010) recorre a Montaigne (2008)
27

 para dissolver qualquer liame 

(natural) entre lei (direito) e justiça. Citando Montaigne, o filósofo franco-argelino argumenta 

que a justiça no âmbito do direito ‗nada tem a ver‘ com justiça, no sentido estrito da palavra: 

―as leis não são justas como leis‖ (DERRIDA, 2010, p. 21). Por que então as obedecemos? 

―porque elas têm autoridade‖ (DERRIDA, 2010, p. 21) afirma o filósofo. A autoridade 

verificada nas leis a que se refere Derrida é a ela por nós facultada: ―a autoridade das leis 

repousa apenas no crédito que lhes concedemos. Nela acreditamos, eis seu único fundamento‖ 

(DERRIDA, 2010, p. 21). Somos enredados em uma teia mística que nós mesmos 

                                                           
27 Cf. MONTAIGNE, M, De l‟expérience. Paris. Ed. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Essais, III, chap. 

XIII 2008, p. 1203. 
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endossamos e que tem a aparência de uma ficção. Por outro lado, Derrida (2010) insurge-se 

contra a prerrogativa de que ser justo seja sinônimo de ser obediente à lei, uma vez que ser 

justo é para ele ―essencialmente impossível‖ (DERRIDA, 2010, p. 32). 

Žižek (2013a, p. 75) faz uma breve análise da questão do ‗obedecer à lei‘ sob um 

enfoque diferente, propriamente psicanalítico: 

 

[...] nossa obediência à própria Lei não é ―natural‖, espontânea, mas sempre –já 

mediada pelo desejo (ou por sua repressão) de transgredir a Lei. Quando 

obedecemos à Lei, nós o fazemos como parte de uma estratégia desesperada para 

lutar contra nosso desejo de transgredi-la; portanto, quanto mais rigorosamente 

obedecemos à Lei, mais atestamos o fato de que, bem no fundo, sentimos a pressão 

do desejo de pecar. Por isso, o sentimento de culpa do supereu é correto: quanto 

mais obedecemos à Lei, mais somos culpados, porque essa obediência é, com efeito, 

uma defesa contra nosso desejo pecaminoso, e, no cristianismo, o desejo (intenção) 

de pecar é igual ao próprio ato – se apenas cobiçamos a esposa do vizinho, já 

estamos cometendo adultério. 

 

Apesar de o filósofo esloveno estar falando a partir de uma ‗dialética cristã 

superegoica‘, seu contexto se encaixa no sentido de lei que hora ensejamos. Žižek (2013a) 

sugere que a lei trás no seu interior o impulso direcionado a sua violação. É como se leis 

fossem feitas não para serem cumpridas, para serem acatadas, mas para serem violadas. O 

filósofo sugere haver (já e desde sempre) em nossa estrutura psíquica uma força (eu) que 

contida por outra força (supereu) nos impede de fazermos aquilo que deliberadamente 

planejamos. Esta última, de gênese ‗heteronômica‘, atuaria para conter os impulsos do eu. Por 

outro lado, quando seguimos o ‗discurso do mestre‘, assim o fazemos mesmo quando nem nos 

damos conta que estamos obedecendo a certas determinações impostas pelo Grande Outro. De 

algum modo se assemelha a gramática de uma língua, falamos seguindo a suas regras sem 

darmo-nos conta delas. A obediência tem de certo modo um ranço moral. O caminho a ser 

seguido é apontado pelo mestre como o ‗correto‘ para obedecermos, mesmo sem saber ao 

certo o porquê o fazemos, muitas vezes porque simplesmente não sabemos o que fazer, nem 

para onde ir. Somos desse modo, capturados pelo plano simbólico, em que as construções 

ideológicas podem até não obedecer a um ritual, mas não o fazem necessariamente ao acaso. 

Se concordarmos que de fato leis não são justas, duas inquietações nos ‗assaltam‘: 

(1) uma vez que leis são elaboradas por um coletivo de representantes ‗ejetados‘ das urnas 

para defender – em tese − os mais diversos interesses possíveis (incluindo os seus próprios) 

dos seus eleitores, por que devo segui-las se não me sinto efetivamente incluído em nenhuma 

delas? (2) Como supor que leis elaboradas em um contexto eivado pelo mais expressivo Real 

da luta de classes tenham validade universal?  A ‗simples‘ compreensão das contradições do 

Estado não pode deixar em nós um ‗contentamento‘ com o reconhecimento das formas 



50 
 

ideológicas do Estado. Consideramos que o sistema (capitalista) não funciona se nós 

indivíduos e/ou sociedade não o fizermos funcionar. Contudo, o que deveria nos causar 

(algum) espanto é o fato de seguirmos tocando nossa vida (de miséria, exploração e exclusão 

de uns e de outros não) como se não soubéssemos disso. É preciso que tenhamos sempre em 

mente que ―a verdadeira utopia [no sentido de reforçamento da ideologia dominante] não é 

uma mudança radical do sistema e sim a ideia de que se pode manter o bem-estar social 

dentro do sistema‖ (Žižek, 2012c, p. 348), (grifos nossos).  
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2.0 ESTADO E CAPITALISMO 

                                                                                                           

        ―O que é a propriedade? 

                                                                                                                            É o roubo‖ 

                                                                                                (PROUDHON, 1997, p. 11) 

 

Não raramente encontramos autores que diferenciam a sociedade pré-capitalista 

da sociedade capitalista a partir do tipo de produção (urbana ou rural) que caracterizava a 

economia global em ambos os períodos. Em contrapartida, na obra A origem do capitalismo, 

Ellen Wood (2001) pontua que pré-capitalismo e capitalismo devem ser pensados a partir das 

específicas relações, em termos de propriedade, entre produtores e apropriadores, quer na 

agricultura ou indústria. Para a historiadora, 

Somente no capitalismo é que o modo de apropriação dominante baseia-se na 

desapropriação dos produtores diretos legalmente livres, cujo trabalho excedente é 

apropriado por meios puramente ‗econômicos‘. Como os produtores diretos no 

capitalismo plenamente desenvolvido são desprovidos de propriedade, e como seu 

único acesso aos meios de produção, aos requisitos de sua própria reprodução e até 

aos meios de seu próprio trabalho é a venda de sua capacidade de trabalho em troca 

de um salário, os capitalistas podem apropriar-se do trabalho excedente dos 

trabalhadores sem uma coação direta. Essa relação singular entre produtores e 

apropriadores é mediada, obviamente, pelo ‗mercado‘ (WOOD, 2001, p. 77-78). 

 

O Estado surge nessa relação enquanto um ente terceiro para garantir a 

apropriação, pelos donos dos meios de produção, do excedente que é produzido pelo 

trabalhador. O Estado de direito forja esse ‗apassivamento‘ da classe trabalhadora ao 

apresentar como justa o contrato de compra e venda da força de trabalho do operariado, 

ocultando ou não ‗contabilizando‘ o excedente retido pelos capitalistas e que 

quintessencialmente gera riquezas. Porém, a geração de riquezas enquanto elemento revelador 

das relações econômicas desiguais entre donos dos meios de produção e donos da força de 

trabalho, quando da formação das bases do modo de produção capitalista, é processo que se 

dá conjuntamente com um fenômeno que é descrito por Marx (2013) como ‗Acumulação 

Primitiva‘ (do capital). De que modo então o conceito de Acumulação Primitiva pode nos 

ajudar a entender as origens do Capitalismo, e, portanto das diferenças sociais desse período? 

A Acumulação Primitiva, assim como idealizada por Marx (2013) pode ser 

compreendida enquanto mecanismo de acumulação de riquezas iniciado no continente 

europeu no apagar das luzes do Renascimento. A esse respeito, Anderson (2016) afirma que,  
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A partir da Renascença, a Europa realizou a transição para o capitalismo sob seu 

próprio impulso, em um processo de constante expansão global. A revolução 

industrial – que, em última análise, resultou da acumulação primitiva de capital em 

escala internacional durante o início da época moderna – foi uma combustão 

espontânea e gigantesca das forças de produção, inigualável em seu poder e 

universal em seu alcance (ANDERSON, 2013, p. 462). 

 

Os capitalistas investiram tudo o que haviam acumulado − a partir da 

comercialização de produtos e apropriação, insipiente em um primeiro momento, do mais-

valor gerado pela compra da força de trabalho de seus empregados − na construção/aquisição 

de maquinário para a produção em série de produtos destinados a venda, estratégia que levou 

suas riquezas a aumentarem em escala sem precedentes. O aumento vertiginoso das riquezas 

dos capitalistas, e consequente aumento do poder econômico, é diretamente proporcional ao 

aumento do poder político sobre o Estado. Aliás, lembra Marx (2013), o surgimento da figura 

do capitalista se dá em um contexto de mudanças nos meios de subsistência da época: 

Muitos pequenos mestres corporativos, e mais ainda pequenos artesãos 

independentes, ou também trabalhadores assalariados, transformaram-se em 

pequenos capitalistas e, por meio da exploração paulatina do trabalho assalariado e 

da correspondente acumulação, em capitalistas sans phrase [sem floreios] (MARX, 

2013, p. 820) (grifos do autor). 

Marx (2013) não descreve apenas a forma como se deu o surgimento do 

capitalista, mas também o modo como servos e/ou ―expropriados de suas próprias terras‖, 

uma vez ‗empurrados‘ para as cidades, foram sendo gradativamente absorvidos por pequenas 

fábricas e pelo setor de comércio e assim transformados em massa assalariada. Anderson 

(2016) advoga que ―uma das precondições fundamentais para a acumulação primitiva do 

início da Europa moderna foi a dramática internacionalização da exploração e da troca de 

mercadorias que se seguiu à época dos Descobrimentos‖ (ANDERSON, 2016, p. 497). O que 

é preservado na transição entre feudalismo e capitalismo é a distinção entre possuidores e 

despossuídos dos meios de produção. Sai o regime escravocrata e/ou servil e entra o regime 

de exploração da força de trabalho liberta da escravidão formal, mas nem por isso mais livre. 

O surgimento da propriedade privada capitalista se dá em tal cenário, de profunda 

transformação social, como atesta Marx (2013):  

 
a propriedade privada constituída por meio do trabalho próprio, fundada, por assim 

dizer, na fusão do indivíduo trabalhador isolado, independente, com suas condições 

de trabalho, cede lugar à propriedade privada capitalista, que repousa na exploração 

de trabalho alheio, mas formalmente livre (MARX, 2013, p. 831).  

Assim, os elementos que viriam a constituir o modo de produção capitalista 

mundial estão assentados: em primeiro lugar, na plena assunção da sociedade retalhada em 

duas classes antagônicas (capitalistas e proletários) e em segundo lugar, na consolidação da 
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propriedade privada capitalista garantida pela exploração da força de trabalho assalariada. 

Tais elementos foram fundamentais para a ampliação dos regimes de acumulação de riquezas 

(pelos donos dos meios de produção). Logo, todo e qualquer princípio de acumulação de 

‗valores‘ restringe, no interior da sociabilidade capitalista, qualquer possibilidade de 

mobilidade social – comumente definida pelo poder de compra de cada indivíduo − criando 

desse modo um círculo ‗vicioso‘ auto-generativo de condensação das próprias desigualdades 

sociais, convenientemente gestionadas pelo Estado. O princípio de acumulação de riquezas só 

pode ser entendido, enquanto elemento basilar das desigualdades sociais, se acompanhado da 

percepção de que ―a propriedade privada capitalista exige o aniquilamento da propriedade 

privada fundada no trabalho próprio, isto é, a expropriação do trabalhador‖ é algo 

inexoravelmente inerente ao Capital (MARX, 2013, p. 844). A esse respeito, Marx (2013) 

afirma ainda que tal expropriação constitui a base do modo de produção capitalista. Nesse 

escopo, o Estado é ‗convocado‘ para criar as condições legais para a consolidação (jurídica) 

da expropriação das terras do trabalhador (rural) e a perpetuação da exploração e dominação 

das massas vindas dos feudos e convertidas em massas assalariadas. De fato, apenas o Estado, 

constituído ideologicamente como um terceiro na relação entre capitalista e proletário, como 

já foi dito, apresenta as condições necessárias para arbitrar sobre as disputas entre ambos. Pela 

renúncia à crença de que a imparcialidade seja possível de ser praticada, acabamos por optar 

pelo escrutínio histórico, que revela claramente a tendência do Estado em se posicionar 

favoravelmente à manutenção e/ou ampliação dos privilégios políticos e econômicos da classe 

burguesa, ao mesmo tempo em que demonstra inequívoco menosprezo às causas de interesse 

da classe trabalhadora. 

 

2.1 Estado capitalista globalizado 

 

A globalização, que fez o mundo mais desigual desde a era mercantilista e se 

vestiu ideologicamente da necessidade de aproximar os mais diferentes povos e suas culturas, 

nada mais é do que colonialismo com nariz de pós-moderno. Se no colonialismo os nobres 

tinham que lidar com os ‗selvagens indígenas‘ para espoliar as riquezas de suas terras e 

convertê-los em serviçais em troca de bugigangas, nos dias atuais os capitalistas não precisam 
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sequer sair de suas metrópoles e o contato (virtual) com os explorados pode se dar 

exclusivamente pelos seus iPhones.  Mas afinal, o que é Globalização?  

O termo Globalização passa a ser amplamente utilizado a partir da década de 1970 

e pode ser compreendido enquanto um processo eminentemente econômico. Tal ‗evento‘ tem 

por objetivo integrar empresas e Estados-nação em nível global através ―da livre circulação de 

produtos (jamais de indivíduos) e fluxos financeiros‖ (BADIOU, 2008, p. 55) (tradução e 

grifos nossos). A globalização no contemporâneo é marcada pela relação de interdependência 

entre o Capital e o Estado-nação e que se particulariza – do ponto de vista de cada indivíduo 

pertencente a um grupo social −, no dizer de Žižek (2005b, p. 32), por uma espécie de ‗auto-

colonização‘:  

com o funcionamento multinacional direto do Capital, já não estamos lidando com a 

oposição padrão entre metrópole e países colonizados; uma empresa global corta, 

por assim dizer, seu cordão umbilical com a nação-mãe e trata o seu país de origem 

como mais um território a ser colonizado. [...] o poder colonizador não é mais um 

Estado-nação, mas diretamente a empresa global. A longo prazo, todos nós não só 

usaremos camisas Banana Republic como também moraremos em repúblicas de 

bananas. 

A grande ‗ironia‘ é que na era das economias globalizadas a Europa deixa de ser a 

‗Grande Metrópole‘ e passa a ser ‗apenas‘ mais uma colônia de exploração das empresas 

multinacionais − também chamadas de transnacionais. Desse modo, multinacionais chinesas, 

mexicanas ou indianas reservam aos seus empregados no velho mundo tratamento de 

‗vassalagem‘ equivalente ao outrora dispensado unicamente as antes colônias (formais). O 

paradoxo da colonização é, de acordo com o filósofo, que hoje só há colônias, sem país 

colonizador. Em um mundo prestes a ver 1% de sua população possuir mais riquezas que os 

99% restantes
28

, dizer que viveremos todos em repúblicas de bananas não nos parece exagero, 

mas pavorosamente profético. 

Embora a fragilização da soberania de cada Estado-nação não deva ser creditada 

exclusivamente na ‗conta‘ da globalização (WALLERSTEIN, 2002), é inegável que esta teve, 

desde a sua expansão e fortalecimento a partir da década de 1970, papel fundamental para a 

reestruturação das leis de cada país que ‗acolhia‘ as empresas multinacionais em seus 

territórios. Arrighi (1996) afirma que, iniciada a crise de hegemonia estadunidense,  

as empresas multinacionais haviam evoluído para um sistema de produção, 

intercâmbio e acumulação, em escala mundial, que não estava sujeito a nenhuma 

autoridade estatal e tinha o poder de submeter a suas próprias ‗leis‘ todo e qualquer 

membro do sistema interestatal, inclusive os Estados Unidos (p. 74). 

                                                           
28

O número apresentado consta no relatório produzido pela OXFAM (confederação de 20 organizações que 

atuam em 94 países pelo fim da pobreza e desigualdade) que se baseia em dados fornecidos pelo relatório da 

Credit Suisse sobre a riqueza global. Disponível em < https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-

01-19/richest-1-will-own-more-all-rest-2016>. Acesso em 22 dez 2016. 

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-01-19/richest-1-will-own-more-all-rest-2016
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-01-19/richest-1-will-own-more-all-rest-2016
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Tendo esse cenário como pano de fundo, empresas multinacionais (e 

multibilionárias) buscam abrir seus negócios em nações que, ao oferecer redução de impostos 

e estabilidade jurídica em contratos firmados, aumentam a sua capacidade de obtenção de 

lucro em detrimento da contínua deterioração das condições de vida daqueles que, 

desempregados, se resignam a trabalhar em condições que remontam a era escravocrata. Ou 

ainda, como afirma Beluzzo (2012),  

a migração das empresas para nações que oferecem relações mais favoráveis entre 

produtividade, câmbio e salários desatou a ‗arbitragem‘ com os custos salariais e 

estimulou a  flexibilização das relações de trabalho, na verdade a desqualificação e 

eliminação de trabalhadores impostas pelo avanço das tecnologias da informação e 

da automação na indústria e nos serviços.
29

  

Por outro lado, é igualmente verdadeira a afirmativa de que o capitalismo 

predatório de hoje mira em regiões que lhes proporcionem lucros astronômicos e quando não 

mais são capazes de oferecer tais condições de acúmulo de capital – resultado em larga 

medida pelas crises sistêmicas do modo de produção capitalista – os donos do capital 

simplesmente se retiram de tais Estados-nação deixando um rastro de miséria e convulsão 

social, consequência do aumento nas taxas de desemprego: 

A marcha batida do capitalismo vencedor então é isso, região após região do globo e 

seus assentamentos humanos vão sendo desconectados por falta de interesse 

econômico. À inevitável situação de emergência social que se segue, o novo poder 

soberano, que decide ser esse o caso, também declara tais zonas sinistradas áreas de 

anomia povoadas por não-sujeitos descartáveis (ARANTES, 2007. p. 244). 

O filósofo acerta ao contemplar a situação de ‗terra arrasada‘ verificada em 

Estados ‗abandonados‘ por investidores estrangeiros – os soberanos do novo poder no mundo 

globalizado. Assim, a competição entre Estados-nação para ver quem oferece total segurança 

jurídica para obtenção de lucro alto e imediato provocou uma reviravolta no modo como 

pensamos a soberania nacional.  

Arrighi (2001) postula que, ―a atual organização da economia internacional é um 

efeito construído de negociações e conflitos políticos, e não uma força independente‖ (p. 21). 

Balibar (2002) vai além ao afirmar que ―por mais conflituosa ou antagônica que possa 

parecer, a globalização tende a se representar como um processo homogêneo que combina 

vários elementos (inicialmente forças econômicas, e também cada vez mais ideológicas) em 

um único sistema de interações‖ (p. 12) (tradução nossa). Para além de tais caracterizações do 

processo de globalização que o planeta vive no contemporãneo, percebe-se ainda que os 

                                                           
29

 Cf. BELUZZO, L. A liquidação do neoliberalismo. In Revista (online) Carta Capital, 2012. Disponível em: < 

http://www.cartacapital.com.br/revista/904/a-liquidacao-do-neoliberalismo>. Acesso em 18 dez. 2016. 

http://www.cartacapital.com.br/revista/904/a-liquidacao-do-neoliberalismo
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países que compõem o capitalismo central (Europa e Estados Unidos primordialmente) não 

parecem estar dispostos a permitir que as populações dos países do capitalismo periférico 

(principalmente África e América Latina) usufruam de alguma benesse que tal sistema lhes 

proporciona ou lhes proporcionou quando do desenvolvimento do Estado de bem-estar social. 

É inegável que europeus e estadunidenses lutam para manter o controle sobre a economia 

global – via controle de organizações multilaterais econômico-financeiras como OMC 

(Organização Mundial do Comércio), FMI (Fundo Monetário Internacional), BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) e agências de classificação de risco de crédito dentre 

outros. Contudo, essa hegemonia só foi verdadeiramente abalada com a forte expansão 

econômica e financeira mundial capitaneada por países emergentes, no escopo dos BRICS
30

, 

liderado pela China. Balibar (2001), no entanto, advoga que esse reordenamento geopolítico 

não aponta para a supressão da dominação e das desigualdades econômicas entre os diferentes 

Estados-nação. Para o filósofo francês, ―o que temos de fato é uma multiplicação de centros, 

formando uma rede em vez de uma área central‖ (p. 171) (tradução nossa). Ainda segundo o 

mesmo autor, ―no máximo podemos falar de uma ―polarização da riqueza e miséria, poder e 

dependência‖ que neste início de século alcançou níveis sem precedentes‖ (BALIBAR, 2001, 

p. 171) (tradução nossa). Desse modo, ganha o capitalismo, que consegue se reinventar a cada 

crise: 

As expansões financeiras fortalecem essas mesmas forças, ampliando e 

aprofundando o alcance da competição interestatal e interempresarial e do conflito 

social, e transferindo o capital para as estruturas emergentes que prometam maior 

segurança ou lucros mais elevados do que a estrutura dominante (ARRIGHI, 2001, 

p. 42). 

Em outras palavras, cada Estado-nação − com o argumento de que mudanças na 

legislação trabalhista (penalizando a classe operária) foram necessárias para tornar o mercado 

nacional mais ‗atraente‘ a investidores estrangeiros – vem promovendo profundas mudanças 

em suas constituições. Tais mudanças, ao objetivar diminuir o número de desempregados do 

país (teoricamente), atestam o poder do capitalismo em acaudilhar o globo inteiro.
31

 Arrighi 

(2001), ao sintetizar o pensamento do filósofo David Gordon e do economista William Tabb a 

esse respeito aponta que ―a retórica da globalização encobre a responsabilidade empresarial 

pelas dispensas maciças de trabalhadores ou a responsabilidade governamental pela maciça 

                                                           
30

 Termo cunhado pelo economista inglês Jim O‘Neil para se referir ao grupo de países com surpreendente 

crescimento econômico registrado no final do século XX e início do século XXI. São eles China, Índia, Rússia, 

Brasil e África do Sul (este último incorporado à sigla posteriormente). 
31

 O triunfo do capitalismo sobre o socialismo, evidenciado pela queda da então União Soviética em 1991, 

aumentou vertiginosamente a influência deste regime de produção no mundo inteiro. Não havia mais nenhuma 

força política no planeta que pudesse ameaçar o seu projeto de submeter Estados nacionais às leis do mercado. 
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redistribuição de benefícios do trabalho para o capital‖ (p. 21). Assim, o trabalhador é levado 

a acreditar que ele é o responsável por não estar empregado ou por ter sido demitido: falta de 

qualificação, escolha da profissão errada, ausências no local de trabalho (por licença médica e 

maternidade são exemplos), ―nesse sentido, o mercado é apresentado como espaço aberto de 

transformação e de busca de sucesso para quem puder pagar por isso‖ (PRADO, 2005, p. 

100) (grifos nossos). É desse modo que a responsabilidade dos donos dos meios de produção 

e do Estado na oferta de empregos é ocultada. Por outro lado, a incapacidade do Estado de 

manter altos os níveis de emprego e do consumo interno decorre em grande parte da 

―mobilidade e volatilidade geográficas crescentes do capital‖ (ARRIGHI, 2001, p. 19). Tal 

incapacidade, previsível dentro do contexto das contradições do modo de produção capitalista, 

acaba por promover uma verdadeira ―corrida para o fundo do poço nos salários e nas 

condições de trabalho, á medida que os trabalhadores do mundo são levados a competir em 

um único mercado de trabalho‖ (ARRIGHI, 2001, p. 17). É nesse pano de fundo que temos a 

apresentação do discurso ideológico do Estado de que a geração de emprego em momentos de 

crise só é possível com a eliminação de barreiras (leia-se direitos dos trabalhadores) ao 

investimento na economia local. Tal discurso serve a um único propósito: o de manter e ao 

mesmo tempo ampliar o controle da classe trabalhadora pelo Estado e a serviço da 

acumulação de capital: é o ―poder sistêmico do capital de moldar a vida e os destinos da 

humanidade, bem como nosso próprio sentido do possível‖ (ŽIŽEK, DALLY, 2006. p. 24). A 

tática de convencimento (terrorista) daqueles que estão à frente do Estado é de que sem 

investimentos estrangeiros é impossível garantir a oferta de emprego por empresas públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais. 

Badiou (2008) faz uma contundente reflexão sobre a ideia difundida por 

propagandistas de que a globalização nos permitiu hoje podermos viver em uma ‗comunidade 

verdadeiramente universal‘. Para o filósofo, 

  
[...] a tese que governa uma política mundial cada vez mais violenta e fechada é que 

existem pelo menos dois mundos. O preço do mundo supostamente unificado do 

Capital é essa divisão brutal e violenta da existência humana em duas regiões 

separadas por muros, cães policiais, controles burocráticos, patrulhas navais, arame 

farpado e expulsões (BADIOU, 2008, p. 56) (tradução nossa). 

 

De fato, o mundo sem fronteiras, distante do severo controle alfandegário dos 

países do capitalismo central, parece ser real apenas no espaço virtual, das redes sociais que, 

mesmo assim ignoram os ‗não conectados‘, os excluídos até mesmo do universo online.  
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2.1.1 Capitalismo comunista ‘made in China’ 

 

O atual estágio do capitalismo global reserva à China o papel de maior exportador 

do planeta, respondendo por quase 12% de todas as mercadorias vendidas no mundo. Os 

produtos chineses invadiram as prateleiras das lojas e supermercados dos dois lados do 

hemisfério, desestabilizando o domínio de mercados regionais historicamente controlados por 

norte-americanos e/ou europeus. A combinação de força de trabalho (custo previdenciário 

zero dos trabalhadores) e matéria-prima de baixíssimo custo chinês impediu em larga medida 

que grandes empresas ostentassem faturamentos bilionários como os verificados em décadas 

anteriores de capitalismo centrado na produção. Na presente fase do capitalismo, empresas, 

grandes investidores, empresários ganham dinheiro especulando no mercado financeiro, 

comprando títulos podres e investindo em derivativos, já que todos os ativos públicos 

disponíveis já foram adquiridos (a preço de banana). Em tempos de economia globalizada, os 

Estados nacionais estão cada vez mais dependentes do ‗humor‘ dos investidores, de ações de 

multinacionais operadas em bolsas de valores das principais potências econômicas do globo. 

Mascaro (2013) contribui com nossa argumentação ao postular que ―a maior liberação do 

capital financeiro e especulativo fez com que toda a cadeia de reprodução capitalista passasse 

a depender de um circuito de decisões econômicas cada vez mais internacional, diminuindo as 

amarras dos controles políticos dos Estados‖ (p. 105). Neste sentido, os Estados nacionais se 

veem obrigados a rever o investimento em programas sociais – sempre os primeiros atingidos 

em épocas de ‗crise‘ − para se adequar a nova fase do capitalismo global. Para Mascaro 

(2013), isto ―leva a fragilização das condições sociais internas, o que gera novos e específicos 

conflitos, demandas e lutas‖, além, portanto, de aumentar consideravelmente a pobreza em 

escala global pela incontrolável concentração de renda.  

O capitalismo global se orienta por uma conjunção de fatores – expansão do 

domínio do mercado, progressivo fechamento do espaço público, redução dos serviços 

públicos (saúde, educação, cultura) e o incremento do autoritarismo − que reforçam por um 

lado, o enfraquecimento da soberania dos Estados-nação e, por outro, o agravamento das 

condições de vida de mais de dois bilhões de pessoas que atualmente vivem abaixo da linha 

de pobreza (ŽIŽEK, 2015). A igualdade formal entre os Estados é uma falácia. Para tornar os 

mercados nacionais mais lucrativos para as multinacionais, constituições nacionais inteiras 

são rasgadas ou reescritas para aplacar a fome insaciável por lucro dos donos dos meios de 
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produção mediante a retirada de direitos dos trabalhadores. A competição entre os Estados-

nação na oferta de melhores condições de investimento provocou uma precarização das 

relações e das condições de trabalho e, em larga medida, desestabilizou a luta dos 

trabalhadores via sindicatos em nível global. A máxima, ‗trabalhadores de todo o mundo, uni-

vos‘ (MARX, 2010. p. 69) nunca viveu dias tão esquecidos quantos os dias atuais.    

 

2.1.1.1 Lutar ‗contra‘ os Direitos Humanos  

 

A China é marcada por uma burocracia autoritária que governa mediante um 

partido único, que desde 1980 vem mostrando uma abertura completa para o capitalismo mais 

agressivo existente no planeta e que não respeita os direitos humanos. Ou ainda, a China
32

 é 

uma ditadura corrupta
33

 que não respeita os direitos humanos, isso todos sabemos. Nem a 

Rússia – seu parceiro da hora − duvidaria dessa afirmação. Porém, se trocarmos o nome do 

país ‗comunista‘ asiático por Alemanha, E.UA ou Chile, quão inverídica ela nos soaria e em 

que medida? Que direitos humanos são desrespeitados na China e respeitados no Reino 

Unido, por exemplo? Essa discussão é completamente irrelevante para os donos dos meios de 

produção. O ponto nodal é que direitos humanos não é agenda do capitalismo. Seu objetivo 

maior é criar demandas que assegurem sua contínua reprodução expandida (ŽIŽEK, 2012b, p. 

100) e neste sentido, a China tem conseguido impedir que as crises do capital levem o sistema 

capitalista a bancarrota total, pouco importando se o setor industrial segue normas de 

segurança, salubridade ou de rendimentos mínimos a serem pagos aos trabalhadores. Nada 

disso importa. Reprimidas com truculência inclemente, as manifestações contrárias às 

políticas do Estado comunista chinês − garantidor do livre mercado mais rentável do planeta − 

são mostras claras da supressão das liberdades individuais dos seus cidadãos. A lição que 

podemos tirar do modelo de crescimento chinês com insuportável custo humano é que, como 

nos alerta Žižek, 

                                                           
32

 A liberalização da economia chinesa, iniciada pelo partido comunista no final da década de 1970, viria a 

promover profundas mudanças para sempre na realidade social de 20% da população do planeta. Sob o governo 

de Deng Xiaoping, a China passou de ―um remoto país fechado num centro aberto de dinamismo capitalista com 

taxas de crescimento constantes sem paralelo na história humana‖ (HARVEY, 2008, p. 11). 
33

 A ONG Transparency International (Transparência Internacional) divulga desde o ano de 1995 o IPC (Índice 

de percepção de corrupção) com a lista dos países mais corruptos do planeta. A elaboração da lista (em que o 

primeiro da lista é apresentado como o menos corrupto e o último o mais corrupto) tem por base a percepção de 

políticos, funcionários públicos e investidores em relação aos 170 países (que pode variar de um ano ao outro) 

que compõem a lista. No índice apresentado em 25 de janeiro deste ano, de um total de 176 países, a China 

ocupa a posição de número 79, empatado com o Brasil. Acesso em: 9 jun. de 2017. Disponível em: 

<https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016>. 
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O capitalismo é a primeira ordem socioeconômica que destotaliza o significado: não 

há ―visão de mundo capitalista‖ global ou ―civilização capitalista‖ propriamente 

dita: a lição fundamental da globalização é justamente que o capitalismo pode se 

acomodar a todas as civilizações, da cristã à hinduísta, passando pela budista, do 

Ocidente ao Oriente. A dimensão global do capitalismo só pode ser formulada no 

nível da verdade sem significado, como o ―real‖ do mecanismo global de mercado. 

(ŽIŽEK, 2012c, p. 256; 2014, p. 76). 

Se por um lado o capitalismo ‗destotaliza‘ o significado, por outro lado ele cria 

relações de produção que apenas são compreensíveis do ponto de vista da exploração 

predatória, irresponsável e irracional dos recursos naturais.
34

 O Real do capitalismo global 

resiste à simbolização, ele só se revela na miséria humana, que permanece negada para que 

possamos enxergar o mundo como um todo. O capitalismo não respeita pioneirismos nem 

tradições, seu perfazimento é a desigualdade na sua expressão mais sensível. É neste sentido 

preciso que para Žižek (2012c) o capitalismo chinês é ainda mais dinâmico que o praticado 

pelos estadunidenses. De fato, o capitalismo não se pauta por princípios éticos, ele jamais teve 

algum. Seu fim é tão somente a obtenção de lucro através da exploração da força de trabalho 

assalariada. Ele se acomoda a qualquer regime político, desde o mais tradicional democrático 

até a mais sanguinária das ditaduras. Em sociedades transformadas em aldeias globais, em que 

tudo é regulado pelo capital via Estado, tudo que é novo já nasce sob o signo do ‗$‘. 

De acordo com Harvey (2008), a partir da década de 1980, com a liberalização da 

economia consolidada, ―extraordinários surtos de desigualdade de renda e riqueza ocorreram 

na China com a adoção de práticas orientadas para o livre mercado‖ (p. 26). No entanto, os 

países ocidentais demonstram maior preocupação com a violação dos direitos humanos 

naquele país do que com as impiedosas taxas de aumento das desigualdades sociais. Žižek 

(2010), em artigo provocativamente intitulado Contra os Direitos Humanos, mostra o caráter 

paradoxal daqueles que defendem os direitos humanos, que costumam cobrar, por um lado, o 

respeito às diferenças sexuais, religiosas e raciais dos governantes e da sociedade e por outro 

lado esquecem-se daqueles que passam fome ou que são expostos diariamente à violência 

assassina que permeia os conflitos político-militares na África, por exemplo. Para o filósofo, é 

preciso ficar atento para o fato de que ―a política meramente humanitária e anti-política de 

                                                           
34 Em um país como o Brasil, com um número de 10,452 milhões de miseráveis, de acordo com os dados de 

2013 fornecidos pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada), produtores de tomates de Venda Nova 

do imigrante no interior do estado do Espírito Santo jogaram 20 mil caixas do produto no lixo. A ‗justificativa‘ 

apresentada pelo próprio secretário da agricultura do município é que a queda de 80% no valor da fruta não 

cobria os custos com a produção nem tampouco com o transporte para localidades carentes, no caso de doação, 

das proximidades da unidade produtora. Durante o ano de 2013 a caixa do tomate sofreu variação de preço que 

oscilou entre R$ 7,00 e R$ 150. Disponível em 

<http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2015/01/noticias/dinheiro/3886449-produtores-jogam-tomate-no-

lixo-apos-queda-no-preco-da-fruta.html>. Acesso em 24 dez 2016.  



61 
 

apenas prevenir o sofrimento equivale, portanto, a uma proibição implícita de elaborar um 

verdadeiro projeto coletivo de transformação sócio-político‖ (ŽIŽEK, 2010, p. 24). O autor se 

apresenta como opositor a um tipo específico de Direitos Humanos defendido por europeus e 

norte-americanos e que se baseia na defesa de direitos ―os quais pertencem a mim 

independente de minha profissão, sexo, cidadania, religião, identidade étnica, etc.‖ (ŽIŽEK, 

2010, p.24). Tal perspectiva de defesa de Direitos Humanos ignora o direito de cada cidadão 

de ter educação, moradia e saúde de qualidade. Ao ressuscitar a dialética hegeliana do 

particular e do universal, o autor ressalta ainda que, ―paradoxalmente, fico privado dos 

direitos humanos no momento preciso em que sou reduzido a um ser humano ‗em geral‘, e 

venho a ser, portanto, o portador ideal daqueles ‗direitos humanos universais‘‖ (ŽIŽEK, 2010, 

p. 24).  

A verdade que subjaz a essa discussão, e que não é do interesse das nações do 

capitalismo central de que seja feita, é que as desigualdades sociais são resultado da forma 

como, sob o modo de produção capitalista, a economia global lida com a distribuição de 

riquezas. A fome, a miséria, a falta de moradia, o analfabetismo, a prostituição, a super-

exploração do trabalho assalariado, a hiper-acumulação de capital e a criminalidade dentre 

outros são ‗chagas sociais‘ que os Estados de modo de produção capitalista podem no 

máximo amenizar, jamais solucionar. Ao passo que, muitas das questões apresentadas por 

aqueles que atacam a violação dos direitos humanos em países do capitalismo periférico, 

poderiam ser solucionadas, ainda que parcialmente, com a aprovação de leis – criminalizando 

a prática da homofobia, aumentando a punição para a prática do racismo ou misoginia são 

exemplos − e consequente cobrança para que sejam efetivadas. Os Estados europeus, que 

fizeram o caminho de construção do chamado welfare state enquanto os países de capitalismo 

semi-periférico ainda buscavam ajustar sua política e economia as exigências do mercado 

internacional tiveram condições de atender às crescentes demandas de minorias e promover 

mudanças na mentalidade dos seus cidadãos em relação a temas como aborto, divórcio, 

equiparação de direitos entre homens e mulheres, reconhecimento de uniões afetivas entre 

pessoas do mesmo sexo dentre outros. Outro aspecto dessa batalha ideológica evidencia dois 

aspectos de uma mesma moeda: 1- legitimar a posição de países do capitalismo central como 

‗inspetores‘ do cumprimento dos Direitos Humanos dos Estados de economia em expansão 

acelerada, como é o caso específico da China, e por outro lado 2- fazer o planeta ignorar que 

as invasões militares ou de multinacionais com histórico de desrespeito às leis trabalhistas de 

Estados soberanos nada tem a ver com a discussão em torno da violação dos direitos humanos 
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praticadas primordialmente pelos países ‗pobres‘. Mascaro (2013) contribui com nossa 

argumentação ao postular que: 

O Estado se enreda em práticas materiais de repressão e de constituição ideológica. 

Por meio destas últimas, funções necessárias à reprodução das relações sociais 

capitalistas se estabelecem. A prevalência de uma classe na exploração econômica e 

no domínio político não pode se bastar apenas na repressão estatal, mas 

principalmente na vivificação ideológica, por toda a sociedade, de seus valores, de 

sua inteligibilidade operacional e de sua forma de reprodução social (MASCARO, 

2013, p. 69). 

  

A defesa dos direitos humanos é feita primordialmente por grupos pertencentes à 

classe média, operacionalizadora das demandas burguesas. Tal classe exclui de sua pauta de 

reivindicações aos governantes que sejam feito investimentos em políticas sociais que visem 

conter o avanço da pobreza. ‗Agarradas‘ ao que sobrou do Estado de bem-estar social, setores 

expressivos da classe média agem muitas vezes em conformidade com as ‗leis‘ da luta de 

classes: que os pobres lutem para resolver os seus problemas, que nós tratamos de lidar com 

os nossos. Neste sentido específico, a defesa dos Direitos Humanos pela classe média 

centrada na igualdade de gênero e de raça porque talvez ela se sinta mais afetada por tais 

mazelas sociais. Por outro lado, não é que a classe pobre deva ignorar a luta contra o racismo 

ou homofobia, mas é que sua luta Real é para poder fazer ao menos duas refeições 

diariamente.  

 

2.2 O Mercado é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo 

 

O capitalismo forjado pela propriedade privada dos meios de produção depende 

da forma jurídica estatal para se locupletar. É pelo aparato jurídico sustentado pelo Estado que 

a classe burguesa, gerente dos meios de produção, se impõe enquanto classe e mantem a 

exploração. Para Harvey (2008), ―[...] os tribunais são em todo caso fortemente tendenciosos 

na defesa dos interesses da classe dominante, dado que o judiciário tipicamente é leal a ela‖ 

(p. 190). Ideologicamente, porém, a justiça precisa se apresentar como ‗cega‘, cujas decisões 

são plenamente seguidas pela constituição – como se a gestação de qualquer Carta Magna não 

ocorresse em um ambiente legislativo altamente permeável aos princípios e interesses da 

burguesia.  

A livre circulação de mercadorias tem sua garantia plenamente assegurada pelo 

Estado e com um rigor que certamente não é o mesmo que deveria ser destinado aos 

trabalhadores, por exemplo – sendo ela a (classe) produtora das próprias mercadorias. Se na 
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era pré-capitalista os indivíduos se relacionavam entre si, sem a intermediação de coisas, no 

capitalismo da era moderna as relações sociais se dão necessariamente por meio das 

mercadorias. Se admitirmos que as mercadorias sejam portadoras de valor e que as relações 

sociais se dão através da troca de mercadorias – e dos ganhos que posso ter a partir de tais 

trocas −, isso significa dizer que estamos o tempo todo valorizando o valor de tais objetos ou 

mercadorias ou ainda, nas palavras de Marx (2013, p. 836) ―o capital não é uma coisa, mas 

uma relação social entre pessoas, intermediada por coisas‖. É assim que devemos entender a 

sociabilidade capitalista. Mais que isso, qualquer tentativa de alterar tal realidade terá que 

enfrentar o Estado, o grande gerente do capital. Mascaro (2013) ‗valoriza‘ esse debate ao 

afirmar que, 

O Estado intervém na sociedade necessariamente, não apenas para assegurar a 

propriedade privada e a liberdade e a igualdade formais, mas para tolhê-las em 

variadas circunstâncias, em favor ou desfavor de indivíduos, grupos ou classes e em 

benefício da manutenção, da requalificação ou da mudança do circuito geral da 

valorização do valor. Se há, em certo tempo histórico, uma reiteração de um padrão 

econômico-político-social – tempos do liberalismo, do intervencionismo de bem-

estar social, do capitalismo de Estado, do neoliberalismo –, esse tempo não é de 

omissão, mas sim de constante manejo estatal para a sustentação da reprodução de 

tal padrão (MASCARO, 2013, p. 48). 

 

Desse modo, o Estado muito raramente se posicionará contrariamente aos 

interesses do capital. Ele pode até fazê-lo, se ele se sentir ameaçado pelo próprio capital, mas 

a sua relação com os donos dos meios de produção será sempre de cumplicidade ou de (inter) 

dependência. 

  

2.2.1 A ‘luta de classes’ ocultada 

 

Cunhado por Marx e Engels (2010) em 1848, o conceito de Luta de classes nos 

ajuda ainda hoje a entender o modo como diferentes classes sociais tem se relacionado no 

campo econômico, político e ideológico. Para Balibar (1991), a ‗identidade do marxismo‘ 

depende inteiramente da definição, sentidos e fundamentação de classe (social) e luta de 

classes. Para o filósofo francês, sem um aprofundamento desse conceito jamais seremos 

capazes de afirmar o marxismo como uma teorização do social, ou enquanto estratégia de 

articulação política. Por outro lado, segue o autor, o marxismo continuará sendo indispensável 

(para analisar qualquer fenômeno social) desde que o conceito de luta de classes permaneça 
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como um princípio de inteligibilidade da transformação social. Ainda que não consideremos a 

luta de classes a única ‗determinação‘ ou ‗motor‘ do movimento histórico, ela seguirá como 

antagonismo universal, irreconciliável, da qual nenhuma política pode se abstrair (p. 156). Por 

sua vez, Žižek (1996) advoga que a luta de classes está ‗lá‘, mesmo quando não a vemos − ou 

não a queiramos ver, ou sejamos impedidos de vê-la −,  

mesmo assim ela funciona, em sua própria ausência, como o ponto de referência que 

nos permite situar qualquer fenômeno social – não ao relacioná-lo com a luta de 

classes como seu sentido último (o ‗significado transcendental‘), mas ao concebê-lo 

como (mais) outra tentativa de ocultar e ‗remendar‘ a brecha do antagonismo entre 

as classes, de apagar seus vestígios. O que temos aqui é o paradoxo estrutural-

dialético, de um efeito que só existe para apagar as causas de sua existência, um 

efeito que, de certo modo, resiste à sua própria causa (ŽIŽEK, 1996, p. 27) (grifos 

do autor).  

Complexa, a ‗releitura‘ de Žižek (1996) do conceito marxista de luta de classes é 

atravessada pela perspectiva lacaniana do Real. Para o filósofo, a luta de classes escapa a toda 

e qualquer tentativa de objetiva-la pelo sentido preciso que sua simbolização sempre se 

renova. Dito de outro modo, a luta de classes hoje não pode mais ser percebida como embate 

cindido por duas classes sociais (apenas), como foi originalmente concebida por Marx e 

Engels (2010): burguesia e proletariado. A luta de classes determina a luta de classes, em uma 

perspectiva metalinguística, para dizer da ‗fluidez‘ de tal noção, acrescenta Žižek (1996). 

Não nos parece haver dúvidas de que o Estado agencia a luta de classes. De que 

modo o Estado faz isso? Pelo aparato jurídico, como nos faz entender Mascaro (2013) ao 

postular que ―a junção das classes em sindicatos dá o exemplo do quanto a luta de classes é 

reconformada pelo Estado‖ (p. 84). É desse (e de outros) modo que o Estado submete a classe 

trabalhadora a processos de conformação e de apassivamento a sua condição de subordinada. 

Apesar de existir constitucionalmente como direito do trabalhador, cada greve convocada 

pelos sindicatos carece de validação jurídica para que seja aceita como legal, fato que 

confirma o controle pelo Estado da relação entre empregador e empregado. Ainda que 

Mascaro (2015) esteja falando de um cenário diferente − embora próximo −, de contextos de 

dominação de classe, o sentido que este imprime sobre o ‗invisível‘ e o ‗oculto‘ se encaixa 

perfeitamente no sentido de luta de classes que ora apresentamos: ―O oculto é a 

intermediação geopolítica do capital e a operacionalização das instituições estatais‖ [...] (p. 

66). Assim, legisladores, ao elaborarem leis trabalhistas o fazem na perspectiva de 

manutenção da assimétrica relação entre donos dos meios de produção e proletariado e de 

manutenção da lógica de valorização do valor (este obtido pelo excedente produzido pela 

força de trabalho do proletariado). Por outro lado, juízes, ao jugarem processos trabalhistas 
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assim o fazem a partir do lugar social em que eles se constituíram enquanto tal e que por mais 

que queiram fazer crer que suas decisões sejam objetivas e/ou imparciais − baseadas na lei, 

que como sabemos é burguesa – não se pode negar que os sentimentos de pertencimento de 

classe orientam seus julgamentos. Dito de outro modo, ―[...] o invisível é a maquinaria da 

ideologia, lastreada nas práticas do sistema, constituindo subjetividades, horizontes de 

compreensão e articulações sociais que reiteram seus próprios termos [...]‖ (p. 66). Ou seja, a 

ideologia do Estado é de constituição de uma realidade em que o domínio de uma classe sobre 

outra é disposta como inata, da natureza dos indivíduos e não fruto de lutas (sociais) pela 

apropriação de riquezas.  

A crença (ingênua) de que os recursos são abundantes e que eles existem para 

todos, que as riquezas poderiam ser mais bem distribuídas por um ente como o Estado e que 

Bill Gates adquiriu sua fortuna de quase 90 bilhões de dólares (e crescendo) por esforço 

próprio e com pouca ou muita sorte – desconsiderando o fato de ele ter nascido na maior 

economia do planeta e de ter estudado em Harvard, a universidade mais bem ranqueada do 

planeta – ignora o fato de que as condições que permitem a uns acumularem capital e a outros 

acumularem dívidas não estão no plano da organização e planejamento financeiro de cada um, 

mas na fundação do próprio Estado, com a acumulação primitiva do capital. Hoje, mais do 

que nunca precisamos entender que não é o Estado o ente que pode nos garantir a inclusão dos 

excluídos, mas a luta dos excluídos pela sua inclusão, ou como sugere Žižek (2016), ―sem o 

antagonismo entre os Incluídos e os Excluídos, poderemos muito bem achar-nos num mundo 

em que Bill Gates é o maior humanitário, combatente da pobreza e das doenças [...]‖ (ŽIŽEK, 

2016, p. 135). O autor nos quer chamar atenção para o risco que corremos de acabar por 

converter a luta de classes no discurso ‗liberal-cultural da tolerância e da solidariedade‘.  

Arrighi (1996) afirma que as revoltas de camponeses (no final do século XVI) e 

da classe operária (na primeira metade do século XVII) aconteciam em uma escala sem 

precedentes. O autor postula ainda que tais revoltas eram claramente direcionadas não aos 

donos dos meios de produção, mas contra o Estado. De lá para cá, o enfrentamento entre 

classe trabalhadora e o Estado é cada vez mais raro. Os motivos pelos quais a relação entre 

Estado e proletariado seja, aparentemente, cada vez menos ‗conflituosa‘ no contemporâneo 

estão diretamente ligados a certa ‗incapacidade dos indivíduos de entender que ―a burguesia é 

organizada em classe dominante – não pelo, mas – no Estado; ela é de fato organizada em 

classe dominante no Estado, na forma de Estado representativo moderno‖ (HERRERA, 2012, 

p. 78) (grifos do autor). Assim, compreender que o Estado tem por ofício gerenciar a 
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dominação da classe trabalhadora pela classe burguesa é fundamental para que não sejamos 

dragados pelo arsenal ideológico do próprio Estado que se esforça para ocultar o Real da luta 

de classes.  

 

2.3 O Estado é burguês 

  

Dizer que o Estado é burguês é dizer que sua organicidade, sua estrutura, é 

moldada e voltada para o atendimento das demandas do mercado, da classe burguesa 

capitalista. Assim, a sociedade, compreendida a partir da jurisdição de um Estado particular é, 

na sua generalidade, ―conduzida em uma direção que amplia o poder do grupo dominante‖ 

(ARRIGHI, 2001, p. 36), que é a classe burguesa.  Em certa medida, é possível dizer também 

que o Estado é proletário, do ponto de vista de que a própria luta de classes o constitui. Longe 

de negar a prevalência da classe burguesa sobre o Estado, é preciso lembrar que o seu controle 

não é pacífico, mas se dá em um ambiente de disputas. O próprio Estado se vale dessa disputa 

para se apresentar como um terceiro, apartado dos conflitos entre classes para afirmar a 

necessidade de sua instituição. Quando partidos ou coligações alinhados às reivindicações 

trabalhistas são alçadas ao comando do Estado sob a forma de governo, com data de início e 

fim, há um acento maior em políticas sociais, melhorias salariais e dos serviços públicos 

oferecidos. Porém, o Estado continua a ser ―aparato necessário à reprodução capitalista, 

assegurando a troca das mercadorias e a própria exploração da força de trabalho sob a forma 

assalariada‖ (MASCARO, 2013, p. 18). Ou seja, não importa se quem está à frente do Estado 

é um partido de direita, centro ou esquerda, permanece a prerrogativa de que ―o Estado e a 

política são elementos fundamentais para a manutenção da ordem e da exploração existentes‖ 

(MASCARO, 2015b, p. 25). Portanto, o postulado de que o Estado é burguês − não 

necessariamente porque controlado pela burguesia, mas pela sua forma político-jurídica como 

já foi amplamente destacado − não pode ser validado senão pela verificação nas minudencias, 

na cotidianidade das relações sociais no seio da sociedade do mercado e do consumo.  

Na obra Manifesto Comunista (2010), Marx pontua que foi apenas a partir da 

consolidação da Revolução Industrial e do mercado mundial que a burguesia apoderou-se da 

―soberania política exclusiva do Estado representativo moderno‖ (p. 42).  Para o autor, ―o 

executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios de toda a classe 
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burguesa‖ (MARX, 2010, p. 42). De fato, a relação entre a classe política controladora do 

Estado e a burguesia é de ampla subserviência, conveniência e quando muito de cooptação – 

como revelam os casos em que as elites econômicas compram (literalmente) a elaboração e 

aprovação de leis que garantam e/ou ampliem, em última instância, a obtenção de lucros para 

suas empresas, seja por meio da diminuição do custo-trabalhador, seja pela diminuição ou 

revogação de impostos cobrados. Desta forma, 

O Estado é a trincheira de proteção estratégica da ordem da propriedade privada e da 

acumulação privada da riqueza socialmente produzida. [...] Em seu entorno estão 

seus funcionários, um exército de burocratas, políticos, técnicos e serviçais de toda 

ordem que erguem em defesa deste círculo estratégico de uma minoria plutocrata as 

esferas do poder público e seus aparatos privados de hegemonia (IASI, 2013c, p. 4).  

 

Mascaro (2015) não apenas parece concordar com Iasi (2013c) como, falando de 

um outro lugar (direito), amplia tal debate ao postular que os agentes estatais,   

 

Seus agentes são diretamente influenciados tanto pela ideologia jurídica como 

espelho da ideologia da mercadoria quanto pelas injunções ideológicas imediatas e 

variadas da sociedade, assim como pelas pautas dos meios de comunicação, pelos 

afetos médios que operam no tecido social, pelos valores pessoais e pelas relações 

sociais que estruturam as subjetividades. Em todo esse espectro de concreção 

jurídica, a pretensão de um direito técnico e puramente normativo é abstrata e 

desconhecedora da realidade social (MASCARO, 2015, p. 85). 

 

Passado mais ou menos meio século desde o surgimento do modo de produção 

capitalista, a constituição do nosso ser social tem sido dramaticamente alterada. O reflexo 

disso pode ser identificado em nossas ações, nas mais efêmeras, como trabalhar oito horas por 

dia de segunda a sexta por exemplo. Naturalizada pelo Estado, a exploração da força de 

trabalho alheia retira de nós a capacidade de nos indignar, por exemplo, com o fato de que 

trabalhamos vários meses do ano pagando impostos para manter o Estado nos controlando. 

Isso significa dizer que o restante dos meses do ano trabalhamos para nós mesmos? Marx 

(2013) nos ensinou que a acumulação do capital, específica em diferentes fases do capitalismo 

– primitiva em um primeiro momento, intensiva em fase anterior a Segunda Guerra Mundial, 

intensiva e extensiva no pós-guerra e atualmente intensiva – se dá pelo lucro gerado a partir 

da apropriação do excedente da produção (de mercadorias) do (pelo) trabalhador. Ao final das 

contas, é possível chegarmos ao entendimento de que trabalhamos 10 meses do ano para 

enriquecer cada vez mais o Estado (e a burguesia) e apenas dois meses para nos mantermos de 

pé para que sigamos trabalhando para manter inabalável o domínio do capital no planeta.  

 Dizer, portanto que o Estado é burguês não é necessariamente afirmar que a sua 

totalidade seja burguesa. O poder de controlar o Estado está no centro de disputas entre 

grupos políticos cujo vencedor apontado pelas urnas poderá construir uma agenda econômica 
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que possa favorecer em alguma medida a luta contra as desigualdades sociais ou não. Porém, 

a prioridade de qualquer governo a frente do Estado será sempre do atendimento as demandas 

do mercado, ‗máxima‘ que está circunscrita na própria constituição de qualquer Estado 

capitalista. O fato de o Estado ser desprovido de condições de se opor a apropriação do 

excedente em forma de mais-valor gerado pela exploração do trabalho assalariado como meio 

de acumular riquezas o faz necessariamente cúmplice daqueles que se utilizam de tal riqueza 

para adquirir poder econômico. Em outras palavras, acreditar que o Estado tenha condições de 

dar conta de uma totalidade social é simplesmente desconhecer a ‗natureza‘ do próprio 

Estado, que é de total impossibilidade de se contrapor aos poderes econômicos dos quais ele é 

subserviente. É precisamente em épocas de recessão e aumento do desemprego que temos 

condições de enxergar com mais clareza a violência sistêmica enquanto estrutural no projeto 

político do Estado burguês. O subcapítulo seguinte trata de algumas medidas tomadas por 

governos nacionais em contextos de crise econômica mundial e/ou de acentuado 

comprometimento do orçamento da união com o pagamento dos juros da dívida pública. 

Lembrando que a aplicação de tais medidas atinge diretamente a camada economicamente 

vulnerável da sociedade. 

 

2.3.1 Capitalismo Socialista 

 

A crise financeira que levou milhões de pessoas no mundo inteiro para abaixo da 

linha de pobreza se não foi planejada, foi no mínimo negligenciada. A fase atual do modo de 

produção capitalista é baseada na especulação financeira e na incontrolável tomada de 

empréstimo (endividamento) por pessoas físicas (primordialmente) e/ou jurídicas. O fato de 

as casas de moedas dos países do capitalismo central (com as devidas conversões cambiais) 

terem jorrado no sistema financeiro mundial entre $57 e $109 trilhões de dólares,
35

 apenas 

entre os anos de 2000 e 2009, certamente não foi uma medida tomada pelos líderes destes 

países sem que tivessem conhecimento dos efeitos que tal medida causaria no mercado 

financeiro. A contínua redução das taxas de juros, pelo presidente do Federal Reserve 

estadunidense Alan Greenspan, iniciada em 2000 e que culminou com a menor taxa já 

praticada naquele país desde a década de 1950 chegando, a 1% em 2004, levou um número de 

                                                           
35

 FONTE: The Telegraph (versão online). Disponível em: < 

http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/8267768/World-needs-100-trillion-more-credit-says-

World-Economic-Forum.html>. Acesso em 20 jun. 2017. 
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pessoas sem precedentes a contraírem empréstimos. De que outro modo então os trilhões de 

dólares que foram ‗distribuídos‘ no mercado financeiro seriam absorvidos senão pela tomada 

de empréstimo? Com a economia estadunidense caminhando sofregamente o Sr. Greenspan 

enxergou nessa medida uma forma de reaquecer a economia do seu país, e, por conseguinte 

do mundo todo. De acordo com Kliman (2012), essa medida deve ser compreendida no 

contexto de ―várias medidas de crescimento econômico e condições do mercado de trabalho 

que indicam claramente que a estagnação relativa começou com a recessão de meados da 

década de 1970 e que a economia nunca se recuperou completamente depois disso‖ 

(KLIMAN, 2012, p. 73) (tradução nossa). Ou seja, não podemos afirmar que a excessiva 

liberação de empréstimos foi o único fator que arrastou a economia mundial (atingindo em 

um segundo momento os países europeus) para a crise de 2008. Outras medidas constam no 

TARP (Troubled Assets Relief Program) ou Programa de Apoio a Ativos depreciados. O 

TARP foi um plano governamental estadunidense transformado em lei pelo então presidente 

George W. Bush. Tal plano tinha por objetivo solucionar a grave crise financeira de 2008 

detonada, dentre outros, pelo declínio no preço dos imóveis daquele país, resultando em 

inadimplências hipotecárias e consequentes execuções hipotecárias e na desvalorização de 

títulos habitacionais. Assim, 

As políticas que foram introduzidas pelo governo americano para ‗superar‘ a crise 

financeira de 2008 tiveram como medidas, dentre outras, um ‗plano de resgate‘ do 

sistema bancário de 700 bilhões de dólares, além da flexibilização das condições 

monetárias do país. O resultado final dessas medidas é sabido: mais dinheiro no 

bolso dos ricos, encolhimento da classe média e aumento do número de pobres 

(ARAUJO; RECH, 2017, p. 154).  

Como o modo de produção capitalista tem por objetivo a geração do lucro a 

qualquer custo, o Estado, sua base política, sempre encontrará meios de garantir que a 

confiança no sistema financeiro não seja abalada a tal ponto que não possa ser reconstruída. 

Contudo, a adoção de medidas que exigem o ‗sacrifício‘ da ‗totalidade‘ da nação precisa ser 

costurada ideologicamente para que tais medidas sejam aceitas pela sociedade. Prega-se que a 

restauração da confiança no sistema financeiro é o único meio de garantir o emprego dos que 

ainda podem contar com ele,  

Mas, uma vez que se aceita o objetivo de salvar o sistema capitalista, as únicas 

alternativas ao TARP que permaneceram foram aquelas que diferiram deste, mas 

apenas nos detalhes. Para salvar o sistema, o pânico teve que ser sufocado. A 

‗confiança‘ teve que ser restaurada por meio de garantias governamentais de que os 

fundos devidos aos credores lhes seriam reembolsados. E isso exigiu um resgate do 
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sistema bancário. As medidas que Zinn
36

 propôs valiam a pena lutar por ajudar os 

trabalhadores, à medida que a recessão piorava. Mas eles não conseguiram resolver 

a crise de confiança. Alguem poderia dizer: ‗Desistam de tentar restaurar a 

confiança‘, o que basicamente significa dizer: ‗Desistam de tentar salvar o 

capitalismo‘, e Zinn não disse isso (KLIMAN, 2012, p. 73) (tradução nossa). 

 

Por outro lado, nenhum Estado no planeta apresenta condições de desafiar os 

mercados financeiros. A dependência do Estado em relação ao capitalismo é tamanha que não 

socorrer os bancos seria algo próximo de suicídio, dado o poder econômico e sobre a mídia 

que possuem os capitalistas. A própria forma política Estatal, como nos lembra Mascaro 

(2013) é capitalista. Ainda que o Estado seja circunstancialmente liderado por algum partido 

ou coalizão que pretenda enfrentar o ‗Grande Capital‘, este logo acionaria a oposição a tal 

governo − não foi exatamente desse modo que Allende foi derrubado no Chile? − para que 

volte ao poder e faça valer os investimentos feitos nas campanhas que permitiu que fossem 

eleitos. O que toda essa discussão em torno dos motivos que levaram a grave recessão de 

2008 não pode nos deixar esquecer é que ela, e todas as outras, só foram (parcialmente) 

solucionadas porque existe o Estado para agir em nome do capital e contra os interesses da 

classe trabalhadora. Isso fica bastante claro em cada medida de proteção ao mercado tendo, 

como preço pago, o exponencial aumento da exploração da classe trabalhadora e o 

empobrecimento cada vez maior, não apenas dos países do capitalismo central, mas 

principalmente dos países do capitalismo periférico e semiperiférico. Os países que ocupam as 

margens do capitalismo possuem condições menos favoráveis de se recuperarem de crises 

econômicas, dado a enorme dependência de capital (especulativo) dos seus mercados. A esse 

respeito, afirma Žižek (2013b) 

É por isso que a principal característica do capitalismo contemporâneo não é 

somente a hegemonia, mas também a (relativa) autonomia do capital financeiro. 

Pode parecer que os bancos estejam se envolvendo apenas em especulações, 

mudando números aqui e ali, e ninguém esteja sendo explorado, porque a exploração 

ocorre na produção ―real‖, mas por que tivemos de dar bilhões de dólares aos bancos 

em 2008 e 2009? Porque, se o sistema bancário não funcionar, toda a economia 

(capitalista) entra em colapso (ŽIŽEK, 2013b, p. 89). 

 

Ou seja, durante o tempo em que houver Estado, controlando (formalmente) a 

economia global e a sociedade, jamais presenciaremos o fim do modo de produção capitalista. 

O fato é que o Estado e o Capital dominam o mundo e as estratégias de que dispõem para 

dissuadir qualquer movimento contrário ao seu modo de governar tem se mostrado eficientes 
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querem e que precisam de emprego. 
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na tarefa de anular as forças mais articuladas para enfrenta-los. Se soubéssemos (exatamente) 

o que se faz em nome do capital nas capitais federais, nos centros do poder do Estado 

ninguém mais sairia de casa para votar. E se descobríssemos que nada mudaria e que Marx 

(2013) estava certo quando afirmava que a ―massa da humanidade expropriou a si mesma 

para a glória da acumulação do capital‖? (p. 837). Voltaremos a essa questão mais adiante. 

As ações ou intervenções do Estado no mercado se dão em um conjunto de 

medidas que, via de regra, favorecem a acumulação do lucro pelos donos dos meios de 

produção e dos grandes bancos como já foi dito. Uma dos princípios mais caros do 

liberalismo prega a não intervenção do Estado sobre o mercado – fato que acabou por 

impulsionar a crise de 2008 −, sobre as formas de obtenção de lucro obtida pelo sistema 

financeiro. Aliás, a esse respeito afirma Wallerstein (2002),  

 

Quais são os serviços que o capitalista necessita do Estado? O primeiro e maior 

serviço que exigem é proteção contra o mercado livre. O mercado livre é o inimigo 

mortal da acumulação de capital. O mercado livre hipotético, tão caro às 

elucubrações de economistas, constituído de múltiplos vendedores e compradores, 

todos compartilhando perfeita informação, seria com certeza um desastre capitalista. 

Quem conseguiria ganhar algum dinheiro num mercado assim? O capitalista seria 

reduzido à renda do proletário hipotético do século XIX, vivendo do que se poderia 

chamar de ‗a lei de ferro dos lucros num mercado livre‘, apenas o suficiente para 

sobreviver, e mal. Nós sabemos que não é assim que funciona, pois o mercado real 

nada tem de livre (WALLERSTEIN, 2002, p. 97). 

 

 Com efeito, se olharmos para os organismos estatais de avaliação de processos 

ligados à concorrência comercial (no Brasil o CADE, Conselho administrativo de defesa 

econômica é um exemplo), vê-se que fusões de empresas são cada vez mais aprovadas e que a 

tendência do ‗mercado livre‘ é pela aquisição por multinacionais de empresas menores, que 

começaram como um negócio de família. O monopólio, ou até mesmo oligopólio de 

determinados nichos de produção controlados por grupos empresariais acaba por desestimular 

a criação de pequenas empresas, o que leva a um número cada vez maior de indivíduos que 

buscam emprego em grandes conglomerados industriais ou comerciais, ao invés de montar 

seu próprio negócio. As grandes empresas, que podem produzir muito mais com baixo custo 

do que as pequenas, as venceram, expulsaram-nas do mercado ou as compraram. O que 

evidencia mais uma vez a ‗vocação‘ do Estado em beneficiar os grandes em detrimento dos 

pequenos (negócios). Quando os bancos foram (parcialmente) estadunidenses foram 

estatizados na crise de 2008, seguindo uma política adotada por países socialistas, viu-se a 

implantação de medidas contrárias ao que prega o liberalismo (dissimulado) e próxima do que 

pratica(vam) os países socialistas. A esse respeito Žižek (2012b) − provocativamente – 

afirma, 
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A única forma de sair desse momento difícil é tornar os pobres mais pobres e os 

ricos mais ricos. E se os ricos correm o risco de perder parte de sua riqueza, a 

sociedade tem de ajudá-los: a ideia predominante sobre a crise financeira (a de que 

foi causada pelos empréstimos e pelos gastos excessivos do Estado) diverge 

nitidamente do fato de que, da Islândia aos Estados Unidos, a causa decisiva foram 

os grandes bancos privados – para evitar a falência dos bancos, o Estado precisou 

intervir com quantidades gigantescas de dinheiro do contribuinte (ŽIŽEK, 2012b, p. 

30). 

 

  Ou seja, se o Estado, sob o modo de produção capitalista, for acusado de praticar 

alguma forma de socialismo, este deve ser entendido pelo viés da partilha ou socialização das 

dívidas e não das riquezas geradas a partir da obtenção do lucro advindo do mais-valor 

produzido pela classe trabalhadora. Falar, portanto, em capitalismo socialista é dizer dessa 

prática que amplia os ganhos dos ricos em detrimento do endividamento dos mais pobres.   

 

2.3.1.1 O Bolsa empresário e o Bolsa banqueiro 

 

Os exemplos do ‗capitalismo socialista‘ made in U.S.A. são incontáveis. Ao 

descrever com exatidão a política de salvamento do sistema bancário estadunidense, Kliman 

(2012) aponta o modo como a Casa Branca (sede do executivo dos Estados Unidos) 

conseguiu restabelecer parte do sistema financeiro do seu país:  

Em março de 2008, o governo dos EUA socorreu a Bear Stearns, quinta maior 

empresa de investimento de Wall Street. Em julho desse ano, socorreu a Fannie Mae 

e Freddie Mac, grandes credores hipotecários e patrocinadores de empréstimos 

hipotecários, e oficialmente os nacionalizaram dois meses depois.  Uma vez que o 

pânico os atingiu em meados de setembro, seguiram-se outras nacionalizações. O 

governo efetivamente nacionalizou a AIG, uma gigantesca companhia de seguros, 

comprando a grande maioria de suas ações. Mais de 700 bancos, bem como a 

General Motors e a Chrysler, também se tornaram parcialmente membros do 

governo pouco depois, já que o governo usou fundos do TARP para fornecer-lhes 

capital (KLIMAN, 2012, p. 181) (tradução nossa).  

Embora a crise financeira iniciada nos Estados Unidos só tenha atingido a 

economia brasileira um ano após ter desestabilizado o mercado financeiro mundial, as 

medidas adotadas pelo executivo federal pouco diferem daquelas adotadas pelo Estado norte-

americano. Os privilégios − reunidos no PSI (Programa de Sustentação do Investimento) − 

concedidos pelo Estado brasileiro ao setor empresarial constam de ―robusta linha de crédito 

subsidiado para o investimento das empresas por meio de repasses recebidos do Tesouro. O 

primeiro aporte, de R$ 100 bilhões, havia ocorrido em 2009, mas teve expansão significativa 

no primeiro mandato de Dilma, chegando a R$ 400 bilhões‖ (SINGER, 2016, p. 29).   A 
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concessão de tais privilégios aos donos dos meios de produção não é ‗política de Estado‘ 

recente, ela está na fundação dos próprios bancos, como atesta Marx (2013):  

Desde o seu nascimento, os grandes bancos, condecorados com títulos nacionais, 

não eram mais do que sociedades de especuladores privados, que se colocavam sob 

a guarda dos governos e, graças aos privilégios recebidos, estavam em condições de 

emprestar-lhes dinheiro. Por isso, a acumulação da dívida pública não tem indicador 

mais infalível do que a alta sucessiva das ações desses bancos, cujo 

desenvolvimento pleno data da fundação do banco da Inglaterra (1694). (MARX, 

2013, p. 825) 

No contexto brasileiro, a ‗ajuda‘ concedida aos donos de bancos se dá através da 

concessão de empréstimos captados em bancos públicos, especialmente ao BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Social). Em média, o banco estatal concede empréstimos aos 

donos de bancos privados a uma taxa de juros (baixíssima) de 1% ao ano. No entanto, tais 

banqueiros, ao concederem empréstimos aos seus clientes – com o dinheiro tomado 

emprestado dos bancos públicos − o fazem com taxas de (aproximadamente) 6% de juros 

(mês). Diante disso, os bancos privados que tomaram empréstimo do BNDES lucraram R$ 8 

bilhões em 2016, enquanto que o banco estatal lucrou ‗apenas‘ R$ 2 bilhões. O que tais 

operações financeiras revelam, e que não pode deixar de ser dito é que,  

No capital especulativo, há ainda mais uma mistificação: quando um capitalista 

toma dinheiro emprestado do banco e depois divide seu lucro com ele, isto é, dá ao 

banco parte de seu lucro na forma de juros; o resultado é uma dupla mistificação: de 

um lado, parece que o dinheiro como tal pode gerar mais dinheiro e, por isso, o 

banco tem de ser remunerado; de outro, parece que o capitalista não é pago pelo 

investimento – ele recebeu o dinheiro do banco –, mas pelo que fez com o dinheiro, 

pelo trabalho de organizar a produção. Assim, os últimos vestígios de exploração 

são encobertos (ŽIŽEK, 2012c, p. 181). 

 

De fato, o que o sistema bancário oculta é que a estrutura humana necessária para 

fazer tal sistema girar é mantida pela exploração dos bancários, não dos banqueiros. Lucro é 

uma palavra ideologicamente utilizada para disfarçar aquilo que ele é de fato, mais-valor. O 

próprio capital investido é resultado da mais-valor acumulada.  

Em 2011, durante o governo da presidenta Dilma Roussef, é lançado o Plano 

Brasil Maior, um conjunto de 287 medidas destinadas a impulsionar a atividade industrial do 

país que constava primordialmente de subsídios, desonerações e regimes tributários especiais 

a fabricantes de equipamentos de energia eólica, empresas de petróleo, indústria química e 

área de portos
37

 com o específico objetivo de ―sustentar o crescimento econômico inclusivo 

                                                           
37

 Para Marcos Lisboa, presidente do Insper e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 

2003 e 2005, ―a agricultura quase não paga Previdência e impostos porque a maioria dos produtores, até os que 

faturam bilhões, acabam sendo enquadrados como pessoa física, e não jurídica‖. FONTE: Jornal Estadão. 
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num contexto econômico adverso‖ 
38

 – crescimento que não veio, mas que teve o ‗contexto 

econômico adverso‘ inalterado. A proposta, afirma Singer (2016), era de que o Banco 

nacional de desenvolvimento econômico e social aplicasse quase R$ 600 bilhões no setor 

industrial até o ano de 2015. Ainda segundo o mesmo autor, ―em abril de 2012 é anunciada a 

desoneração da folha de pagamentos para 15 setores intensivos em mão-de-obra. No seu auge, 

em 2014, a desoneração atingiria 42 setores e pouparia cerca de R$ 25 bilhões anuais aos 

empresários‖ (SINGER, 2016, p. 29). O governo a frente do Estado no referido ano justificou 

o corte de impostos, em forma de política de benesses às elites empresariais do país, como 

necessárias para incentivar o desenvolvimento das regiões norte e nordeste. Como as 

contradições tendem a ser vislumbradas naquilo que não é dito, dados oficiais indicam que 

52% do total de benefícios tributários foram destinados às empresas da região sudeste, não 

por coincidência a mais rica do país
39

. As bondades se destinam também ao sistema 

financeiro, em especial à casta de banqueiros. Para Wallerstein (2002), a retórica do ‗Estado 

para todos‘, pode assumir parte dos custos dos empresários sempre que eles se sentirem 

‗prejudicados‘. Para o autor, o Estado, ―assume parte dos custos toda vez que, de algum modo 

subsidia o empresário‖ e não há nenhum impedimento (legal) a fazê-lo ―em benefício de 

múltiplos empresários simultaneamente‖ (WALLERSTEIN, 2002, p. 98). Ocorre que os 

valores captados – quase meio trilhão de reais em 2013 − pelos BNDES para jorrar dinheiro 

no sistema financeiro vem do Tesouro Nacional. Como o tesouro se endivida a uma taxa 

muito maior do que vai receber, o impacto desse tipo de operação financeira gera um aumento 

estrepitoso da dívida pública. O não recebimento dos valores emprestados para ‗estimular a 

economia a crescer‘ e o ‗baixo‘ lucro obtido pelos bancos públicos ao concederem 

empréstimos bilionários à elite financeira são, portanto dois aspectos de uma mesma moeda e 

resultam no estrangulamento das contas do Governo Federal. Por outro lado, tal renúncia 

fiscal é apresentada como necessária, para que condições sejam dadas de modo que novos 

empregos sejam gerados. Porém, 

esta explicação supõe que todos os empresários se beneficiem igualmente, o que é 

raramente o caso, certamente não transnacionalmente, e amiúde tampouco dentro 

das fronteiras do Estado. Em todo caso, os custos de infraestrutura (ou salvamento 

do sistema financeiro) não são geralmente impostos à coletividade dos beneficiários, 

                                                                                                                                                                                     
Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsa-empresario-chega-a-r-270-bilhoes-neste-

ano-e-pode-ser-revista-por-temer,1865791>. Acesso em: 08 fev. 2017. 
38

 FONTE: Site Oficial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Disponível em: < 

http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/politica-industrial/o-que-e-pbm >. Acesso em: 20 jun 2017. 
39

 FONTE: Jornal Estadão.  Disponível em: < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsa-empresario-

chega-a-r-270-bilhoes-neste-ano-e-pode-ser-revista-por-temer,1865791>. Acesso em: 08 fev. 2017. 



75 
 

mas a todos os contribuintes, e mais desproporcionalmente aos não usuários 

(WALLERSTEIN, 2002, p. 98) (grifos nossos).  

Além de tais programas assistenciais não atingirem a totalidade do empresariado, 

mas apenas um seleto grupo de banqueiros e donos de empresas, omite-se que os maiores 

beneficiários não são a classe de trabalhadores, mas os donos dos meios de produção. Assim, 

a culpa pelo aumento do endividamento do Estado é creditada (dentre outros) na conta da 

Previdência Social, cujo ‗rombo‘ anunciado pelo governo de Michel Temer é de quase R$ 150 

bilhões
40

 − 156% menor do que o total destinado ao PSI (Programa de sustentação do 

Investimento). Vale salientar que tal cenário de aumento da dívida pública e de ‗soluções‘ 

apresentadas pelos governantes brasileiros em nada diferem da política de controle da dívida 

dos países do capitalismo central: ―Na América do Norte e Europa, a resposta a crescente 

divida do Estado tem sido propor e implementar medidas draconianas de austeridade para 

reduzir a divida, cortando os serviços sociais e ameaçando o bem-estar publico‖ (HARVEY, 

2015, p. 2012). O discurso, portanto dos chefes de Estado é falacioso exatamente por 

apresentar apenas um dos fatores que levam ao aumento da dívida governamental (no 

desenvolvimento social), omitindo-se os bilionários incentivos fiscais ao setor produtivo e 

bancário que, em última instância visam aumentar os lucros dos donos dos meios de produção 

e dos grandes bancos. Diante do exposto, somos tentados a concordar com Vighi (2010)
41

 

quando postula que o modo como o Estado, no contexto brasileiro, gerencia a atividade 

produtiva nos leva a crer que ―na economia, a vulgaridade e obscenidade constituem fontes de 

lucro‖ (p.117) (tradução nossa).  

A dependência do Estado em relação à estrutura capitalista revela-se nos discursos 

de que a quebra do sistema financeiro, sobretudo do sistema bancário, representaria a quebra 

da própria economia do Estado. Por outro lado ―é extremamente duvidoso que qualquer coisa 

possa ser feita dentro do capitalismo para impedir que as instituições financeiras se tornem 

grande demais para falir ou reduzir de forma permanente aqueles que já são muito grandes‖ 

(KLIMAN, 2012, p. 184) (tradução nossa). Assim, todo um discurso é elaborado com o 

propósito de ‗convencer‘ a sociedade de o Estado ‗ter que‘ injetar dinheiro no mercado − 

sempre que o capitalismo viver uma de suas crises de acúmulo do capital. Imbricadas, a lógica 

de funcionamento de uma empresa e do próprio Estado revelam a captura das instituições 

                                                           
40

FONTE: Portal Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/01/rombo-da-

previdencia-chega-a-r-149-7-bi-e-bate-recorde>. Acesso em: 08 fev. 1917. 
41

 O Prof. Fabio Vighi, diretor do ‗Centro de estudos em teoria crítica e no pensamento de Žižek‘, sediado na 

Universidade de Cardiff (País de Gales/Reino Unido), foi meu orientador durante o período de estágio doutoral 

realizado no ano de 2015. 
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públicas e/ou privadas como elemento naturalizador da sociabilidade capitalista. Para Žižek 

(1996), a ideologia serve (dentre outros dispositivos) para legitimar o meio fundamental em 

que vivenciamos nossas relações na forma de uma estrutura social além de reproduzir as 

ideias falsas que legitimam um poder dominante. O conjunto de vantagens reservado aos 

capitalistas citado no parágrafo anterior recebe o nome ‗vulgar‘ de bolsa empresário, em 

oposição ao Bolsa Família
42

, e está circunscrito em um contexto ideológico que tem na 

ocultação midiática sua direta participação no aumento das desigualdades sociais ao retirar  

recursos destinados a melhoria dos serviços públicos ou ainda, como postula Behring (2008), 

As políticas sociais entram neste cenário caracterizadas por meio de um discurso 

nitidamente ideológico. Elas são: paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo 

excessivo do trabalho, e devem ser acessadas via mercado. Evidentemente, nessa 

perspectiva deixam de ser direito social. Daí as tendências de desresponsabilização e 

desfinanciamento da proteção social pelo Estado, o que, aos poucos, já que há 

resistências e sujeitos em conflito nesse processo eminentemente político, vai 

configurando um Estado mínimo para os trabalhadores e um Estado máximo para o 

capital (BEHRING, 2008. p. 64). 

 

Seguindo a reflexão da autora, vê-se que a operação midiática hegemônica se dá 

em duas frentes: por um lado explora negativamente o Bolsa Família, mostrando seu caráter 

assistencialista e populista; por outro lado suprime informações que dão conta da subtração de 

verbas governamentais que  deveriam garantir os direitos sociais à educação, saúde e moradia, 

por exemplo. O debate televisivo realizado por comentadores, analistas de finanças públicas 

da Rede Globo de Televisão, por exemplo, reproduz o discurso governista da necessidade de 

se fazer ajustes fiscais.  O corte de despesas com educação, saúde e desenvolvimento social 

são apresentados como meio único de se corrigir a escalada dos gastos públicos, ignorando o 

Bolsa Empresário como um dos principais responsáveis pelo endividamento do Estado. 

Assim, tentam nos fazer crer que ―a decisão de preservar o bem-estar social é irresponsável, 

mas a decisão de salvar bancos não‖ (WALLERSTEIN, 2002, p. 107). De acordo com dados 

apresentados na proposta de orçamento para este ano (2017), os valores destinados ao Bolsa 

Empresário é sete vezes maior do que o valor reservado para o Bolsa Família (R$ 29,7 

bilhões) e excede os investimentos previstos em saúde (R$ 94,9 bilhões) e educação (R$ 33,7 

                                                           
42

 De acordo com informações encontradas no site do banco estatal Caixa, responsável pelo repasse dos valores 

do benefício, o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o Brasil, de tal sorte que consigam superar a situação de 

vulnerabilidade e pobreza. Ainda segundo informações disponibilizadas, o programa busca garantir a essas 

famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde beneficiando mais de 13,9 milhões de famílias. 

FONTE: Site oficial da Caixa. Disponível em: < http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-

familia/Paginas/default.aspx>. Acesso em 10 fev. 2017. 
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bilhões), sem considerar gastos com pessoal nessas áreas
43

. É inegável que qualquer Estado 

sob o modo de produção capitalista tem por prioridade o desenvolvimento de políticas 

econômicas em detrimento do desenvolvimento de políticas sociais. A crise financeira de 

2008 nos mostrou claramente o quanto as casas legislativas operam enquanto bombeiros, 

sempre pré-dispostas a socorrer o sistema financeiro:  

Em outras palavras, o que temos a fazer é comparar a reação ao colapso financeiro 

de setembro de 2008 com a Conferência de Copenhague: salvar o planeta do 

aquecimento global (ou salvar as vítimas de AIDS, os doentes que morrem porque 

não podem arcar com tratamentos e cirurgias caras, as crianças famintas...), tudo isso 

pode esperar mais um pouquinho, mas o apelo ‗Salvem os bancos!‘ é um imperativo 

incondicional, que exige e obtém ação imediata. O pânico foi absoluto, uma 

comissão transnacional e apartidária foi criada imediatamente, todos os 

ressentimentos entre líderes mundiais foram momentaneamente esquecidos para 

evitar ‗a‘ catástrofe. Podemos nos preocupar quanto quisermos com a nossa 

realidade, mas o real da nossa vida é o capital (ŽIŽEK, 2012c, p. 226). 

 

Por outro lado, a mídia, neste cenário, ocupa papel essencial para a conformação 

da sociedade às leis criadas a reboque para ‗salvar‘ o sistema bancário, núcleo do sistema 

financeiro, ou a ‗menina dos olhos‘ do modo de produção capitalista. Os donos dos maiores 

grupos dos meios de comunicação não apenas compõem o quadro da elite econômica de 

qualquer país como tem sua renda oriunda do serviço de anúncios prestados a grandes 

empresas. Pelo exposto, conclui-se que os meios de comunicação de massa estão empenhados 

em construir discursivamente uma realidade que não evidencie o fato de que ―o 

enriquecimento não acontece em um espaço fora do Estado e da comunidade, mas é um 

processo (via de regra) violento de apropriação (do Estado) que põe seriamente em dúvida o 

direito do doador rico de possuir o que generosamente dá‖ (ŽIŽEK, 2012b, p. 118) (grifos 

nossos).  

Aqueles que recebem um valor mínimo salarial, para sobreviverem apenas, não 

dispõem de valor algum para investir em títulos bancários que possam aumentar de algum 

modo seu poder de compra. Por outro lado, os valores pagos ao Estado em forma de tributos 

tem destino que não permite ao cidadão comum acreditar que seu retorno, que deveria ocorrer 

em forma de efetiva melhoria nos serviços públicos, seja algo de fato possível. Assim, os 

elevados índices de inadimplência verificados nos empréstimos destinados à classe 

                                                           
43

 Os dados apresentados são resultado de análise feita pelo Jornal Folha de São Paulo, disponibilizado na sua 

versão impressa e online. Vale ressaltar que o espaço dado à matéria jornalística não ocupa qualquer lugar de 

destaque em ambos os meios de divulgação, expressando assim o caráter tendencioso do jornal por não oferecer 

a devida análise a sua relevância para a promoção de um amplo debate em torno das melhorias das contas 

públicas. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1823160-subsidios-destinados-a-

empresas-resistem-a-ajuste-no-governo-temer.shtml >. Acesso em 10 fev. 2017. 
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empresarial refletem de algum modo a relação entre capitalistas e o Estado em momentos de 

crise financeira:    

Antes da crise, não estava tão claro que em ‗circunstâncias incomuns ou urgentes‘, o 

governo usaria o dinheiro dos contribuintes para sustentar todas e quaisquer 

instituições financeiras de importância sistêmica. Agora, no entanto, isso está 

completamente claro. Como resultado, o risco moral aumentou significativamente. 

Aqueles (bancos públicos) que emprestam valores a tais instituições, e talvez seus 

acionistas também, agora têm um incentivo ainda maior para praticar 

comportamentos de risco, já que agora estão de posse da informação de que os 

contribuintes serão os únicos a sofrer as conseqüências de sua excessiva tomada de 

risco. (KLIMAN, 2012. p. 184) (tradução nossa) (grifos nossos). 

É inescrupuloso que bancos públicos ofereçam empréstimos de valores bilionários 

a juros baixíssimos a empresários que, por possuírem algum meio de comprovação de que 

poderão assumir tal dívida, participem de leilões de venda de empresas estatais, por exemplo. 

Ou seja, é todo um sistema bancário-financeiro gerenciado pelo Estado que, por um lado, 

privilegia a burguesia concedendo-lhe meios objetivos de ampliar seu poder econômico e, por 

outro lado, põe nas mãos da iniciativa privada a oferta de serviços essenciais (como água, luz 

e telefone, por exemplo) que deveriam por lei serem ofertados pelo próprio Estado, com 

preços que pudessem minimamente ser pagos pela massa de assalariados. O mais cínico dos 

argumentos daqueles que estão à frente do Estado na condição de governantes é de que o 

Estado não possui condições de oferecer serviços de qualidade à população e de que apenas a 

privatização de empresas públicas pode aumentar a competitividade entre as empresas 

(melhorando a oferta e o valor pago pelos serviços?) e deste modo aumentando a oferta de 

empregos.  

É verdade que os gastos na área social causam impacto nas contas públicas de 

qualquer Estado. Dentro da lógica da acumulação do capital, também é verdadeiro que o 

investimento em programas sociais não gera (o mesmo) lucro para o Estado ou para os donos 

dos meios de produção. É puramente ideológica a alegação de que a não aprovação de 

reformas (previdenciária e trabalhista primordialmente) eliminaria as condições de 

manutenção de programas sociais, financiamento estudantil ou construção de novas rodovias. 

É ideológico porque deixa de citar os valores bilionários destinados ao desenvolvimento de 

políticas econômicas que, via de regra, aumentam a acumulação de capital dos donos dos 

meios de produção. Assim, a peça publicitária apresenta uma mentira com máscara de 

verdade. E qual é a verdade (ideológica) então presente nas relações de dominação e de 

controle social? Mascaro (2015b) nos dá ‗pistas‘: 
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Há classes sociais. O problema do mundo é que ele se divide por elas. A questão não 

é o partido, o Estado, o governo, os poderes legislativos, executivos ou judiciários, a 

democracia ou a eleição. Essas divisões que estão na órbita do Estado, para nós, 

guardam problemas e não alcançam o fundamental. Ficar refém de seus termos não 

ajuda a explicar a sociedade de um modo melhor. A chave para a compreensão é 

entender que o mundo é capitalista e está fraturado em classes sociais. Com isso, 

começa a florescer o próprio marxismo como nós o conhecemos (MASCARO, 

2015b, p. 17). 

Assim, para não nos tornar reféns de uma visão unívoca de mundo dada pelo 

Estado é preciso, portanto, tensionar os limites da nossa compreensão do que seja violência, 

do que seja Estado, e não simplesmente aceitá-los.  Para entendermos o que subjaz ao 

discurso de combate da violência pelo Estado é preciso colocar em cheque aquilo mesmo que 

este define como violento. A urgência de reformas que fazem sangrar a classe trabalhadora 

em benefício da preservação de privilégios dos donos dos meios de produção só faz sentido na 

sociabilidade capitalista. É doloroso, porém, concluir que, pela ocultação da luta de classes e 

pelas infinitas vantagens dadas a classe burguesa pelo Estado, a luta pelo fim da propriedade 

privada e distribuição igualitária das riquezas do país não apresentem nenhuma 

implementação no quadro atual. Assim, neste quadro neoliberal, a classe trabalhadora, os 

pobres, as minorias não tem qualquer chance de viverem dias sem exploração. As ações 

violentas do Estado, por estarem muitas vezes no campo simbólico, revestidas de ideologia, 

nos são invisíveis. Todavia, ainda que reconhecidas, capturadas pela consciência, o 

entendimento e a compreensão dos mecanismos que são acionados para o seu funcionamento 

não tem força propulsora para nos lançar na luta de classes. Esse é o ‗Nó Gordio‘ que precisa 

ser desatado antes que sejamos sufocados por ele. 

 

2.4 A neoliberalização do Estado 

 

 Não obstante nos deparamos com peças publicitárias ou até mesmo propagandas 

televisivas que operam, a meu ver, enquanto instrumento nitidamente terroristas na sua forma 

e na sua linguagem de tentar arrancar apoio popular para que reformas, como a da 

Previdência
44

 − que se encontra em discussão no Congresso Nacional − sejam aprovadas sem 

                                                           
44 De acordo com Sakamoto (2017), o texto da (famigerada) Reforma da Previdência ―estipula uma idade 

mínima de 65 anos para aposentadoria (em um país em que trabalhadores braçais de regiões pobres mal tem essa 

expectativa de vida), com ao menos 25 anos de contribuição (onde a informalidade é grande) e 49 anos para ter 

pensão integral (considerando que os pobres começam a trabalhar aos 10, 12 anos por necessidade)‖. A Reforma 

apresentada pelo peemedebista Michel Temer propõe ainda que os trabalhadores rurais só possam requerer o 

benefício previdenciário a partir dos 65 anos e com 25 anos de contribuição mínima (hoje, basta a comprovação 

de trabalho no campo para que esta categoria possa, a partir de 60 anos, para homens e 55 para mulheres obter a 

aposentadoria. SAKAMOTO, Leonardo. Partido de Temer faz terrorismo com os pobres pela Reforma da 
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restrições. Tal tipo de instrumento de persuasão, baseado no medo, está inserido no contexto 

da ‗Doutrina do choque‘
45

 e é reflexo do modelo neoliberal de gerenciamento do Estado. 

Nesse sentido, as políticas neoliberais comportam, como afirma Behring (2008),  

algumas condições que se combinam, tendo em vista a inserção de um país na 

dinâmica do capitalismo contemporâneo, marcado pela busca de rentabilidade do 

capital por meio da reestruturação produtiva e da mundialização: atratividade, 

adaptação, flexibilidade e competitividade (BEHRING, 2008, p. 59).  

 

É fundamental levarmos em consideração a ausência de uma contraposição desse 

tipo de política de Estado àquela do ‗Bolsa Empresário‘, deliberadamente suprimido do 

debate em torno dos sacrifícios que a ‗sociedade‘ deve fazer para melhorar as contas públicas. 

Na atual conjuntura econômica e política do capitalismo global é imprescindível que os 

Estados tenham capital para ‗socorrer‘ a classe empresarial (quando suas margens de lucro 

diminuem) relegando a massa trabalhadora assalariada à sede bestial de riquezas dos donos 

dos meios de produção.  Qualquer reforma previdenciária, trabalhista ou mesmo tributária 

tem, nesse sentido preciso, a função de ampliar o tempo de exploração sobre o trabalhador e 

garantir caixa para ser injetado no mercado financeiro em épocas de crise de produção.  

O primeiro país a ‗experimentar‘ os ideais neoliberais urdidos pelo então 

professor da Universidade de Chicago Milton Friedman
46

 foi o Chile. A reconstrução 

econômica chilena – pós-derrubada do governo de Salvador Allende − foi liderada por 

economistas que pertenciam ao grupo de seguidores do neoliberalismo de Friedman 

conhecidos como the Chicago boys. As transformações econômicas que ocorreram no Chile 

durante a instauração do regime ditatorial de Augusto Pinochet se deram no escopo de 

políticas econômicas que viriam a ditar os princípios do neoliberalismo ‗seguido‘ por dezenas 

de outros países a partir de 1970. Assim, o neoliberalismo friedmaniano, como aponta Harvey 

(2008), defendia: 1- a privatização de empresas pertencentes ao Estado, 2- liberação dos 

recursos naturais para exploração não regulada, 3- abertura a investimentos estrangeiros 

diretos, o comércio mais livre (desregulamentação da economia) e 4- direito a repatriação de 

lucros por empresas estrangeiras − com o objetivo de aumentar os fluxos de capitais, o que 

                                                                                                                                                                                     
Previdência. In Blog do Sakamoto. 2017. Disponível em: < http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/ >. 

Acesso em 04 mar. 2017. 
45

 De acordo com a autora, a Doutrina do Choque é uma ‗Filosofia de poder‘ que tem no contexto econômico a 

imposição de ideias inflexíveis do livre-comércio que acabam por produzir verdadeiras ‗catástrofes econômicas‘ 

causando um choque na vida daquelas pessoas afetadas por políticas (de Estado) que são orientadas por tal 

doutrina. FONTE: IHU (Instituto Humanitas Unisinos). Disponível em: < http://www.ihu.unisinos.br/176-

noticias-2007/562784-a-doutrina-do-choque-o-tema-do-novo-livro-da-ativista-naomi-klein>. Acesso em: 23 jun. 

2017  
46

 O neoliberalismo, enquanto teoria, teve ainda como idealizadores os economistas austríacos Friedrich August 

von Hayek e Ludwig von Mises, integrantes da Escola Austríaca de pensamento econômico. 

http://www.ihu.unisinos.br/176-noticias-2007/562784-a-doutrina-do-choque-o-tema-do-novo-livro-da-ativista-naomi-klein
http://www.ihu.unisinos.br/176-noticias-2007/562784-a-doutrina-do-choque-o-tema-do-novo-livro-da-ativista-naomi-klein
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significa maior acúmulo de capital. Esse modelo de (não) gerenciamento da economia 

acaba(va) por deixar o Estado mais suscetível ao capital especulativo, às oscilações cambiais 

e as pressões − por melhores condições de ampliação dos lucros − das empresas 

multinacionais. Do ponto de vista da relação entre os donos dos meios de produção e a classe 

trabalhadora a adoção de tais medidas pelos Estados-nação (em crise) resultou em 

―liberalizações, desregulamentações e flexibilidade no âmbito das relações de trabalho‖, o que 

na prática levou a diminuição dos salários do operariado, segmentação do mercado de 

trabalho e enxugamento de contribuições sociais para a seguridade (BEHRING, 2008, p. 59). 

  

2.4.1 O desmonte do Estado de bem-estar social 

 

Arrighi (1996) relata que após a Segunda Guerra Mundial foi outorgado a todas as 

gentes o direito à autodeterminação, ou seja, o direito a se reunirem em comunidades 

nacionais e a partir disso serem admitidos como integrantes soberanos no sistema interestatal. 

Ainda segundo o autor, com a formação da ONU (Organização das Nações Unidas), o mundo 

vivia uma espécie de ‗descolonização‘, fato evidenciado pela Assembleia Geral em que os 

países foram apresentados como ‗iguais‘. Com a ‗missão‘ de garantir o pleno emprego, 

crescimento econômico e o bem-estar dos seus cidadãos, a partir dali o Estado nos países 

capitalistas centrais passava a definir as políticas industrial, fiscal e monetária − inspirado nas 

ideias do economista britânico John Maynard Keynes −, convertendo-se em um ―campo de 

força que internalizou relações de classe. Instituições da classe trabalhadora como sindicatos e 

partidos políticos de esquerda tiveram uma influência bastante concreta no aparato de Estado‖ 

(HARVEY, 2008, p. 21). No auge do fordismo (1945-1968) o Estado dos países centrais do 

capitalismo passa a regular o salário pago aos trabalhadores de acordo com a variação do 

salário nominal
47

 e tendo como base os preços ao consumidor, ―ao mesmo tempo, a cobertura 

dos elementos de bem-estar social passa a ser objeto de controle e promoção por parte do 

Estado – seguridade social, saúde, educação, habitação etc‖ (MASCARO, 2013, p. 121). No 

Reino Unido, a fundação do Sistema Nacional de Saúde (ou NHS – National Health Service) 

tem garantido, desde 1948, atendimento médico-hospitalar de forma gratuita para todos os 

cidadãos britânicos − é um dos maiores e mais eficientes sistemas de saúde pública universal 

                                                           
47

 O salário nominal equivale ao valor (mínimo fixado pelo Estado) recebido ao final de uma jornada de trabalho, 

mensal por exemplo. Se contrapõe ao salário real, que equivale ao poder de compra do valor recebido a cada 30 

dias e que pode variar de um mês para o outro, já que o reajuste do salário nominal, que geralmente se dá a cada 

12 meses, depende da taxa da inflação para ser calculado.  



82 
 

do planeta − e se tornou um marco naquele país da implantação do Estado de bem-estar 

social. 

A fundação do Estado de bem-estar social foi, em alguma medida, um projeto 

necessário para que a Europa pudesse acreditar que valeria a pena lutar contra a (sua) 

‗natureza‘ autodestrutiva que levou à morte mais de 30 milhões de pessoas daquele 

continente. Por outro lado, o capitalismo monopolista liderado pelos Estados Unidos via o 

bloco comunista liderado pela então União Soviética aumentar o número de adesões ao 

sistema de governo da superpotência rival, seduzidos em larga medida pelo seu sistema 

socialista de bem-estar e seguridade social. Assim, o Estado de bem-estar social democrático 

dos países capitalistas da Europa ocidental, para rivalizar com o Estado de bem-estar social do 

bloco comunista, não só foi ampliado como estabeleceu direitos à classe de trabalhadores 

jamais concedidos na história do capitalismo. Tais transformações devem ser refletidas a luz 

da compreensão de que, 

O sistema capitalista só está disposto a fazer consideráveis concessões aos 

trabalhadores e aos pobres diante da séria ameaça de uma alternativa, de um modo 

de produção diferente que prometa conceder aos trabalhadores seus direitos. Para 

manter sua legitimidade, o capitalismo deve demonstrar que funciona melhor até 

para os trabalhadores e os pobres – e no momento em que essa alternativa 

desaparece, pode-se ir em frente e desmontar o estado de bem-estar social (ŽIŽEK, 

2015a, p. 48-49). 

  

De fato, como o Estado ‗é da burguesia‘, por mais que ele favoreça o proletariado 

em algum momento histórico de reorganização do sistema geral da exploração da classe 

trabalhadora, não há como, pela sua forma política, não ocorrer a retomada da aplicação de 

medidas que visem ampliar a acumulação de capital. Como sugere Mascaro (2015), embora 

falando de um outro contexto, mas que se encaixa cabalmente na situação em questão, ―o 

capitalismo mundial não comporta excepcionalidades nem se nega por virtuosidades isoladas‖ 

(p. 73). Em outras palavras, não é da ‗natureza‘ do ente gerencialista do modo de produção 

capitalista promover o esgarçamento dos conflitos que gravitam em torno do antagonismo 

social no seio da sociedade baseada no consumo, mas pulverizar a única força que pode dar 

fim a exploração da burguesia pela classe trabalhadora, qual seja, a luta de classes. Assim, a 

crítica fundamental ao neoliberalismo, que nasce no pós-guerra como uma reação teórica e 

política contra o Estado intervencionista e de bem-estar social keynesiano (ANDERSON, 

1995), deve estar inserida em uma reflexão político-filosófica mais ampla que a enxergue 

como um projeto político global liderado pela classe corporativa capitalista − implementada 

pelo Estado −, de estrangular o poder da classe trabalhadora (HARVEY, 2016) (tradução 
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nossa). Embora nos pareça arriscado declarar o fim do Estado de bem-estar social, sobretudo 

na Europa, hoje ele 

perdeu quase completamente sua base de apoio e legitimidade, em vista da notória 

privatização de uma importante parte das funções do Estado. O próprio Estado 

torna-se globalmente, de forma crescente, um Estado gerencial, que privatiza as 

políticas sociais e que empurra para a ampla faixa populacional trabalhadora – 

desempregada, subempregada e marginalizada – a responsabilidade pela 

administração privatista de sua segurança social (RECH; ARAUJO, 2017, p. 177). 

O investimento público em infraestrutura, indústria, agricultura e serviços 

resultam em aumento do PIB (geralmente precedido por aumento da dívida pública), o que em 

certa medida aumenta o poder de compra da maioria populacional
48

. Por outro lado, nem 

sempre o crescimento da economia é visto como bom momento para que os donos dos meios 

de produção ampliem suas margens de lucro.  

  

2.4.2 O „bom negócio‟ das crises econômico-financeiras 

 

O capitalismo é um sistema econômico e social sustentado pela exploração da 

força de trabalho assalariada que tem se perpetuado como modo de produção em praticamente 

todos os Estados-nação do planeta. Em larga medida, tal domínio se deve as constantes crises 

que enfrenta e cujas respostas são sempre permeadas de contradição e atingem diretamente a 

classe trabalhadora e os mais pobres. Para Klein (2007), contudo, as crises econômicas 

mundiais que sucederam a Segunda Guerra Mundial foram gestadas por ministros de finanças 

e presidentes de banco central reunidos em encontros bilaterais para discutir os rumos da 

economia do planeta. A autora relata que em meados da década de 1970 havia nas instituições 

financeiras sediadas na capital estadunidense ―uma disposição não só para criar uma 

aparência de crise através da mídia, mas também para tomar medidas concretas para gerar 

crises que fossem bem reais. Dois anos depois, Williamson
49

 fez suas observações sobre 

‗arrumar‘ uma crise‖ (KLEIN, 2007, p. 259) (tradução nossa). Klein (2007) relata ainda que 

Michael Bruno
50

 defendia abertamente a idéia de uma crise suficientemente grande que 

poderia sacudir os políticos relutantes em instituir reformas que promovessem a produtividade 

                                                           
48

 FONTE: Site de notícias on line BBC BRASIL. Acesso em: 28 jun. 2017. Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40603081. 
49

 John Williamson, influente economista britânico , foi conselheiro do FMI (1972-1974) e também esteve a 

frente do Banco Mundial (1996-1999) discursou na Conferência ‗A economia política da reforma política‘, 

realizada em janeiro de 1993, em Washington DC, ocasião em que  utilizou a expressão ‗Consenso de 

Washington‘. 
50

 Então economista-chefe de economia de desenvolvimento do Banco Mundial, em uma palestra para a 

Associação Econômica Internacional em Túnis, em 1995 − mais tarde publicada como um documento do Banco 

Mundial – fez tal afirmação para quinhentos economistas reunidos de sessenta e oito países. 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40603081


84 
 

pontuando ainda que a economia política, em tempos de crises profundas, tende a produzir 

reformas radicais com resultados positivos. Apesar de soarem em princípio como ‗teoria da 

conspiração‘, somos tentados a concordar com Querido (2016) quando afirma que,  

 

Jamais o capitalismo revelou-se tão destrutivo, social e ecologicamente, 

acrescentando à ―barbárie moderna‖ do século XX (guerras, fascismos, massacres, 

genocídios etc.) um novo rol de possibilidades de destruição social, do desemprego 

estrutural à situação dos imigrantes na Europa [...] que coloca em risco as próprias 

condições para a vida humana no planeta.
51

 

 

Em nome da autopreservação, os capitalistas não hesitarão em lançar mão de 

qualquer medida que vise eternizar o seu domínio de classe – com a imprescindível 

articulação do Estado – ampliando o seu poder econômico através da acumulação desmedida 

de capital. 

Fundados em 1945, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são 

instituições financeiras mantidas com o dinheiro de mais de 170 nações que tem por 

finalidade promover a estabilidade financeira em escala global. Segundo Klein (2007), 

quando os países, sobretudo aqueles do capitalismo periférico, foram empurrados para uma 

crise na década de 1980, eles não tinham mais nenhum órgão para buscar ajuda a não ser o 

Banco Mundial e o FMI. Desse modo, quando os países em grave crise financeira se 

achegavam ao FMI ou ao Banco Mundial em busca de alívio da dívida ou empréstimos de 

urgência, (tal qual fez a Grécia nos últimos anos, embora o que ocorreu com a Polônia 20 

anos antes tenha sido ainda mais grave) havia sempre a exigência do cumprimento de acordos 

por parte de tais países para que abrissesm suas economias à privatização e que firmassem 

parcerias público-pivadas (KLEIN, 2007; NOVAES, 2003). Em 2005, mergulhados em 

hiperinflação e desemprego, os países latino-americanos formavam o maior bloco de países 

devedores do FMI, representando 80% do total de empréstimos concedidos pelo fundo. Por 

outro lado, as medidas de austeridade fiscal do modelo neoliberal de governamentalidade 

capitalista adotado pelos Estados-nação que enfrentavam ou (ainda) enfrentam forte recessão 

econômica, tem apresentado como resultado o crescimento assombroso das desigualdades 

sociais e indices de concentração de renda sem precedentes no contemporâneo. Ao seguir os 

conselhos do Banco Mundial e do FMI, o Estado neoliberal contemporâneo se mostra ―cada 

vez mais alheio às políticas sociais cidadãs, totalmente focado em torno de ideias 

privatizantes em relação às políticas sociais e empenhado em torno das práticas de 

competitividade, eficiência, produtividade e lucratividade capitalista‖ (RECH; ARAUJO, 

                                                           
51

 QUERIDO, Fabio Mascaro. Jamais o capitalismo revelou-se tão destrutivo. Entrevista concedida a Glauco 

Faria. Revista Fórum, 12 jun. 2016. 

http://lattes.cnpq.br/9008861296786796
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2017, p. 175) que via de regra resultam em mais desigualdades e aumento nos níveis de 

exploração da classe trabalhadora.  

Christine Legarde, diretora-gerente do FMI
52

, em uma apresentação durante o 

Seminário Anual de Metas para Inflação em 2015, elogiou o conjunto de medidas de 

austeridade implantadas no escopo da macroeconomia brasileira pela então presidenta Dilma 

Roussef (em seu segundo mandato). Para a chefe do fundo, o Brasil ―vai claramente na 

direção certa‖. Por outro lado, um artigo escrito por três membros
53

 do Departamento de 

Pesquisa do FMI mostrou que medidas de corte claramente neoliberal, como a eliminação das 

restrições sobre os movimentos de capitais (a chamada liberalização da conta de capital) e a 

consolidação da política de ajuste fiscal ou austeridade fiscal encolheram mais que 

expandiram as economias dos países que adotaram tais medidas. O estudo revelou ainda que o 

índice de desemprego é elevado a uma taxa de pelo menos 0,6%, mesmo em países que 

tiveram um aumento de 1% no seu Produto Interno Bruto (PIB). Porém, o dado mais 

revelador do fato de que tais políticas visam ampliar os indices de acumulação de capital, 

tornando os ricos cada vez mais ricos está no Coeficiente de Gini, que calcula o nível de 

concentração de renda dos países que se manteve estável na taxa de 1,5% ao longo de cinco 

anos. Apesar do envio de sinais truncados quanto à aplicação de medidas neoliberais, o fato é 

que, de acordo com a OXFAM
54

, a atual conjuntura econômica global pode ser seguramente 

descrita como o ‗século dos super-ricos‘ ou a segunda ‗idade dourada‘ do capitalismo que tem 

ofuscado o debate em torno de temas como desigualdades sociais e corrupção
55

.  Não nos 

parece haver nenhuma dúvida de que o trabalho (altamente lucrativo) do FMI e do Banco 

Mundial, desde a sua fundação, de promover a estabilidade econômica mundial através dos 

empréstimos concedidos e dos ‗conselhos‘ dados principalmente aos países do ‗capitalismo 

tardio‘, contribuiu enormemente para que o mundo atingisse a atual crise de hiperacumulação 

e hiperconcentração de renda.   
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 FONTE: Sítio eletrônico do Jornal El País Brasil. Disponível em: < 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/22/politica/1432318353_881752.html>. Acesso em 22 jun. 2017. 

Em 2016, já no governo do ilegítimo presidente Michel Temer, Legarde volta a elogiar as medidas de contenção 

de gastos públicos − ainda mais rígidas. Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37491488>. 

Acesso em 22 jun. 2017. 
53 São eles: Jonathan D. Ostry (diretor do Departamento de Pesquisa do FMI), Prakash Loungani (conselheiro do 

Departamento de pesquisa do FMI) e Davide Furceri (Pesquisador do Departamento de Pesquisa do FMI). O 

artigo e os dados sobre os autores podem ser acessados no site oficial do Fundo Monetário Internacional. 

Disponível em: < http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm >. Acesso em: 23 jun. 2017. 
54

 Cconfederação internacional composta por 20 organizações que atuam em 94 países pelo fim da pobreza e 

desigualdade. 
55 FONTE: Relatório produzido pela OXFAM e publicado no seu sítio eletrônico oficial. Disponível em < 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-

en.pdf>. Acesso em 22 mai. 2017. 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37491488
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Ideologicamente o neoliberalismo se revestiu do discurso de defesa da liberdade – 

menos interferência do Estado na economia mais autonomia para as práticas de mercado − e 

das oportunidades para ‗mudar‘ de vida mesmo em momentos de crise econômica. Está 

desempregado? venda seu carro e monte um pequeno negócio. Desse modo, o capitalismo 

contemporâneo hoje nos controla até nos níveis mais particulares do nosso ser, 

reconceituando-nos enquanto um empreendedor de nós mesmos (WALL; PERRIN, 2015), de 

tal sorte que passamos a não mais ser concebidos como ‗Força de Trabalho‘, mas como um 

pequeno capitalista fazendo escolhas ‗boas ou más‘ (ŽIŽEK, 2015a). Somos diluídos na 

sociabilidade capitalista que nos obriga a vender nossa força de trabalho aos donos dos meios 

de produção como única possibilidade de sobrevivência. O neoliberalismo tem na Austeridade 

(política de redução de déficits fiscais e da dívida pública) a sua pedra angular e que na 

verdade ―funciona como uma estratégia de redução do custo empresarial. A austeridade reduz 

os custos trabalhistas do setor privado, aumenta o lucro por custo unitário (trabalhista) e, 

assim, aumenta a taxa de lucro‖ (MILLIOS, 2015, p. 1) (tradução nossa) e não há outra 

verdade possível a não ser esta. Assim, é quando mais acreditam estar nos iludindo afirmando 

que o ―neoliberalismo é a retirada do Estado da economia‖ que devemos estar convictos do 

seu reverso: ―só há capitalismo com Estado‖ (MASCARO, 2013b). 
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3.0 ESTADO E DEMOCRACIA 

―Hoje, o inimigo não se chama Império nem Capital.  

Chama-se Democracia‖. 

Alain Badiou (2002, p. 14). 

O termo Democracia tem sido utilizado desde o século V a.C (antes de Cristo) 

quando foi cunhado na Grécia Antiga. De lá para cá, quase ou nenhum consenso foi 

estabelecido em torno do seu real conceito. Apesar de hoje termos, em média, 195 países que 

se autodeclaram ‗democráticos‘, pouco se pode dizer efetivamente se de fato respeitam os 

princípios da Democracia. Em linhas gerais, porém, pode-se dizer que a Democracia é uma 

forma de governo que se particulariza pelo poder exercido pelo povo e para o povo, cujos 

princípios estão voltados para o pleno desenvolvimento humano da liberdade e da igualdade. 

Neste capítulo, problematizamos a Democracia na relação com o Estado e o modo de 

produção capitalista. Dado a plasticidade do seu conceito, apresentamos tal discussão em 

torno de um modo específico de ‗governo do povo e para o povo‘: a Democracia 

Representativa. Inicialmente a questão que se coloca é: de que modo a Democracia 

Representativa está inserida no contexto do gerenciamento da sociedade pelo Estado?  

Nas Democracias Representativas, os poderes de uma nação são exercidos por um 

corpo de cidadãos, eleitos periodicamente, que se comprometem a exercê-lo em 

benefício de toda a nação (BOUVIER, 2016). Ao assumir o controle do Estado, 

garantido pelas urnas, políticos assumem o compromisso de fazer valer os preceitos 

que regem os Estados democráticos: a igualdade de todo cidadão perante a lei, a 

defesa das liberdades individuais, o direito ao voto e à educação. Nas Democracias 

Representativas Partidárias, um político só pode exercer um mandato se filiado a um 

partido político (ARAUJO; RECH; 2017, p. 151). 

Talvez o maior desafio de um regime que pretende representar a vontade do povo, 

percebendo todos os indivíduos como iguais, seja precisamente o seguinte: como fazê-lo 

diante de uma população como a da India, por exemplo, que possui 1,311 bilhão de 

habitantes? Talvez seja exatamente esse o paradoxo insuperável da democracia como forma 

de governo: ―encontrar a forma política adequada a seres formalmente iguais em direitos que 

são de fato desiguais diante da propriedade e, consequentemente, das riquezas e posição social 

que daí deriva‖ (IASI, 2012, p. 3). Como no modo de produção capitalista as riquezas são 

todas produzidas através de um processo constante de exploração dos recursos naturais e 

humanos, a disputa para quem controle e usufrua de tais riquezas passa necessariamente pelo 

Estado. 
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No contemporâneo, mais do que nunca o papel do Estado é conter o crescente 

conflito entre incluídos e excluídos pela afirmação da: Democracia, da tolerância e de um 

ethos multiculturalista. Embora não saibamos até quando o Estado conseguirá definir os 

termos em que o antagonismo social é encenado; hoje ele ainda pode contar com um 

manancial de estratégias para não precisar recorrer ao uso da força para manter a ordem. Para 

Žižek (2003, 2006, 2010, 2011b, 2011c, 2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 2014, 2015), o 

multiculturalismo ou o discurso da tolerância como domesticação social deve ser interpretado 

como mais um desses recursos (ideológicos) que gravitam na órbita do Estado para desvirtuar 

o nosso olhar sobre os problemas reais da sociedade e que são da ordem do capital. 

Inegavelmente, tais problemas provocam agonia, dor e sofrimento a determinadas camadas 

sociais (à classe trabalhadora em geral, a de determinados grupos sociais e às minorias) em 

detrimento do bem-estar, amparo jurídico e proteção política de outras categorias sociais 

ligadas ao Capital.  

 

3.1 Multiculturalismo e tolerância como discursos de domesticação 

 

Na era pré-histórica os povos nômades costumavam se deslocar de uma região 

para outra em busca de meios para a sua subsistência. A era moderna, de cumplicidade entre 

Estado e capitalismo, viu surgir um tipo de nomadismo que não mais se baseia na busca por 

melhores condições de pastoreio ou de caça, como nos tempos pré-históricos. Guerras civis, 

terrorismo, desemprego, perseguições étnicas e conflitos religiosos expulsam populações 

inteiras dos seus territórios, levando-as a se submeterem às mais perversas humilhações 

infligidas por aqueles países nos quais tais populações procuram abrigo – o caminho 

percorrido por esses povos até serem aceitos como refugiados é pavimentado por mortes, 

fome e privações
56

. Tais povos acabam por serem percebidos pelos europeus como o ‗Outro‘ 

lacaniano, que se apresenta a nós como um ‗algo‘ com ares de extravagancia e excesso, é um 

vizinho ‗barulhento‘, quase um glutão, que incomoda, cuja diferença eu não suporto. Isto 

                                                           
56

 Baseando-se em dados repassados pela Organização das Nações Unidas (ONU) o jornal diário paulista 

Estadão sugere que a crise migratória enfrentada pela Europa nos últimos 3 anos é a mais aguda de sua história 

recente. Segundo o jornal, mais de 10 mil pessoas perderam suas vidas tentando cruzar o Mar Mediterrâneo. Os 

mais de 1 milhão de refugiados que conseguiram chegar ao ‗velho mundo‘ ainda sofrem com o rigoroso inverno 

e fechamento das fronteiras dos Estados europeus. Disponível em: 

<http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,10-mil-refugiados-ja-morreram-tentando-chegar-a-

europa,1877749>. Acesso em: 20 jan 2017. 

http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,10-mil-refugiados-ja-morreram-tentando-chegar-a-europa,1877749
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,10-mil-refugiados-ja-morreram-tentando-chegar-a-europa,1877749
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ocorre porque ―o Outro a quem deveríamos amar e respeitar é o outro com quem nós nos 

sentimos confortáveis, que não é tão diferente de nós, ou pode até ser diferente, mas em um 

nível que possamos suportar‖ (TOMSIC et al, 2015b, p. 220)
57

. Esse ‗Outro‘ entretanto não é 

um irmão ou meu melhor amigo, mas aquele que repugno pelo simples fato de discordar de 

mim. É, sobretudo um ‗Próximo‘ (da cristologia) ou como diz Žižek (2016),   

[...] é uma Coisa, um intruso traumático, alguém cujo diferente modo de vida (ou, 

melhor, cujo modo de jouissance, materializado nas suas práticas e rituais sociais) 

nos perturba, faz desequilibrar e descarrilar a nossa maneira de viver, quando o 

próximo fica demasiado perto, também isso pode dar origem a uma reação agressiva 

destinada a livrar-nos desse intruso perturbador (p. 107). 

O encontro entre europeus e imigrantes – estes últimos vindos primordialmente de 

países islâmicos – ocorre de modo não espontâneo, forçado, não esperado. Nesse contexto, 

não é de se espantar que europeus articulem meios para reduzir ao máximo o contato com 

esse visitante, esse (quase) ‗invasor‘. Tal ‗fenômeno‘ deve ser compreendido à luz do 

capitalismo globalizado, predatório por natureza, que busca regiões e força de trabalho que 

lhe garanta a maior margem de lucro possível. O desemprego é uma das mazelas surgidas no 

escopo de medidas neoliberais de abertura das economias nacionais a investimentos 

estrangeiros a impor crises como a migratória. Desempregados ou vindos de regiões arrasadas 

por guerras, imigrantes vão em direção a sociedades de consumo consolidado, em busca de 

emprego e alguma paz. Tais ‗nômades pós-modernos‘ veem nos países do capitalismo central, 

um lugar que pode lhes proporcionar condições mínimas de um ‗recomeço‘. 

O discurso da tolerância, enquanto derivado do princípio do multiculturalismo se 

insere nesse contexto como artimanha para que eu possa ‗suportar‘ o modo como esse Outro 

goza, ou que parece gozar mais do que eu e que rejeito.
58

 Com suas crenças, valores, hábitos e 

visões de mundo particulares, esses povos tendem a ser vistos como inferiores ou como sendo 

capazes de desfigurar a identidade nacional do Estado-nação que os ‗acolhe‘. É nesse pano de 

fundo que surge o termo multiculturalismo, como um princípio capaz de nos fazer enxergar 

nossa intolerância com os diferentes modos de ser de outras culturas. Além de destacar a 
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 Tomsic (2015b) advoga ainda que a experiência que temos com o nosso próprio gozo é o que me é estranho, 

dissimulado e hostil. Para o filósofo esloveno ―é o modo mesmo com que experiencio algo que me causa 

incômodo e que exteriorizo, reconheço na imagem do Outro (meu próximo)‖. 
58

 O conceito de Jouissance, que também pode ser traduzido como ‗gozo‘ não remete a prazeres simples, mas a 

uma intrusão violenta que traz mais dor que prazer. Em Como ler Lacan, Žižek (2010) sugere haver uma relação 

entre a concepção de Jouissance em Lacan e o ‗supereu‘ freudiano: ―é assim que geralmente percebemos o 

supereu freudiano, a agência ética cruel e sádica que nos bombardeia com exigências impossíveis e depois 

observa alegremente nosso fracasso em satisfazê-las. Não espanta, portanto, que Lacan postulasse uma equação 

entre gozo e supereu: gozar não é uma maneira de seguir nossas tendências espontâneas, é antes algo que 

fazemos como um tipo de dever ético estranho e distorcido‖ (p. 99). 
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importância e a necessidade de se aprender com a cultura de outros povos, o 

multiculturalismo tem o claro objetivo de conter o avanço de conflitos sociais − geralmente 

associados ao nosso preconceito, desprezo, indiferença ou simples falta de disposição em 

conviver com diferentes etnias e seus costumes peculiares. Polissêmico, o termo 

multiculturalismo é utilizado para conceituar estudos sobre diferentes culturas. A expressão 

também é empregada para nomear os movimentos sociais surgidos nos E.U.A. no final da 

década de 1970, os quais têm lutado fundamentalmente pelo reconhecimento de direitos 

(civis) e pelo fim do preconceito contra mulheres, pobres, negros, portadores de alguma 

deficiência física/mental, idosos e gays. Em outras palavras, prega-se a tolerância e o respeito 

às diferenças para atingir-se à harmonia de classes ou paz social. Desse modo, o que é omitido 

ou negado é a exploração e o controle social que ―está inscrito de forma inconsciente nas 

práticas sociais que são moldadas pela forma mercadoria e pela relação social que é o capital, 

no espaço territorial dos Estados Nações e no quadro global das relações de troca capitalistas‖ 

(RECH; ARAUJO, 2017, p. 168).  

 

3.1.1 Harmonia de Classes e Mitos Democráticos 

 

Se, por um lado, é pela forma jurídica que o Estado afirma os termos em que a 

luta de classes deve ocorrer no modo de produção capitalista, através da garantia da 

propriedade privada, leis trabalhistas, regulação de sindicatos etc., é pelo seu discurso 

ideológico que ele tenta invisibilizar a divisão social em classes ao construir a realidade como 

um todo social, como uma unidade e não cindida em classes. É neste sentido preciso que, 

enquanto estratégia discursiva, o Estado pregará sempre a ‗harmonia de classes‘, de que 

pobres e ricos, patrões e empregados, tem uma relação fraterna, de cordialidade, paz social. 

Assim, na ausência de condições estruturais − dada a sua forma política capitalista −, para 

construir soluções efetivas para a diminuição das desigualdades sociais, o Estado ‗finge‘ que 

escuta as demandas dos cidadãos quando vão as ruas exigindo igualdade social por exemplo. 

A negação ou mesmo ausência de um debate que vise nos retirar de nossa neutralidade 

política − verificada em expressões populares como ‗política, religião e futebol não se 

discutem‘ – acaba por produzir o efeito ideológico esperado pelo Estado, que é de 

constituição do nosso ser social como pacífico (ou passivo), não questionador ou mesmo 

indignado em relação a nossa condição social. Ou ainda, como sugere Ab‘ Sáber (2010), 
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Essa recusa de ampliação da consciência pública e política para os objetos 

problemáticos de uma sociedade falsamente pacificada, que funciona 

inconscientemente modulando o pensável e o impensável diante do nosso real, é a 

ordem subjetivante ideológica maior entre nós, que funciona mesmo como forma do 

sujeito, mais do que como qualquer natureza de conteúdo político de um individuo 

estruturalmente neutro (AB´SÁBER, 2010, p. 196) (grifos do autor). 

Portanto, o objetivo central do discurso da ‗harmonia de classes‘ é esvaziar o excluído 

do sentimento de revolta, não o permitindo se perceber enquanto explorado, e, por 

conseguinte fazê-lo aceitar como naturais as injustiças que compõem o quadro do seu dia-a-

dia. É seguindo roteiros como o do discurso da ‗harmonia de classes‘ que ―a burguesia faz a 

política, lidera a luta de classes, e não apenas do ponto de vista da exploração, nem da 

coerção, seja ela legal ou terrorista. A burguesia fabrica o sujeito‖ (BADIOU, 2009, p. 42) 

(tradução nossa). Nesse aspecto, a escola, a igreja e a televisão continuam sendo um campo 

fértil de reprodução dos valores da classe burguesa, embora exista um número crescente de 

sujeitos que resistem a se deixarem cooptar pela forma camuflada e quase sempre sedutora 

com que tal reprodução é ‗encenada‘. 

Em larga medida o discurso da tolerância, enquanto categoria ideológica, acaba 

por reduzir a luta dos movimentos feministas, LGBT ou antiracistas a um debate em torno de 

reconhecimento de direitos humanos ou da mera aceitação às diferenças. Ofusca-se deste 

modo o ponto que deveria ser de fato ‗atacado‘: a exploração econômica de uma classe sobre 

outra. Žižek (2012b) chama nossa atenção para o aspecto fundamental do discurso da 

tolerância:  

Reduzir a estrutura complexa geral a sua mínima diferença ‗antagônica‘. Desse modo, o 

que a série raça-sexo-classe esconde é a diferente lógica do espaço político no caso da 

classe: enquanto as lutas antirracistas e antissexistas são guiadas pelos esforços em prol do 

pleno reconhecimento do outro, a luta de classes visa a superação e a subjugação do outro, 

ou mesmo sua aniquilação, embora não seja uma aniquilação física direta, a luta de classes 

visa a aniquilação da função e do papel sociopolítico do outro. (ŽIŽEK, 2012b, p. 39) 

 

O filósofo não está desqualificando a luta por uma maior representatividade 

feminina na política, por exemplo, ou ainda que ela não deva ser travada. O autor defende que 

essa não deve ser a ‗causa a ser buscada‘ ou a luta a ser deflagrada com a ‗ênfase‘ que tem 

sido dada nos Estados democráticos hoje.  

Se por um lado o ódio alimentado pelo discurso nacionalista, conservador e de 

direita contra imigrantes, pobres, gays e mulheres estimula a intolerância, por outro lado o 

respeito às diferenças do discurso da tolerância, ao ignorar a dominação econômica de uma 

classe social sobre outra acaba por tacitamente legitimar a dominação da classe burguesa 
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sobre a classe proletária, permitida, estimulada e perpetuada pelo Estado: ―nesta configuração, 

o próprio Estado funciona com o uso de seus variados dispositivos de controle como instância 

nuclear de normatização jurídica e de dominação social de classes, imprimindo desse modo a 

coesão social na sociedade capitalista‖ (RECH; ARAUJO, 2017, p. 169. Enfim, o discurso da 

tolerância, do ponto de vista não jurídico, opera pela conformação das desigualdades 

imiscuídas no tecido social.  

Os principais jornais europeus fizeram uma ampla cobertura das eleições para 

composição dos assentos do parlamento irlandês mostrando a celebração da comunidade gay 

e de imigrantes daquele país pela vitória de Leo Varadkar, o mais jovem (38), primeiro 

imigrante e assumidamente gay a ser eleito primeiro-ministro do mundo.
59

 O mesmo destaque 

da mídia internacional não foi dado sobre as propostas do governo de Varadkar para a área 

econômica e social. Seu posicionamento político conservador de centro-direita era raramente 

mencionado. O que não pode deixar de ser dito é que o Estado não se torna menos ou mais 

capitalista quando o representante de um partido historicamente defensor das causas das 

minorias sexuais ou dos direitos humanos é alçado ao poder pelas urnas por exemplo. Há sem 

dúvidas uma visibilidade maior sobre temas como imigração, juventude e homofobia – ainda 

assim não se pode afirmar, por exemplo, que os oito anos em que Cristina Kirchner 

(Argentina) ou Barack Obama (E.U.A) estiveram no poder foram capazes de tornar seus 

países menos misóginos ou racistas −  mas as estruturas que mantem a ―ordem contra a 

insurgência da classe trabalhadora‖ continuam lá e são exercidas ―através de uma combinação 

de força, ilusão e concessões‖ (WALLERSTEIN, 2002, p. 100). A ordem simbólica que se 

estabelece inegavelmente é de valorização dos princípios de respeito às diferenças étnicas, de 

gênero e etc. Por outro lado tem-se a aceitação tácita das condições de exploração da mão de 

obra assalariada. Os significantes criados sugerem implicitamente, portanto que a luta contra a 

exploração é uma luta a não ser travada e que teve seu lugar ‗tomado‘ pelas lutas das 

minorias. 

Para o mercado, o racismo, a misoginia, a homofobia ou qualquer forma de 

preconceito são ‗chagas sociais‘ completamente irrelevantes do ponto de vista da busca por 

acúmulo de capital. Dito de outro modo, é inequívoco o fato de que o capitalismo não segue a 

agenda das políticas multiculturalistas dos Estados. Tal prerrogativa só deixa de ser válida se 

esses grupos decidirem entrar em greve, por exemplo, interrompendo o fluxo do capital e 

consequentemente comprometendo o regime de produção de riquezas e de geração do mais-
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 FONTE: The Guardian. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/02/leo-varadkar-

becomes-irelands-prime-minister-elect>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
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valor. Porém, como no modo de produção capitalista tudo precisa ser transformado em 

mercadoria para ser vendido, qual o problema em respeitar as lutas das minorias se elas 

continuarem sendo exploradas? Na verdade a ordem burguesa costuma jactar-se pelas 

concessões feitas às minorias e vê nelas, como afirma Iasi (2013b), a sua própria imagem, 

enquanto resultado de ―um lento e gradual aperfeiçoamento de instituições sociais e políticas 

rumo a uma sociedade cada vez mais harmoniosa, na qual os conflitos e contradições não 

passam de desvios circunscritos a certas circunstâncias especiais que devem ser enfrentados 

como exceção‖ (IASI, 2013b, p.3). No entanto, tais concessões acabam por criar chances reais 

de ampliação das taxas de acumulação do seu capital: agências de turismo são criadas para 

vender pacotes de turismo destinados exclusivamente ao público gay – e talvez cobrem mais 

pelo atendimento ‗especializado‘ a este público ‗exigente‘, mostrando que o mais importante 

é entendermos que o mercado é um espaço democrático e aberto a quem nele quiser crescer, 

‗independente da raça, cor, sexo, idade ou credo religioso‘. Portanto, se a ‗emancipação das 

mulheres‘ vier acompanhada da sua inserção no mercado de trabalho a burguesia jamais se 

oporá a causa feminista. Se a luta por equiparação de salários entre homens e mulheres 

promover a competitividade profissional entre ambos, por exemplo, o mercado celebrará cada 

vitória do movimento feminista como sendo seu. Se na Alemanha paga-se menos a um 

imigrante e mais a um trabalhador alemão, qual seria a vantagem dos donos dos meios de 

produção e do Estado em ceder a pressões dos sindicatos germânicos a não oferecer asilo aos 

refugiados nigerianos, afegãos ou eritreus? Nenhuma. A resposta zizequiana para a pergunta: 

‗como romper a película que não permite que nos enxerguemos ou que vejamos o mundo fora 

da sociabilidade capitalista‘, sugere que devemos nos manter em estado de vigília constante 

para não permitir que a nossa tolerância em relação ao Outro promova o seu apagamento. 

Žižek (2014) argumenta em favor de uma luta que reúna todas as minorias, ainda que cada 

uma delas reclame contra os específicos modos com que o Estado burguês as violenta. 

Permita-nos fazer uma citação longa. 

 

A fórmula da solidariedade revolucionária não é ‗vamos tolerar as nossas 

diferenças‘, não é um pacto de civilizações, mas um pacto de lutas que atravessam 

as civilizações – um pacto entre aquilo que, em cada civilização, mina por dentro 

sua própria identidade, luta contra seu núcleo opressivo. Aquilo que nos une é a 

mesma luta. Uma formulação mais adequada seria: a despeito de nossas diferenças, 

podemos identificar o antagonismo fundamental ou a luta antagônica em que cada 

um de nós está implicado; então partilhemos a nossa intolerância e vamos reunir 

forças num mesmo combate. Em outras palavras, na luta pela emancipação, não são 

as culturas em suas identidades que se dão as mãos, são antes as partes recalcadas, 

exploradas, condenadas ao sofrimento, as ―partes de parte nenhuma‖ de cada cultura 

que se juntam em uma luta partilhada (ŽIŽEK, 2014, p. 138). 
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 Žižek (2014) parece estar nos alertando para a divisão entre os excluídos e o 

quão isso é decisivo para a manutenção da sociabilidade capitalista. Nossas intolerâncias 

comezinhas não desaparecem ao empunharmos a bandeira da tolerância ou da defesa de uma 

sociedade multicultural, quer façamos parte de uma minoria ou não.
60

 Nem o fim da 

exploração pode garantir que o planeta se converterá em uma comunidade global de fato 

fraterna. Nem mesmo a união de todas as reivindicações multiculturais deve nos levar a crer 

que nos afastaremos dos nossos preconceitos por isso. Muito menos podemos imaginar a 

partilha igualitária de todas as riquezas geradas pela exploração da classe trabalhadora. E por 

que não podemos? Porque o Estado continua lá, controlando a classe trabalhadora, operando 

como gerente do capital, embora ele se apresente como  

 

neutro, universal, que ele encarna a racionalidade, que ele se situa acima das classes; 

o que, em realidade, é justamente estabelecendo uma distinção jurídica entre 

‗público‘ e ‗privado‘ que o Estado traz o meio de subordinar todos os indivíduos, 

fictivamente ‗livres e iguais em direito‘, aos interesses de classe que ele representa e 

da qual tomou posse (HERRERA, 2012, p. 77).  

 

Desse modo, o discurso da tolerância, como instrumento de cooptação típico de 

regimes democráticos de governo continuará operando enquanto força ideológica fundamental 

para o controle de classes. Žižek (2005b) coloca essa questão em outro patamar ao postular 

que,  

Nunca haverá uma união de todas as lutas ‗progressistas‘ particulares, que sempre 

ocorrerão cadeias de equivalências ‗erradas‘ – por exemplo, o encadeamento da luta 

pela identidade afro-americana à ideologia patriarcal e homofóbica; trata-se, ao 

contrário, de que a emergência dos encadeamentos ‗errados‘ estão alicerçadas no 

próprio princípio estruturante da política ‗progressista‘ atual de criação de ‗cadeias 

de equivalências‘: o próprio âmbito da multidão de lutas particulares, com seus 

deslocamentos e condensações em constante mutação, é sustentado pela ‗repressão‘ 

chave da luta econômica – a política de esquerda em relação às ‗cadeias de 

equivalências‘ entre a pluralidade de lutas é estritamente correlativa ao abandono 

tácito da análise do capitalismo como sistema econômico global e à aceitação das 

relações econômicas capitalistas como marco inquestionável (ŽIŽEK, 2005b, p. 36). 

 

Em larga medida, o modo como vemos a política, bipartidarizada entre 

conservadores (republicanos) e progressistas (democratas), típico do sistema eleitoral 

estadunidense, é reflexo do modo como as lutas sociais foram sendo deslocadas desde o 
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 O antropólogo e ativista do Grupo Gay da Bahia Luiz Mott (2005) enfureceu o movimento negro nacional 

quando em 2005 sugeriu em um dos seus ensaios que o líder negro Zumbi dos Palmares fosse homossexual. 

Lampião, mitificado no imaginário popular como Robin Hood do sertão, também teve sua orientação sexual 

homossexual exposta pelo juiz Pedro de Morais (2011). O autor teve a venda do seu livro suspensa pela justiça a 

pedido da filha do cangaceiro que afirma ter se sentido ‗ofendida‘ pela ‗acusação ao seu pai. São inúmeros os 

casos também de gays homofóbicos, feministas machistas, imigrantes que rejeitam a cultura do local de onde são 

acolhidos. Isso para dizer que a bestialidade humana não tem limites, mas que sob o signo do capital nossa 

sociedade viu a violência subjetiva ser transformada em produto – jogos de vídeo games, torneios de MMA, 

Programas policialescos de TV dentre outros – de alta lucratividade e a violência sistêmica e simbólica ser 

invisibilizada.
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desmonte do Estado de bem-estar social. Os democratas passaram a ser vistos como 

defensores das pautas multiculturalistas, criando assim verdadeiras ‗cadeias de equivalências‘, 

pulverizando qualquer condição de visualização do Real do antagonismo de classes. Tal Real 

certamente não é a dominação de brancos em relação a negros, heterossexuais em relação aos 

homossexuais ou homens em relação às mulheres, mas a exploração dos donos dos meios de 

produção em relação à classe trabalhadora.  

O discurso da tolerância surge como uma espécie de consolo, rescaldo de uma 

‗mendicância‘ junto ao Estado pelo reconhecimento de direitos enquanto se vive uma vida 

sem sentido, trabalhando 10, 14, 18 horas por dia, não para suprir nossas necessidades, mas 

para garantir o acúmulo sem limites do capital de uma elite econômico-financeira apátrida. O 

fim das mais diversas formas de discriminação não fará cair uma colher do banquete servido à 

burguesia pelos pobres. Neste sentido, o multiculturalismo e seu atributo de tolerância estão 

para o capitalismo como meio para manter sua hegemonia.  

 

3.2 Democracias Representativas 

 

Se você acha que o Estado é injusto, que promove desigualdades sociais e que, 

portanto deveria ser transformado, você deve unir-se a um partido político (ou fundar um), 

eleger um número ‗X‘ de políticos e ai sim você poderá (tentar) promover as mudanças para o 

país que você julga necessárias. Qualquer tentativa de mudança fora das leis do ‗Estado de 

Direito‘ é contrário a Democracia e, portanto, deve ser combatido na forma da lei, ou seja, de 

modo coercitivo ou com pura repressão e barbárie.  

 

A Democracia Representativa, em sua própria noção, envolve um apassivamento da 

Vontade popular, sua transformação em não vontade - a vontade é transferida para 

um agente que representa o povo e a exerce em seu nome. Portanto, sempre que 

alguém é acusado de destruir a democracia, a resposta que deve dar é uma paráfrase 

daquela que Marx e Engels deram no Manifesto Comunista a uma crítica semelhante 

(de que o comunismo destrói a família, a propriedade, a liberdade etc.): a própria 

ordem dominante já faz toda a destruição necessária. Do mesmo modo que liberdade 

(de mercado) é falta de liberdade para os que vendem sua força de trabalho e a 

família é destruída pela família burguesa enquanto prostituição legalizada, a 

democracia é destruída pela forma parlamentar com o apassivamento concomitante 

da imensa maioria, assim como pelo crescente poder executivo implicado na lógica 

cada vez mais influente do estado de emergência. (ŽIŽEK, 2012a, p.115)  

 

Mas, a liberdade defendida em qualquer regime democrático não pode ser 

resumida ao seu processo eleitoral, sob pena de perdermos talvez o aspecto platônico mais 

virtuoso da Democracia, qual seja, de igualdade de direitos entre cidadãos. A esse respeito, 

Iasi (2012) observa que, 
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Na política como na economia são os próprios seres humanos que produzem as relações 

que os aprisionam no estranhamento e na alienação. Livremente escolhem, a cada quatro 

anos, entre os membros da classe dominante aqueles que os representarão e massacrarão no 

parlamento, já disse Marx e reforçou Lênin. O aperfeiçoamento da democracia fetiche se dá 

na medida em que agora os trabalhadores podem livremente, a cada quatro anos, escolher 

até mesmo entre os membros de sua classe aqueles que o representarão e massacrarão no 

exercício do poder político do Estado burguês
61

. 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o desafio da democracia de encontrar uma 

forma política apropriada para seres formalmente iguais em direitos, mas que são de fato 

desiguais diante da propriedade e, consequentemente, das riquezas e posição social que daí 

deriva, é na verdade um paradoxo insuperável. No capitalismo a democracia precisa ser 

fetichizada para que sigamos acreditando na sua realização. Ou ainda,  

 

a democracia, como a liberdade, tornou-se uma referência puramente nominal, 

fetichista que pulula das bocas dos nossos políticos de modo a impedir a articulação 

de discursos alternativos − enquanto todos sabem que ela funciona por meios 

antidemocráticos. O triunfo global do capitalismo culmina neste cinismo político 

descarado, em que palavras como ‗democracia‘ e ‗liberdade‘ são demagogicamente 

pronunciadas para legitimar a implementação de medidas reacionárias e autoritárias 

contrárias aos interesses do próprio povo (VIGHI, 2010, p. 71) (tradução nossa).  

 

O que Žižek está a dizer é que a ampliação do nível de exploração da força de 

trabalho em tempos de democracias globalizadas produz seres humanos em condições de vida 

cada vez mais miseráveis. Esta prerrogativa corrobora com o que Badiou (2008) chamou de, 

‗corrupção subjacente‘, das democracias eleitorais. Para o filósofo francês, a Democracia 

eleitoral somente adquire contornos de uma democracia representativa a partir do instante em 

que se converte em representação consensual do capitalismo, ou seja, da ‗economia de 

mercado‘ (BADIOU, 2008, p. 91).  

No entanto, é preciso repensar até que ponto, na contemporaneidade o casamento 

celebrado pelo Estado entre capitalismo e democracia tem conseguido se manter diante das 

crises de superacumulação que tem demandado soluções cada vez mais imediatas e de custo 

humano cada vez mais elevado, sobretudo para a classe trabalhadora. Se o capitalismo no 

contemporâneo tem encontrado na democracia parlamentar um aliado natural, nos parece que 

nos dias atuais, mesmo no Ocidente, ele depende cada vez mais abertamente de sua porção 

mais autoritária, reacionária – para fazer valer os interesses de poucos em detrimento dos de 

muitos. Žižek (2009, apud VIGHI, 2010, p.117) rejeita a solução sugerida pela esquerda 

                                                           
61 IASI, Mauro. Democracia e fetiche: de homens e fantasmas. Blog da Boitempo, 2012. Disponível em: 

<https://blogdaboitempo.com.br/2012/11/21/democracia-e-fetiche-de-homens-e-fantasmas/>. Acesso em: 20 

nov. 2016. 
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liberal de que devemos nos esforçar para restabelecer um equilíbrio democrático, o respeito às 

instituições e assim por diante; em vez disso, ele nos convida a confrontar a virada autoritária 

da democracia cooptada pelo capitalismo: ―devemos enfrentar as limitações, contradições da 

democracia parlamentar representativa em si‖ (Žižek 2009b). Para Vighi (2010), o surgimento 

de figuras como Berlusconi e Putin, ou hoje Donald Trump, mostrou como a democracia 

eleitoral é inútil enquanto meio para contrastar o capitalismo. Nos dias atuais de fato, a 

democracia se assemelha mais a uma espécie de ‗peão‘ nas mãos do capitail que a manipula 

de acordo com os seus interesses.  

Žižek (2011e) argumenta que o casamento entre capitalismo e democracia acabou. 

Na América Latina, o capitalismo parece ter criado uma forma dentro do próprio regime 

democrático que faz com que ele imploda de dentro pra fora. Através dos Golpes 

Parlamentares deflagrados no Brasil (2016) e no Paraguai (2012) – vale também recordar o 

Golpe Militar de Honduras (2009), que se deu em meio ao pleno funcionamento das 

instituições (supostamente) democráticas daquele país, pré e pós-golpe – se deram em 

contextos em que os governos eleitos de tais países não seguiam a risca as determinações do 

mercado, do capital financeiro especulativo internacional e nem os ‗conselhos‘ de matriz 

neoliberal dado por organizações internacionais de governança do capitalismo central como o 

FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial. Por fim, se concordamos com 

Žižek (2011) quando sugere que o casamento entre democracia e capitalismo chegou ao seu 

fim, é fundamental que criemos desde já uma ordem simbólica que nos permita enxergar um 

ao outro não como igual, mas como sujeitos capazes de não se permitir ser explorado sobre 

quaisquer circunstâncias.    

o povo, ao conceder aos políticos o poder de agir em seu nome, defender seus 

interesses, também deu a eles, por força da dominação ‗terceirizada‘, o poder de 

agirem de modo contrário aos seus interesses.  Quando um político defende não os 

interesses do povo que o elegeu, mas os interesses de um grupo de lobistas ou dos 

que financiaram suas campanhas, somos levados a crer que a ‗culpa‘ não é do 

sistema político em si, que é falho, mas das escolhas feitas pelo povo. Por 

consequência, se aceita a tese de que povo é que não ‗sabe votar‘, e que por isso 

deve ‗pagar‘ pelas escolhas equivocadas, que ao final não se mostraram como as 

‗mais acertadas‘. A máxima do filósofo francês Joseph-Marie Maistre de que ―cada 

povo tem o governo que merece‖ reforça tal ideia (ARAUJO; RECH, 2017, p. 159). 
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3.2.1 Marginalidades do Estado Democrático de Direito 

 

O indivíduo, afirma Mascaro (2015), se percebe e é percebido como sujeito de 

direito. Do ponto de vista da subjetividade jurídica, a condição social de cada indivíduo 

parece, se não constitui-lo como possuidor de mais direitos do que os outros, ao menos lhe 

dota de condições de contratar um advogado para defender aquilo que ele julga ser seu ‗de 

direito‘ por exemplo. O empresário Laodse de Abreu Duarte, um dos diretores da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), é o maior devedor da União entre as pessoas 

físicas. Sua dívida, R$ 6,9 bilhões, é maior do que a do governo da Bahia (o 4º estado da 

federação em termos populacionais). Com dívida de difícil recuperação, o empresário do 

ramo do agronegócio já foi condenado à prisão por crime contra a ordem tributária, mas 

recorreu e está em liberdade.
62

 São, portanto quase 7 bilhões de reais que não apenas deixam 

de ir para os cofres do Estado como deixam de ser investidos em projetos sociais que visem 

diminuir as desigualdades. Possuidor de recursos financeiros para contratação de um 

advogado que lhe garanta a aplicação de medidas protelatórias e protetoras, o empresário 

pode assim livrar-se indefinidamente do cárcere. Casos como esse apenas reforçam a tese de 

ativismo jurídico de classe, em que decisões judiciais são tomadas considerando aspectos 

políticos, no caso, em nome da burguesia que em nada tem de inesperado, mas apenas 

reforçam que na abstração do ordenamento jurídico ―reina uma ordem abstrata que se choca 

com a carne da realidade. Na vida cotidiana das contradições os agentes do Estado e seus 

aparatos operam no quadro de um pragmatismo de fazer inveja aos altos escalões do governo‖ 

(IASI, 2013b, p. 3). Desse modo, o aparato jurídico respalda a defesa incondicional dos 

interesses burgueses pelo Estado ao partir do entendimento de que empresas − tendo seus 

donos à frente − são importantes demais, para a ‗geração de emprego e renda‘ e, por 

conseguinte para a manutenção da exploração sobre a classe trabalhadora, para falir.  

Para Vighi (2010), a Democracia, para funcionar, precisa de hierarquias, 

instituições, relações de poder, e essas relações são, por definição, antidemocráticas, ainda 

que com diferentes nuanças. Nesse contexto, a ‗Carta magna‘ de qualquer Estado-nação 

resulta de um conjunto de leis que, via de regra, não apenas naturalizam as desigualdades 

como também, do ponto de vista dos seus membros, atuam enquanto agentes promotores, 

perpetuadores das desigualdades. De acordo com o inciso VII do artigo 295 do Código de 
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 FONTE: Revista semanal Isto é. Disponível em < http://istoe.com.br/divida-de-diretor-da-fiesp-com-a-uniao-

e-de-r-69-bilhoes/>. Acesso em 30 de jan de 2017. 
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Processo Penal brasileiro, os graduados por qualquer instituição de nível superior brasileiro 

têm direito a serem encarcerados em quartéis ou em prisão especial. Evidentemente a regalia 

também vale para membros do próprio Estado, governadores, prefeitos, chefes de polícia, 

ministros de Estado e do Tribunal de Contas, integrantes do Parlamento e de assembleias 

legislativas, oficiais das Forças Armadas, militares e magistrados. No caso do empresário, 

considerando que ele tenha curso superior completo, uma vez tendo sua prisão decretada 

(provisoriamente) ele seria beneficiário da lei citada. Porém, ainda que ele não fosse portador 

de diploma, ‗bastaria‘ que seu advogado alegasse que o convívio em cela com outros presos 

ofereceria risco à sua segurança, motivo pelo qual ele não poderia ser colocado com presos 

‗comuns‘ para que fosse beneficiado por tal lei. Não foi exatamente esse o argumento aceito 

pelo juiz para deferir o pedido do advogado do ex-multibilionário Eike Batista para que ele 

fosse colocado em prisão especial?
63

 Embora o artigo 5° da Constituição Federal afirme que 

‗todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza‘, não há dúvidas de que o 

Estado, mais que tornar as desigualdades sociais algo possível por meios legais, age ainda 

pela reificação de privilégios dados a uma classe em detrimento das desvantagens de outra. 

Cada deputado ou senador atua para elaborar leis que favoreçam, em tese, o grupo social pelo 

qual foi eleito. Como a burguesia tem força econômica para eleger quantos representantes ela 

precisar, esta acaba por ter seus interesses defendidos por uma ampla bancada de 

parlamentares: ―isso, portanto, fornece uma legitimação à realidade hierárquica do 

capitalismo que não ofende a igualdade formal antes da lei, que é uma das premissas políticas 

declaradas‖ (BALIBAR, 1991, p. 84) (tradução nossa).  Assim, a lei que concede o benefício 

aos diplomados perpetua a seletividade do sistema de Justiça criminal em favor de uma classe 

já plena de privilégios concedidos pelo Estado. Em flagrante violação dos princípios da 

dignidade do ser humano, o dispositivo mostra clara discriminação entre cidadãos pelo nível 

de escolaridade. De acordo com o relatório
64

 (de 2014) do Sistema Integrado de Informação 

Penitenciárias (InfoPen), do Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da 

Justiça, 75% da população carcerária brasileira é composta por presos que não sabem ler nem 

escrever ou tem o ensino fundamental incompleto – economicamente vulnerável portanto. 

Aqueles que concluíram algum curso superior representam 0,46% do número de presos do 

país. Os dados revelam ainda que menos de 1% de indivíduos presos deste país estão 
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 FONTE: Revista Carta Capital (Sessão Justificando – mentes inquietas pensam direito). Disponível em: < 

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/02/03/prisao-com-ala-vip-qual-necessidade-de-cela-especial/>. 

Acesso em 05 jan. 2017. 
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 FONTE: InfoPen/DPN/MJ. Disponível em:< https://download.uol.com.br/fernandorodrigues/infopen-relat-

2016.pdf >. Acesso em :05 jan. 2017. 
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encarcerados por terem cometido crimes relacionados à corrupção. Tais dados são reveladores 

de como o direito tem regulado as relações sociais de modo contrário à afirmação de que 

todos são iguais perante a lei. A esse respeito, assim diz Marx (2010) ―o vosso direito (da 

burguesia) não passa da vontade de vossa classe erigida em lei, vontade cujo conteúdo é 

determinado pelas condições materiais de vossa existência como classe‖ (p. 85) (grifos 

nossos). Isto fica evidente na afirmação feita pelo especulador financeiro estadunidense 

Warren Buffet, terceiro homem mais rico do planeta, ao falar de como a democracia 

representativa funciona para defender os interesses de sua classe: ―benesses nos são dadas por 

legisladores em Washington preocupados em nos proteger, como se nós fossemos alguma 

espécie em extinção. É bom ter amigos no poder‖.
65

 Quando o juiz julga um caso envolvendo 

um sujeito rico − por mais que se tente fazer crer na objetividade da lei que orienta decisões 

judiciais − ele não deixará de ver naquele que está a sua frente um membro da sua própria 

classe. O sentimento de pertencimento de classe pode até não determinar seu julgamento, mas 

este é um questionamento irrelevante, afinal, a lei que orienta seu juízo é, repetindo Marx 

(2010), expressão da vontade da burguesia.  

Para manter o fluxo do capital o Estado injetará no mercado, através de 

empréstimos concedidos aos proprietários dos meios de produção, os valores necessários para 

manter o pleno funcionamento do setor produtivo via exploração e controle da classe 

trabalhadora como já foi visto. Tal mentalidade governamental da economia acaba criando 

contradições típicas do modo de produção capitalista: 

Quando empresas como Sadia, Votorantin ou Aracruz perderam os recursos 

investidos nas apostas do mercado financeiro correram para que o governo lhes 

oferecesse créditos, da mesma forma que clamam por isenções os fabricantes de 

automóveis e os insaciáveis empresários do agronegócio, uma espécie de liberal que 

adora o Estado (IASI, 2009, p. 34).  

 

Desse modo, os donos dos meios de produção mantem com o Estado uma relação 

oportunista que oscila entre o ‗amor e o ódio‘: odeia o Estado quando ele intervém na 

economia e o ama quando precisa de ‗amparo‘ monetário, de tal sorte que siga acumulando 

capital com os valores cedidos pelo erário público provenientes dos impostos pagos pela 

totalidade da população.  

                                                           
65 FONTE: The New York Times (jornal impresso e online estadunidense). Disponível em 

<http://www.nytimes.com/2011/08/15/opinion/stop-coddling-the-super-rich.html?_r=3&hp>. Acesso em 12 jun 

2017. 
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Apesar de muitos autores (BADIOU, 2009; WOOD, 2007) destacarem que a 

relação entre democracia e capitalismo apresenta sinais claros de desgaste, estudá-los no 

contexto do gerenciamento da sociedade pelo Estado continua sendo indispensável para o 

debate sobre as causas e os efeitos das desigualdades extremas.  Nesse sentido, defendemos 

que o par capitalismo e democracia reverbera a desigualdade que deveria combater: ―o 

capitalismo não pode mais arcar com uma ordem civil universal da liberdade e da democracia, 

ou seja, ele requer cada vez mais a exclusão e a dominação‖ (ŽIŽEK, 2013b, p. 641). De fato, 

uma vez que as riquezas geradas no modo de produção capitalista são escassas, são nulas as 

chances de que tais riquezas sejam distribuídas equanimemente entre o conjunto de cidadãos. 

Žižek (2011) nos alerta ainda para o fato de ―o que torna o capital excepcional é a combinação 

única de valores de liberdade e de igualdade com os fatos da dominação e da exploração‖ (p. 

107,). Dominação e exploração estas que são respaldadas por leis elaboradas por 

representantes eleitos pelo povo. 

Um dos elementos dentre os variados do quadro de regras que se fundem ao 

cenário de injustiça brasileiro tem na arrecadação de tributos pelo Estado dispositivos que 

penalizam os que ganham menos. Os dados divulgados pela Receita Federal referente ao 

Imposto de Renda de pessoas físicas entre os anos de 2008 e 2014 denunciam o 

favorecimento aos que apresentam maior renda por meio de regras elaboradas por legisladores 

e chanceladas pelo executivo federal um dos responsáveis por sancioná-las. Registre-se que 

este último é incumbido, por exemplo, de definir o valor da alíquota a ser repassado aos 

cofres do tesouro nacional pelos contribuintes. Aqueles que possuem renda superior a R$ 

4.664 por mês tem apenas 6,4% descontados dos seus rendimentos, enquanto que os que 

recebem abaixo desse valor comprometem 11,7% de sua renda. Outro dado revelador da ‗mão 

amiga‘ do Estado sobre a camada mais rica do país mostra que enquanto automotivos geram 

imposto que variam entre 2% a 4% do seu valor, artigos de luxo como joias, iates e 

helicópteros são 100% isentos de qualquer tributação. A propósito, a cidade de São Paulo 

possui a maior frota de helicópteros (urbanos) do planeta. Sob o governo neoliberal de 

Fernando Henrique Cardoso (presidente do Brasil entre 1995 e 2003) lucros e dividendos 

deixaram de ser tributados. O Estado deixa de arrecadar R$ 43 bilhões em impostos por ano 

após o ‗mimo‘ dado aos afortunados. Nenhum governante costuma de fato taxar seus ricos.  

Wallerstein (2002) faz a seguinte observação a esse respeito:  

 

Quanto à tributação, ninguém quer ser taxado, é claro, mas como classe os 

capitalistas nunca se opuseram ao que consideram um imposto razoável. De seu 

ponto de vista, pagar impostos razoáveis é comprar serviços do Estado. Como todos 
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os demais quando fazem compras, os capitalistas preferem os menores preços 

possíveis, mas não esperam obter os serviços gratuitamente (WALLERSTEIN, 

2002, p. 97). 

 

A questão é que o retorno, quando comparado ao valor mínimo de impostos pagos 

pelos capitalistas ao Estado, é infinitamente maior do que o retorno obtido pelos pobres, que 

proporcionalmente pagam mais. O Brasil é um dos únicos países membros da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que não taxa suas grandes 

fortunas. Se o Brasil seguisse o exemplo dos países da OCDE e taxasse os patrimônios acima 

de R$ 1 milhão, o que representaria apenas 5% da população, este país diminuiria a dívida 

pública em pelo menos R$ 100 bilhões. É o que afirma Amir Khair, secretário de finanças 

paulistano na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (2013 a 2016). Por outro lado, 

compreendemos que ―políticas públicas de combate às desigualdades extremas não se 

realizam sem receita: quanto mais investimentos forem feitos em saúde, educação e transporte 

públicos, mais chances se tem de alterar a brutal concentração de renda [...]‖ (ARAUJO; 

RECH, 2017, p. 153). Desse modo, por não querer taxar seus ricos, o Estado demonstra o 

desinteresse de aplacar as desigualdades sociais e de seguir operando para que os donos dos 

meios de produção fiquem cada vez mais ricos. 

De acordo com Simmel (2004) ―os impostos hoje são cobrados principalmente 

sobre o rendimento e não sobre a propriedade‖ (SIMMEL, 2004, p. 181) (tradução nossa).
66

 O 

presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) João Eloi Olenike, 

reforça o enunciado de Simmel (2004) ao afirmar que no Brasil, ―70% dos tributos são sobre 

consumo, 25% sobre renda e somente 5% sobre patrimônio‖. Tal dado revela a perversidade 

do sistema tributário brasileiro em relação aos pobres, por serem cobrados em alíquota maior 

sobre alimentos pelos quais não podem abdicar de consumir, ou pela compra de bens 

duráveis, indispensáveis para a sua sobrevivência como os eletrodomésticos e são cobrados 

em alíquota menor exatamente por um patrimônio que efetivamente não possuem que são os 

artigos de luxo. ―Isso provoca o inverso da distribuição de renda, consoante punição aos 

pobres e beneficiamento aos ricos‖
67

. Wallerstein (2004) nos mostra de que modo altas taxas 

de impostos tendem a beneficiar os capitalistas: 
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 Embora a obra ‗Philosophie des Geldes‘ (A Filosofia do dinheiro) tenha sido escrita em 1900, Simmel (2004) 

nos mostra o quanto ela permanece atual quanto à política tributária.  
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FONTE: Jornal Estado de Minas. Disponível em: < 
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De fato, eu diria que taxas de impostos relativamente altas são um extra para os 

grandes capitalistas, já que grande parte, talvez a maior parte do dinheiro é reciclada 

em seu benefício de uma maneira ou de outra, o que significa que a taxação pelo 

Estado tende a ser uma maneira de transferir mais-valor de pequenas empresas e 

classes trabalhadoras para grandes capitalistas. (WALLERSTEIN, 2002, p. 97). 

 

Não é sem razão que das principais reformas que o país ‗precisa‘ fazer para 

diminuir o endividamento do Estado, apenas aquelas que penalizam a classe trabalhadora 

(Reforma da Previdência, Reforma Trabalhista são exemplos) tendem a ser aprovadas. 

Enquanto que propostas de alteração na legislação (Reforma Tributária, Reforma Política) que 

poderiam ser feitas para possivelmente ‗corrigir‘ distorções como as citadas acima, em muitos 

casos não chegam sequer a ser apreciadas pelo plenário das duas casas legislativas.
68

 Isso 

mostra como o Estado ―democrático neoliberal‖ proporciona hoje à população pobre o oposto 

do que objetivava o Estado de bem-estar social do pós-guerra: ―a provisão da subsistência a 

todos os cidadãos tornou-se o objetivo fundamental a ser perseguido pelos membros do 

sistema interestatal‖ (ARRIGHI, 1996, p. 66). O cenário político atual nos dá claros indícios 

de que uma reforma no sistema tributário brasileiro que vise diminuir a injustiça praticada 

contra a camada vulnerável economicamente da população não será sequer discutida pelos 

representantes eleitos pelo povo. E não chegarão, visto que as políticas tributárias costumam 

favorecer a concentração de renda e, por conseguinte, a elite financeira que efetivamente 

controla o país e que financia as campanhas dos políticos.  

Tem-se que no modo de produção capitalista, a forma política do Estado é desde 

já e sempre escoltada pela forma jurídica. Para Mascaro (2013), ao majorar impostos o Estado 

mantém a lógica do valor, mantém, portanto o funcionamento da sociedade pela lógica do 

mercado. É deste modo que mais do que fortalecer, o Estado assegura as desigualdades 

sociais administrando processos de penalização, exclusão por um lado e manutenção, 

ampliação de privilégios de outro. A luta da classe trabalhadora (sindicalizada), ao pleitear 

aumentos salariais, como nos mostra o autor, reproduz a lógica do capital, mais que isso, ela 

mantém a forma sobre a qual está assentado o Estado capitalista desde a sua fundação e que 

no contemporâneo é respaldada pelos instrumentos legais e democráticos que organizam a 

vida em sociedade. Na sociabilidade capitalista do valor, por ela se apresentar como mundo já 
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 Em proposta de Reforma Tributária a ser enviada ao Congresso Nacional ainda neste mês de março para 

discussão e votação, o golpista Michel Temer manteve intocados pontos que ―mantém uma estrutura garantindo 

que trabalhadores assalariados da classe média paguem, proporcionalmente, mais impostos do que a parcela mais 

rica da população‖ afirma Sakamoto. Ou seja, ainda que seja durante o mandato tampão de Michel Temer que se 

dê a aprovação de tal reforma, nada será alterado no cenário de concessão de privilégios ao estrato social que 

apresenta renda acima de 10 salários mínimos e de penalização à imensa maioria de trabalhadores que recebem 

entre 1 e 5 salários mínimos. Disponível em: < http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/03/07/a-

reforma-tributaria-de-temer-o-pais-segue-taxando-pobres-e-livrando-ricos/ >. Acesso em: 06 mar. 2017.  
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dado, em que ―não haveria vida sem a forma mercadoria e a livre concorrência, e de outro não 

haveria ordem sem um poder aparentemente acima dos indivíduos, impondo as normas da 

sociabilidade pela coerção e a imposição de uma ordem jurídica‖ (IASI, 2009, p. 35) os 

indivíduos se movimentam sob uma fumaça que não os permite enxergar possibilidades de 

mundos diferentes, outras formas de organização social.  

Enquanto aparelho que sustenta o aparato judiciário o Estado reserva à classe de 

seus funcionários públicos, composta por bacharéis em direito, os mais pomposos salários da 

estrutura estatal.  No Brasil, membros do Ministério Público (Procurador e Promotor), do 

Poder Judiciário e do Tribunal de Contas encabeçam a lista dos dez maiores salários pagos 

por entes públicos ou privados – porém, a profissão recordista em proventos é o titular de 

cartório, atividade híbrida entre o público e o privado que integra a estrutura burocrática do 

Estado. Esta casta do funcionalismo público ―tem rendimento superior em cerca de 6 vezes à 

média global‖ (AFONSO, 2016). Esses dados revelam, dentre outros, o modo como formas 

políticas e jurídicas se conformam para manter a estrutura de valorização do valor, através dos 

rendimentos percebidos por categorias que constituem a estrutura jurídica estatal no modo de 

produção capitalista. Desse modo, interessa ao judiciário manter a ‗ordem‘ através da lei 

como meio de garantir a sua própria sobrevivência ou a manutenção dos seus privilégios, que 

são muitos como se sabe.
69

 É inconteste que a relação entre a classe política e a classe jurídica 

não é sempre harmoniosa, mas terão suas diferenças colocadas de lado sempre que o 

funcionamento do Estado for ameaçado de algum modo.  

Ao afrouxar as condições jurídicas para que empresários do setor bancário ou 

financeiro contraiam empréstimos dos bancos públicos, o Estado acaba por, em larga medida, 

fomentar a sua não devolução. Assim, o próprio tomador de empréstimos passa a entender 

que o não pagamento da dívida não resultará (necessariamente) na sua prisão imediata. Outro 

elemento que não pode deixar de ser questionado é o financiamento privado de campanha 

eleitoral de políticos. A esse respeito, é importante destacar que,  

No ciclo eleitoral estadunidense para o ano de 2016, os gastos com campanhas 

eleitorais tiveram estimativa de superar o valor de 10 bilhões de dólares. No caso 

brasileiro, de acordo com dados fornecidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 
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 Em 2016, de gravíssima crise econômica e política, o Brasil viu a pobreza crescer em 9,1%. Os governos de 

Dilma Roussef e Michel Temer convocaram a população a fazer ‗renúncias‘ para que fossem aprovadas reformas 

que ‗voltassem a colocar o país no caminho do crescimento (econômico)‘.  ‗Esqueceram‘ porém de convocar o 

judiciário, que teve aumento de 30% em seus benefícios nos dois anos anteriores. Esse dado revela a seletividade 

do apelo do executivo. Mostra ainda a lógica perversa em que está assentado o conjunto dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário na execução de medidas como que oriundas de políticas de Estado que punem a imensa 

maioria pobre deste país. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/01/1854129-em-ano-de-

crise-beneficios-ao-judiciario-tem-alta-de-30.shtml >. Acesso em: 06 mar. 2017.  
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nas eleições municipais de 2012 foram gastos 6 bilhões de reais (quase 2 bilhões de 

dólares). Tanto a constituição brasileira quanto a americana não preveem verba 

pública para que os candidatos promovam suas campanhas, ou seja, todo o valor 

destinado a campanhas eleitorais nestes países é resultado de doações, seja de 

pessoas físicas ou jurídicas. Contudo, sites apresentando balanço dos gastos das 

campanhas dos candidatos revelam que grandes empresas são as que mais fazem 

doações em anos eleitorais (ARAUJO; RECH; 2017, p. 155). 

 

Como o compromisso da burguesia é com a acumulação de capital, verifica-se 

que o empresariado não está afeito a cobranças à classe política pela moralidade na 

administração pública de recursos. Desse modo, os donos dos meios de produção, 

financiadores das campanhas dos políticos não esboçam preocupação, nem exigirão dos 

políticos − e nem dos próprios empresários − nenhum compromisso ético ou moral no 

gerenciamento do Estado, mas que estes façam as reformas necessárias para a ampliação dos 

seus lucros e que mantenham o domínio sobre a classe trabalhadora para que esta produza.
70

 

De acordo com o procurador da Fazenda Nacional, Aldemario Castro, os grandes 

beneficiários de empréstimos do BNDES são financiadores de campanhas eleitorais em todos 

os níveis, especialmente para o cargo de Presidente da República
71

. No Brasil, como em 

vários outras democracias representativas, existem dois modos de fazer doação a políticos em 

campanhas eleitorais: de forma legal, através da declaração de doações às campanhas políticas 

em candidaturas registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ilegalmente, através de 

uma prática criminosa popularmente conhecida como Caixa dois – doação não declarada, 

curiosamente inúmeras vezes superior àquelas feitas obedecendo aos critérios da lei. A 

procuradoria da República estima que 200 bilhões de reais são desviados, de forma ilícita 

portanto, dos cofres públicos brasileiros anualmente.
72

 Este valor é superior a tudo que foi 

produzido pela República Oriental do Uruguai no ano de 2016. Tal cenário pode ser analisado 

tendo por base a reflexão de Mascaro (2015) quando postula que, 
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 O atual ocupante da cadeira da chefia do executivo brasileiro tornou-se recentemente o primeiro presidente a 

ser denunciado no cargo. A denúncia consta de acusações como formação de quadrilha e corrupção passiva, 
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A corrupção é estrutural do capitalismo. A mercadoria atravessa a tudo e a todos, e a 

intermediação dos vínculos jurídicos por estratégias de favorecimento pessoal não é 

uma negação da natureza desses mesmos vínculos, mas uma de suas possibilidades, 

sendo, inclusive, em modelos médios de reprodução capitalista, sua possibilidade 

central e provável. Nesse nível, o capital, podendo a tudo e a todos comprar, apenas 

se confirma quando a corrupção é dada. Não há limites éticos, morais, culturais nem 

sociais ao moto-contínuo da determinação econômica capitalista – a acumulação não 

reconhece fronteiras (MASCARO, 2015, p. 76). 

 

A relação oportunista que o empresariado possui com a classe política não é, 

obviamente, uma especificidade do Estado brasileiro, mas do Estado gerencialista do modo de 

produção capitalista. Desse modo, a corrupção é um fato que se dá em todos os países de livre 

circulação de mercadoria e do ponto de vista do Estado, ela ocorre em todas as esferas da 

administração pública, variando apenas nas formas de mascarar atos ilícitos ou de 

simplesmente no ato de ignorá-los. Não podemos deixar de citar a mídia, que cumpre um 

papel fundamental na constituição da impunidade ou da cobrança por moralidade na política, 

cuja atuação evidentemente se dará dentro do contexto dos seus interesses.  

Outra face da corrupção que impacta diretamente em programas de governo que 

visam acabar com a miséria é a sonegação. Uma das formas mais comuns atualmente de 

evitar que grandes fortunas sejam taxadas é a prática de depósito de dinheiro em paraísos 

fiscais. De acordo com Zucman (2014), o valor mantido em tax havens ultrapassa a marca de 

7 trilhões de dólares, um valor portanto que deixa de ir para os cofres públicos. Outro estudo 

revela que desde 1980, foram mais de 16 trilhões de dólares os valores que países em 

desenvolvimento deixaram de captar por terem sido enviados a outros países de forma 

ilegal.
73

 Desse modo, ―a luta pela diminuição das desigualdades sociais sofre um duplo golpe: 

no ‗bolo‘ das riquezas de um país, o ‗1%‘ da população fica com 99% deste, enquanto que os 

‗99%‘ da população fica com apenas 1% deste mesmo bolo‖ (ARAUJO; RECH, 2017, p. 

153). Nenhuma das questões levantadas neste subitem teria validade se não fossem, do ponto 

de vista ideológico, expressadas dentro do contexto da Democracia como forma de governo, 

que em tese, deveria fazer valer a vontade do povo. Ou seja, do ponto de vista da objetividade 

das estruturas que sustentam o Estado burguês, o poder judiciário está ai para costurar as 

decisões do Estado, sejam elas mais ou menos arbitrárias. 
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4. ESTADO E VIOLÊNCIA 

―É evidente o motivo pelo qual a classe 

dominante precisa do Estado, a grande 

pergunta é: 

Para que nós precisamos do Estado?‖. 

(IASI, 2013c, p. 4) 

 

Desde a sua origem, o Estado jamais teve como missão promover mudanças 

(radicais) na dinâmica social hierárquica herdada do Feudalismo. O Estado nada mais fez do 

que reconfigurar, renomear as relações entre ‗possuidores‘ e ‗despossuídos‘ daquele período. 

Se, portanto, no feudalismo a oposição entre classes se caracterizava pela colossal assimetria 

na relação entre Senhores Feudais e servos, sob a primazia do Estado capitalista, a oposição 

de classes se deu entre operários e proprietários dos meios de produção, empregados e 

patrões, burguesia e proletariado ou como sugere Mascaro (2013), exploradores e explorados. 

O papel do Estado já desde a sua invenção é primordialmente de regulação da dinâmica do 

capital e do trabalho. Arrighi (1996) argumenta que o capitalismo e o territorialismo 

apresentaram uma forma de organização social que destinava ao Estado o controle do 

território e da população. Nesse sentido, destaca o autor, ―a república veneziana, no auge de 

seu poder, era, ao mesmo tempo, a mais clara encarnação de uma lógica capitalista de poder e 

de uma formação estatal intensamente coercitiva‖ (p. 34). Em última instância, não se pode 

esquecer de que foi a própria sociedade que outorgou ao Estado o poder de lhe controlar, ao 

que Wood (2006) salienta que a ―coerção não é apenas um defeito da ‗sociedade civil‘, mas 

um de seus mais importantes constitutivos‖ (2006, p. 218). O modo como essa outorga se deu, 

em alguma medida à revelia da própria sociedade civil, foi apresentada no subitem 1.2.6.1. 

Entretanto, para Arrighi (1996) a intensidade com a qual a coerção foi utilizada pelos 

venezianos foi mais decisiva para o processo de acumulação das riquezas do que o visto em 

processos de expansão populacional e extraterritorial. Por outro lado, Wood (2006) entende 

que ―as funções coercitivas do Estado foram em grande parte ocupadas na imposição da 

dominação na sociedade civil‖ (WOOD, 2006, p. 218), sugerindo assim que a dominação 

surge em decorrência da coerção enquanto funções do gerenciamento da sociedade pelo 

Estado. Indo além, o Estado assume a função de gerente do sistema de exploração da força de 

trabalho assalariada, congelando em um primeiro momento as desiguais relações entre 

exploradores e explorados e em um segundo momento ampliando essa mesma desigualdade, 
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tendo a coerção como estratégia central para o exercício da dominação (legítima) da 

sociedade. 

A sociedade civil ao admitir o direito à propriedade privada acabou por dotar os 

donos dos meios de produção de poder de determinar os destinos da humanidade. Um poder 

que, de acordo com Wood (2006), foi reforçado pelo Estado, ―mas isento de responsabilidade, 

que teria feito a inveja de muitos Estados tirânicos‖ (p. 2018). De fato, ao vender o paraíso 

que é o mercado livre como espaço ‗democrático‘ de conquistas e realizações, o Estado 

transfere grande parte de sua responsabilidade social para o próprio cidadão, como se o 

mercado livre já não tivesse nascido desigual em termos de condições de ofertas de 

oportunidades para cada indivíduo que queira nele acumular capital. Assim, 

A dinâmica estrutural do capitalismo inerente à sociedade civil gera necessariamente 

uma classe que é excluída dos benefícios da sociedade civil, uma classe privada de 

direitos humanos elementares e, portanto, também isenta de deveres para com a 

sociedade civil que nega o seu princípio universal, uma espécie de ‗des-Razão 

inerente à própria Razão‘ – em suma, seu sintoma (ŽIŽEK, 2005b, p. 36) (grifos do 

autor). 

 

O Estado, portanto, está assentado já desde a sua origem em um modelo de 

gerenciamento societal baseado na coerção que leva a exclusão. É tendo esse cenário como 

pano de fundo que ―a autoridade do capital, do Estado, do direito e da ordem e das condições 

morais conservadoras‖ tem se realizado na sociedade enquanto o ‗grande outro‘ (MASCARO, 

2012, p.245). Nesse sentido, é possível que os sujeitos que nasceram a partir do século XX, 

em que as relações sociais que lhes foram dadas se resumem à relações de exploração e de 

troca de mercadorias, vejam o Estado, a miséria e a exclusão como fatos totalmente naturais 

(e apartados um do outro). É possível ainda que vejam leis como inatas, como ―eternas, que 

devem sempre governar a sociedade‖ (MARX, 1990) e que, portanto tem que ser obedecidas 

assim como as leis da natureza devem ser obedecidas. E de fato passam a serem obedecidas, 

ainda que coercitivamente, considerando que ―uma das principais funções de coerção 

‗pública‘ por parte do Estado é apoiar o poder ‗privado‘ na sociedade civil‖ (WOOD, 2006, p. 

2018). Todavia, há de se considerar que tal coerção jamais ―foi transparente e visível ao olhar 

das classes sociais‖ (RECH; ARAUJO, 20170), de tal modo que a conservação de uma visão 

de mundo com base na necessária intermediação entre indivíduos por mercadorias tem na 

ideologia, um elemento fundamental para a sua eficácia. Mais que isso, ―as formas de ser, agir 

e pensar são impostas coercitivamente e se não percebemos esta coerção nas formas 

cristalizadas como hábitos, não é porque ela não exista, mas porque já foi realizada com 

eficiência‖ (IASI, 2013c, p. 2). Isto equivale a dizer que nem sempre o Estado foi capaz de 
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construir consensos em torno de medidas tipicamente contrárias aos interesses da maioria da 

população (reforma trabalhista é um exemplo) pela coerção. A escola, a igreja e 

principalmente os meios de comunicação tem em larga medida, alienado a sociedade em torno 

do projeto político burguês de mais ‗liberdade‘ para que os donos dos meios de produção 

possam ‗voltar‘ a investir na economia e assim voltar a contratar funcionários.  

Žižek (2014) nos fornece a base teórico-analítica para que problematizemos as 

ações do Estado enquanto gestor da sociedade. A reflexão que fazemos a seguir é conduzida a 

partir da concepção da violência em três dimensões da violência: a simbólica, a objetiva (ou 

sistêmica) e a subjetiva. É pela análise do estreitamento do tripé capitalismo-democracia-

(neo)liberalismo, enquanto estruturas legitimadoras do gerenciamento da sociedade pelo 

Estado, que se busca identificar às formas violentas que lhe veste. 

 

4.1 A violência como modo de produção 

  

Não nos parece causar nenhum espanto o fato de que hoje nossas relações sociais 

estejam assentadas em processos (dinâmicos) de exclusão de muitos e inclusão de poucos ou 

de negação da vida dos pobres e da afirmação da vida dos ricos. Sob a ‗horda‘ do capitalismo 

de Estado globalizado − de terceirização, fragmentação e precarização da força de trabalho 

(RECH; ARAUJO, 2017) −, temos hoje sociedades inteiras que compartilham o mesmo DNA 

da miséria humana. Os Estados nacionais que adotam o capitalismo como modo de produção 

impõem aos seus cidadãos um sistema social (de subsistência) que é caracterizado pela 

exploração da força de trabalho por parte dos donos dos meios de produção – capitalistas e o 

próprio Estado aqui incluído.  

Multinacionais aportam em países já devastados pelos altos índices de pobreza, 

com o objetivo único de acumular capital − promovendo a competição desigual entre 

trabalhadores – a partir da exploração da força de trabalho de sua população e da espoliação 

de suas riquezas naturais. A retórica discursiva utilizada é de que a tecnologia que tais 

companhias possuem melhora a qualidade dos produtos vendidos e dos serviços oferecidos 

além de dinamizar a economia do país em que se instalam. Ou seja, ―para criar um sistema 

global universal, as forças do capitalismo procuram esconder a violência político-discursiva 

de sua construção, mediante uma espécie de enobrecimento desse sistema‖ (ŽIŽEK, DALLY, 

2006).  
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Medidas neoliberais como as de austeridade fiscal têm sido amplamente utilizada 

pelo FMI e pelo Banco Mundial (que se mantem com os impostos dos seus países associados) 

enquanto moeda de troca como condição para a concessão de empréstimos aos países em 

recessão. Tais medidas são claramente políticas de classe que tem por objetivo a ampliação 

das margens de lucro dos donos dos meios de produção. Isto se dá primordialmente a partir do 

aumento da exploração da força de trabalho assalariada através (dentre outros) da retirada de 

direitos trabalhistas, diminuição de investimentos em saúde, educação e em programas 

sociais, como meio de conter o avanço da dívida pública ou de simplesmente diminuir o 

tamanho do Estado. Tais medidas, ao invés de fazer com que a economia dos países que as 

adotam volte a crescer resultam em mais recessão, aumento do desemprego, fatos que acabam 

por enfraquecer a classe trabalhadora. Épocas de crise (econômica), arbitrariamente geradas 

ou que resultam simplesmente da dinâmica autoreferencial do capitalismo, mostram o modo 

como ―o Estado (neo)liberal sobrepõe-se à vontade do indivíduo, expressão da vontade de 

uma classe‖ (NOVAES, 2003, p. 15). A decadência do Estado de bem-estar social, que 

enquanto durou foi capaz de elevar a qualidade de vida da sociedade europeia 

extraordinariamente, se deu na esteira do surgimento da primeira crise econômica mundial do 

pós-guerra. Desde então as economias, tanto do capitalismo central quanto do periférico, tem 

tido intervalos cada vez mais curtos para se recuperar entre uma crise e outra. Por outro lado, 

para a sociedade ―uma crise econômica que causa devastação é vivenciada como um poder 

incontrolável, quase natural – mas deveria ser vivenciada como violência‖ (ŽIŽEK, 2015a, p. 

234). Assim, a classe trabalhadora e as camadas sociais economicamente vulneráveis da 

sociedade passam por processos lentos e dolorosos de conformação com o progressivo 

agravamento das suas condições de subsistência. Ou ainda, nos sentidos subjacentes ao 

conceito de violência articulados por Iasi (2014),  

a rotinização da exploração acaba por transformar as posições de poder das classes 

dominantes em um  poder legítimo e sacralizado, de maneira que a 

violência  simbólica social na sua forma mais pura manifesta-se como seu contrário, 

como a  espontaneidade do meio que habitamos, do ar que respiramos.  

A ‗grande violência‘ deve ser compreendida como o grande consenso em torno da 

dominação de classe na sociedade de modo de produção capitalista. Em épocas de não 

conflito bélico direto e declarado − visível, portanto − entre nações, a violência tem na 

dominação de uma classe sobre outra a violência ‗normal‘ (disfarçada), do funcionamento do 

sistema que mantém o quadro de exclusão e desigualdade social inalterado ou ampliado. 

Nesse contexto, as crises sistêmicas do capital devem ser compreendidas pela lógica dos 
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projetos para que a econômia mundial volte a crescer, de modo que e que é totalmente ilógico, 

pelo menos para a classe trabalhadora:  

 

Naquele que é possivelmente o ponto extremo da ‗unidade dos opostos‘ na esfera 

econômica, é o próprio sucesso do capitalismo (aumento da produtividade etc) que 

produz desemprego (tornando inúteis mais e mais trabalhadores): o que devia ser 

uma benção (menor necessidade de trabalho duro) torna-se uma maldição (ŽIŽEK, 

20152a, p. 30).  

 

Isso ocorre porque a violência (sistêmica) é resultado de contradições 

inconciliáveis do modo de produção capitalista gerenciado pelo Estado. Nesse contexto, a 

violência, − ―ainda que disfarçada de formas não explícitas como nos consensuais 

procedimentos legais e fundamentos jurídicos, como nos valores morais ou formas aceitas de 

ser e comportar-se‖ (IASI, 2013c, p. 2) −, não deixa de ser sentida como traumática, embora 

ela não seja revelada (pela linguagem) enquanto tal. Assim, é quando menos enxergamos 

haver violência, que mais somos castigados por ela.  

A reprodução das relações sociais capitalistas ungidas pelo Estado se expressa em 

práticas materiais de repressão que, para existirem enquanto tal, são necessariamente cingidas 

ideologicamente enquanto ‗fantasia social‘ como foi visto no subitem 1.2.2.  

A conformação da sociedade em relação ao uso da força pelo Estado, na defesa 

intransigente dos interesses do capital em manifestações, por exemplo, se dá (dentre outros), 

como já vimos no subitem 1.2.5 pela justificativa da necessidade de conter a ação de 

‗vândalos‘, delinquentes depredadores de prédios públicos e/ou privados. O trágico é que tais 

manifestações tendem a ocorrer exatamente quando de tempos em tempos os pobres 

miseráveis se apercebem da sua condição de pobreza extrema. É neste momento que temos o 

(provisório?) a dissolução da paz social ou da harmonia de classes construída pelo Estado. 

Para que a ‗sociedade‘ apoie, ainda que tacitamente, a salvaguarda pelo Estado à 

exploração econômica de uma classe sobre outra, é necessário que esta seja morada dos 

valores, dos modos de ver o mundo desta classe que explora e que rege este mesmo Estado. 

Nesse sentido, é importante apresentar o dono de uma loja estilhaçada pela ação de 

manifestantes como vítima, ocultando os princípios que mantém o comércio em expansão, a 

exploração, cada vez mais intensa, sobre a classe trabalhadora. Por outro lado, o uso da força 

é um recurso do qual o Estado não pode se abster, haja vista que seu aparato ideológico pode 

não funcionar.  

Desse modo, ―o Estado precisa reprimir e criminalizar toda e qualquer dissidência 

pelo simples motivo de que por qualquer pequena rachadura status quo pode brotar a imensa 

torrente que nos unirá contra a ordem que o Estado garante‖ (IASI, 2013c, p. 4). Por outro 
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lado, se o Estado detém a plena legitimidade para o uso da força (policial, inclusive para 

matar), e o exerce com licença prévia da sociedade − catapultada das urnas −, como explicar a 

existência de um juiz para dizer se suas decisões são legais ou ilegais? Porque não vivemos 

em um Estado absolutista em que a vida do súdito pertencia ao rei ou à autoridade clerical.  

No Estado moderno, toda ação violenta (subjetiva) por ele praticada precisa ser 

justificada (VARDOULAKIS, 2013), ainda que não seja aceita como válida, mas necessita de 

justificação. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido em 2003, por 

exemplo, teve como justificativa a necessidade de livrar o povo daquele país do presidente 

Saddam Hussein e de levar paz e tranquilidade ao mundo. Isso se daria com a destruição das 

armas nucleares do líder tirano, cujas ogivas nucleares jamais foram encontradas. É deste 

modo que a sociabilidade capitalista consegue transformar qualquer ato bárbaro em ação 

civilizatória.
74

  

Nosso horizonte de reflexão sobre o Estado deve sempre lembrar que toda riqueza 

é resultado da dominação, opressão e exploração de uma classe sobre a outra, e deve 

necessariamente ser vista como prova inconteste da violência sistêmica legitimada e 

assegurada pelo conjunto de leis de regulação do mercado e respaldadas pelo Estado. A 

conformação, perpetuação, portanto da condição de servidão de uma classe por outra se dá, 

dentre outros meios, por decreto. O Estado não erige suas formas jurídicas para aplacar a 

opressão de patrões sobre empregados, mas para garantir o mais-valor, o fluxo do capital, 

Daí a centralidade máxima do Estado-guardião da renda mínima do capital e, 

sobretudo da posse do aparelho político de acesso, gestão e açambarcamento de 

recursos num universo discricionário de monopólios, privilégios e compadrios. 

Estamos diante de uma máquina infernal de produção de hierarquias e extorsões em 

todos os recantos de uma sociedade congenitamente regida pelo nexo da violência 

econômica – agora subsunção total do trabalho ao capital (ARANTES, 2014, p. 

327). 

Arantes (2014) nos adverte para não termos ilusões em relação ao Estado quando 

este se vale de programas sociais para se apresentar como único ente capaz de combater a 

miséria. Para o filósofo, apesar do investimento estatal em programas sociais que visem 

diminuir a pobreza as condições que engendram a miséria (exploração, dominação de classe 

                                                           
74 Por décadas a competitividade em países de livre mercado e concorrência, foi festejada pelos E.U.A, mas ao 

se referir ao comunismo de Cuba, atacou a oferta de diferentes mercadorias produzidas por um único (ou 

poucos) fornecedor naquela ilha. A questão fulcral de pano de fundo é a seguinte: do que adianta o indivíduo ter 

diferentes marcas de leite nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, e não poder comprar nenhuma delas? 

Sob o ‗regime de Fidel‘, nenhum cubano parece ir pra cama sem tomar leite, ainda que não tenha dinheiro, 

embora sempre possa se ouvir queixas de beberem a(s) mesma(s) marca(s). Por outro lado, a defesa intransigente 

da liberdade de escolha ou simplesmente de comprar, consumir leva os estadunidenses, por exemplo, a 

contrassensos absurdos como o direito inalienável (para eles), de comprar e portar armas, não se questionando o 

poder de matar que qualquer arma de fogo garante a quem a possui.    
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etc.) continuam lá, sendo todas elas administradas pelo próprio Estado. Ou seja, quanto mais o 

Estado se aproxima da sociedade, mais violência ocorre, seja de forma explícita, através do 

uso da força para manter a exploração sobre a classe trabalhadora, por exemplo; seja de forma 

implícita, através do gotejamento de políticas públicas de combate a fome.  

O ‗endinheiramento‘ da classe burguesa se dá em um continuum hediondo, como 

postulado por Žižek (2012b, p. 118): ―o enriquecimento não acontece em um espaço fora do 

Estado e da comunidade, mas é um processo (via de regra) violento de apropriação‖. Por 

outro lado, relações humanas reduzidas a relações de troca de mercadorias assumem formas 

não humanas. Sob a forma-valor, a vida, que quer se expandir, acabou ficando ‗barata‘.
75

 Ou 

ainda, como postula Mascaro (2013), o Estado, mantendo, excluindo ou alterando repressões, 

sustenta a assimetria da relação entre opressores e oprimidos da mesma forma que o faz 

garantindo a circulação mercantil. Desse modo, o Estado reitera que relações sociais e 

relações de troca de dinheiro por mercadorias sejam uma coisa só. É neste sentido preciso que 

podemos afirmar que toda ação repressora por parte do Estado é de algum modo, feita para 

defender os interesses da classe burguesa, para manter o regime de exploração da força de 

trabalho do proletariado. Amparado juridicamente por um lado, o Estado usará sempre da 

força diante de movimentos que promovam qualquer constrangimento às leis de mercado. Por 

outro lado, o Estado contará com os aparelhos ideológicos que estão a sua disposição com o 

objetivo único de manter inalterada a realidade social vigente. Aliás, que realidade social seria 

essa? De exploração da classe trabalhadora e da dominação do conjunto da sociedade civil – 

garantindo o apoio dos militares –, salvaguardando deste modo a coesão social necessária 

para que nenhuma mudança efetiva ocorra na sociedade da livre concorrência e do consumo 

desenfreado. Žižek (2016), nos alerta para o surgimento de uma forma de escravidão que 

chegou à Idade contemporânea com o capitalismo global:  

Embora já não seja um estatuto jurídico directo das pessoas escravizadas, a 

escravidão adquire uma multitude de novas formas: milhões de trabalhadores 

imigrantes na península saudita (Emirados, Qatar, etc.) estão, com efeito, privados 

dos direitos e das liberdades civis elementares; o controle total sobre milhões de 

trabalhadores nas fábricas asiáticas, muitas vezes organizadas como campos de 

concentração; uso massivo do trabalho forçado na exploração dos recursos naturais 

em muitos Estados centro-africanos (Congo etc) (ŽIŽEK, 2016, p. 69). 
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 ‗Jovem assassinado por se negar a entregar seu celular; Matador profissional cobra R$ 500 ‗por cabeça‘; 

Parada não realizada para reabastecimento de aeronave, que custaria R$ 10.000, provocou queda de avião 

matando 71 pessoas‘. As três manchetes de jornais citadas esgarçam o sistema de vida e morte anti-humano em 

que a sociedade do Deus-dinheiro se converteu. Habituados com a violência subjetiva, legitimamos o ―sistema 

legal que em si gera o crime que combate‖ (ŽIŽEK, 2012b, p. 113) como se fosse o modo de produção 

capitalista o único meio de nos mantermos fragilmente a salvo da criminalidade gerada pela desigualdade que o 

próprio sistema constrói.  
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Se a história da humanidade é a história da luta de classes ela pode ser descrita 

como um rio por onde corre sangue e sofrimento. O capitalismo aspergiu sobre a sociedade 

pré-moderna duas classes, burguesia e proletariado, que tem escrito nossa história de riqueza e 

miséria.
76

 É, portanto a partir da dinâmica social fundante da luta de classes que podemos 

acessar as formas políticas do Estado. 

Passados quase 170 anos desde que o conceito de luta de classes foi elaborado por 

Marx e Engels (2010) e diante das diversas fases (de predomínio comercial, industrial e 

financeiro) que o capitalismo já passou desde então, é compreensível que ‗atualizações‘ sejam 

feitas. Tais releituras nos ajudam inclusive a reivindicar subjetividades outras que não aquelas 

(dominadas pelo consumo, por exemplo) que estão a todo instante nos sendo impostas pelo 

modo de produção capitalista. Neste sentido, longe de descartar a noção de luta de classes de 

Marx e Engels (2010), Žižek (2015) busca dilatar as fronteiras de tal conceito, inicialmente 

articuladas na perspectiva do conflito de duas classes específicas (burguesia e proletariado) 

como já foi visto.  

Na obra, Problema no paraíso, o pensador esloveno chama nossa atenção para a 

concepção de proletariado em Marx (2010) – classe explorada pelos donos dos meios de 

produção capitalista. Para Žižek (2015), o proletariado não tem mais na classe trabalhadora
77

 

assalariada o único grupo social oprimido pelo Estado burguês. De tal sorte que a classe 

trabalhadora no seu sentido amplo hoje inclui todos aqueles que são atualmente explorados e 

marginalizados, quais sejam: os trabalhadores, os desempregados e os não empregáveis, o 

‗precariado‘, o ‗cognitariado‘, os imigrantes, os moradores de favelas, os ‗Estados vilões‘, 

excluídos do espaço ‗civilizado‘.  

Poderíamos incluir na lista da ‗nova‘ classe de trabalhadores zizequiana todas as 

minorias subordinadas politica e economicamente à classe burguesa e que cotidianamente são 

submetidas as mais diversas práticas de violência: negros, mulheres, gays, pobres, sem terras, 

moradores de rua, índios, portadores de deficiência física, prisioneiros, (alguns) idosos ou 

                                                           
76 Embora hoje prevaleça a divisão social em classes (A, B, C, D e E), tendo por base a renda de cada indivíduo, 

o conceito de luta de classes em Marx (2010), dada a sua complexidade, continua sendo um instrumento 

mundialmente válido (ainda que sofra atualizações) para compreender questões que estão além de uma sociedade 

‗meramente‘ divida entre donos dos meios de produção e trabalhadores. Enxergar a divisão social entre classes a 

partir da renda é, de acordo com Souza (2009) não enxergar as classes sociais enquanto mecanismo de produção 

e reprodução de privilégios e desvantagens.  
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 Žižek (2015) argumenta haver uma tênue diferença entre aquilo que Marx (2010) convencionou chamar de 

classe trabalhadora e o proletariado. Para ele ―a classe trabalhadora é, em última instância, uma categoria 

empírica que designa uma parte da sociedade [trabalhadores assalariados], enquanto o proletariado é uma 

categoria formal que designa a ‗parte da não parte‘ do corpo social, o ponto de sua torção sintomática ou, como 

dizia Marx, a irrazão dentro da razão − a estrutura racional de uma sociedade‖.  
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dependentes químicos de drogas – para citar alguns. Ignorados pelo Estado, invisibilizados 

pela mídia, de tempos em tempos são percebidos por alguma ‗excepcionalidade chocante‘: 

chacinas em favelas ou presídios; mãe negra que joga filho pré-maturo pela janela da 

maternidade; travesti espancado até a morte; e estupro coletivo, são exemplos. Diferente do 

rigoroso planejamento de políticas econômicas que visam ampliar os lucros dos mais ricos 

aprofundando a miséria dos mais pobres, o abandono as políticas sociais pelo Estado 

capitalista só vêm à tona quando políticos são confrontados, por algum meio de comunicação 

ocasionalmente interessado em submeter estes políticos à questões ‗inauditas‘, cujas respostas 

são repletas de cinismo, mentiras (pontuais) ou simplesmente fugidias.   

Não basta dizer que existe uma realidade objetiva, desigual, cujas determinações 

(da sociedade capitalista) produzem a base material e concreta da violência. Não basta 

também dizer que essa violência é sentida pelos seres humanos dessa ou daquela maneira. 

Existe uma mediação entre a realidade objetiva e essa realidade subjetivada nas consciências 

dos indivíduos que faz parte de certa época e que determina em larga medida o modo dos 

sujeitos agirem entre si (IASI, 2014b). Essa mediação de que nos fala Iasi (2014b) se 

aproxima do universo simbólico assim como interpretado por Žižek (2014). De acordo com o 

filósofo, o universo simbólico age e possui força material. Ou seja, podemos pensar que esse 

universo, por ser ‗simbólico‘, pode ser menosprezado. Seu poder, contudo, reside na sua 

capacidade de omitir a realidade da luta de classes.  

Porém, as coisas, ainda que não tenham uma objetividade palpável, atuam para 

transformar a realidade social. Assim acontece com o universo simbólico, ele age na luta de 

classes, tentando desestabilizar, neutralizar, tirar a legitimidade, o Real, o efeito político da 

própria luta de classes presente, por exemplo, em manifestações (IASI, 2014b). Ainda assim, 

quando manifestantes saem às ruas reivindicando, por exemplo, melhorias no sistema único 

de saúde, educação (pública) de qualidade ou a diminuição da carga tributária, é um claro 

sinal do quanto estamos ‗acomodados‘ com nossa condição de proletariado. A luta da classe 

trabalhadora é percebida assim como que um ‗clamor‘ por condições de vida menos 

miseráveis. Não obstante, a verdadeira ação revolucionária, de ruptura com as estruturas de 

dominação social capitalista contemporânea, permanece interditada, não avança enquanto 

luta. Perde-se a reivindicação do lugar de protagonismo da história que pertence à classe 

trabalhadora (MARX, 2013).   

Harvey (2013) adverte que ―a dinâmica da luta de classes pode tanto ajudar a 

equilibrar o sistema (capitalista de exploração) quanto derrubá-lo‖ (p. 169). Tem-se, portanto 
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que é pela luta de classes que a classe trabalhadora (abolindo a sociedade de classes) deixe de 

ser classe trabalhadora e se veja em condições de redefinir seu lugar na história da 

humanidade.  

A diferença social fundamental no modo de produção capitalista é definida pelas 

oportunidades, melhores condições de vida, distribuição de riquezas garantidas pelo Estado 

em maior abundância a um grupo social em detrimento do outro. Se concordarmos com Marx 

(2013) quando afirma que a realidade gera a consciência, então podemos afirmar que a 

realidade social desigual em que vivemos é a única que possuímos como horizonte de mundo 

possível e que precisa ser alterada para que possamos vislumbrar uma sociedade diferente, 

quem sabe até igualitária. Sob os princípios do multiculturalismo, a luta de classes cede lugar 

a lutas contra a misoginia, racismo, homofobia e islamofobia dentre outros. Nesse contexto, 

Wood (2006) argumenta em favor de certa pluralidade nas formas de opressão social, na 

medida em que, segundo a autora, elas se efetivam no campo político quando opostas a luta 

de classes: 

 

Talvez sejamos então forçados a distinguir, não menos, mas muito mais 

radicalmente, entre as muitas espécies de desigualdade e opressão aceitas até mesmo 

pelo novo pluralismo. Será possível, por exemplo, reconhecer que, ainda que todas 

as opressões tenham o mesmo peso moral, a exploração de classe tem um status 

histórico diferente, uma posição mais estratégica no centro do capitalismo e a luta de 

classes talvez tenha um alcance mais universal, um maior potencial de progresso não 

somente da emancipação de classe, mas também de outras lutas emancipadoras 

(WOOD, 2006, p. 224). 

 

De fato, certamente não podemos afirmar que a homofobia ou misoginia na 

Espanha e na Mauritânia possuam o mesmo peso moral hoje do que tinham há 500 anos. 

Porém, a luta de classes, conduzida pela burguesia, continua determinando o lugar social que 

cada indivíduo sob o modo de produção capitalista tem ocupado. Qualquer outro discurso 

deve ser percebido como forma de ocultar a luta de todas as lutas (luta de classes). Ou ainda, 

nas palavras de Žižek (2015a, p. 77) ―O que é excluído do Simbólico retorna no Real em 

forma de uma alucinação, e o que é excluído é a luta de classes em toda a sua brutalidade‖. É 

desse modo que somos ‗diluídos‘ pelo capital; é desse modo que o capitalismo continua 

‗jogando seu jogo‘, qual seja: da exploração, ou seja, do aumento inescrupuloso dos lucros 

dos proprietários dos meios de produção, ―da adequação do ser humano ao consumo pelo 

capitalismo‖ (VAISMAN, 2014)
78

. Ao apostar na luta de classes enquanto único meio de 
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 VAISMAN, E. Lukács: estética e ontologia. Entrevista concedida ao (sítio eletrônico de notícias dedicado a 

fazer coberturas internacionais) Operamundi. 2014. Disponível em: < 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/entrevistas/38362/capitalismo+criou+ser+humano+adequado+ao+consu

mo+diz+filosofa+sobre+burguesia.shtml>. Acesso em 04 mar. 2017. 
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superação da condição de proletariado, de explorado, os 99% (classe trabalhadora) da 

população do planeta, hão de lutar não pelas migalhas (aumentos salariais) deixadas cair pelo 

1% de pessoas do mundo (elite capitalista), mas por todo o banquete (riquezas produzidas 

pelas mãos da classe trabalhadora). Por outro lado, a ocultação da luta de classes deve ser 

percebida enquanto pano de fundo para que a prática sistêmica da violência cometida por 

sociedades de modo de produção capitalista aquinhoadas em classe burguesa e proletariado 

seja ‗encenada‘. O Estado, portanto, representando os interesses da classe burguesa opera 

enquanto agente da violência simbólica, objetiva e subjetiva, para manter a luta de classes 

ocultada. 

Não seria equivocado afirmar que a luta contra as desigualdades sociais é a única 

possível de ser travada, do ponto de vista das melhorias das condições de vida da classe 

trabalhadora, nas sociedades capitalistas, e que não deve ser percebida enquanto a luta a ser 

travada. Ao fim e ao cabo, a única luta a que o Estado pode efetivamente se travar é a do 

combate às desigualdades sociais. E por quê? Porque ela não representa necessariamente uma 

ameaça ao próprio desenvolvimento das condições de domínio do capitalismo ou como 

argumenta Wood (2006), 

 

Em particular, a abolição da desigualdade de classe representaria por definição o fim 

do capitalismo. Mas o mesmo se aplica necessariamente á abolição da desigualdade 

social ou racial? Em princípio, as desigualdades sexual e racial não são 

incompatíveis com o capitalismo. Ao mesmo tempo, embora a exploração de classe 

seja um componente do capitalismo, de uma forma que não se aplica às diferenças 

sexual e racial, o capitalismo submete todas as relações sociais às suas necessidades. 

Ele tem condições de cooptar e reforçar desigualdades e opressões que não criou e 

adaptá-las aos interesses de classe (WOOD, 2006, p. 221). 

 

Portanto, é inútil ficarmos bombardeando o Estado com cobranças para que se 

criem políticas públicas que visem acabar com a miséria, isto não está no radar de 

possibilidades do Estado de modo de produção capitalista. Apenas e tão somente o próprio 

fim do Estado, e, por conseguinte, das condições políticas que permitem o domínio do 

capitalismo, pode nos abrir possibilidades concretas para que possamos vislumbrar meios de 

por fim a opressão e a miséria que decorrem dos altos níveis de desigualdades sociais 

naturalizadas na forma política estatal. 

Quando medidas de austeridade são impostas, dizem-nos repetidas vezes que se 

trata apenas do que tem de ser feito. É inegavelmente injusto e violento que a socialização das 

‗perdas‘ do Estado se dê apenas entre os que menos usufruem das suas políticas de governo e 

que seus lucros sejam partilhados unicamente entre os que mais se beneficiam da agenda 

política estatal. Quem sabe não chegou a hora de inverter as coordenadas do que é possível e 
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impossível? Quem sabe não podemos ter mais solidariedade e assistência médica, já que não 

somos imortais? [...] Nós, do mundo Ocidental liberal, não precisamos de uma proibição tão 

explícita: a ideologia exerce poder material suficiente para evitar que narrativas históricas 

alternativas sejam interpretadas com o mínimo de seriedade. Para nós é fácil imaginar o fim 

do mundo – vide os inúmeros filmes apocalípticos –, mas não o fim do capitalismo (ŽIŽEK, 

2011a, p. 3). Talvez isso ocorra porque não nos sentimos parte do problema (violência), nem 

tampouco da solução.  

 

4.2 A violência como regime de governo  

 

 Nas Democracias representativas, a centralidade de setores voltados para o 

desenvolvimento econômico é evidente. Ao passo que as áreas destinadas à elaboração e 

aplicação de medidas que objetivem melhorar as condições de vida da classe trabalhadora e 

da massa vulnerável economicamente, tende a ser escanteada. Discursivamente apresenta-se 

como justificativa o fato de que sem receita não se faz política de assistência social.  

Dentro da lógica de funcionamento das instituições democráticas no modo de 

produção capitalista − em que o Estado é movido pelo capital; e mais que isso, em que o 

capital é uma forma de apropriação regrada, garantida política e juridicamente, se oculta o 

fato de quem dá a substância ao capital é o trabalho  − o bom funcionamento do mercado é 

prioritário. Políticas de melhoria na área da saúde, educação e moradia da massa de 

trabalhadores explorada (maior pagadora de impostos) é conduzida a reboque das condições 

de acúmulo de capital dos donos dos meios de produção. Um claro exemplo disso é o fato de 

que, 

as pastas da Economia, Fazenda ou Finanças tendem a ser as mais prestigiadas em 

qualquer democracia liberal, em detrimento dos ministérios da Educação, Saúde ou 

Previdência, por exemplo. Na formação ministerial de um novo governo, o anúncio 

do nome do ministro da economia é sempre realizado em meio a preocupações por 

parte do gabinete do presidente ou primeiro-ministro eleito. Se for um nome que 

‗agrada‘ ao mercado, as bolsas de valores sobem, a moeda tende a se valorizar e o 

dólar a cair; os líderes das confederações da indústria ou comércio logo são 

chamados para que ‗apreciem‘ o nome indicado. É, portanto, neste pano de fundo 

que governos recém-saídos das urnas iniciam suas políticas públicas tendo, 

supostamente, o compromisso de tornar o país que assumem cada vez mais livre e 

menos miserável (ARAUJO; RECH, 2017, p. 161). 

 Dito de outro modo, qualquer candidato eleito para conduzir um Estado-nação 

sabe que não há como gerenciar o Estado sem ‗agradar‘ o empresariado. Embora tenha sido 

eleito para governar para ‗todos‘, sua plataforma de governo não prioriza o bem-estar da 
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maioria da população. A classe pobre pode ser contemplada através de programas 

assistenciais (esmolas), mas sempre haverá de se alegar a execução de tais programas não foi 

possível devido ao orçamento apertado. Desse modo, ‗ajustes‘ sempre poderão ser feitos nos 

programas de governo após as eleições. Sem expressar nenhum estarrecimento, a sociedade 

acaba por aceitar ser enganada. Se aceita que promessas de políticos em campanhas não sejam 

necessariamente verdadeiras, quase nunca são. Neste sentido, o casamento entre Democracia 

(representativa) e capitalismo continua funcionamento, em benefício dos donos dos meios de 

produção e não em nome daqueles que saem de casa em direção a sua zona eleitoral portando 

seu título de eleitor, acreditando que estarão fazendo escolhas que objetivem melhorar suas 

condições de vida ao votar em um candidato X ou Y. É verdade que os Estados democráticos 

possuem uma máquina burocrática que nem sempre acompanha a rapidez com que medidas 

precisam ser tomadas para garantir, ampliar a acumulação de capital. Casos como esse 

expõem as fissuras na relação oportunista entre Democracia e capital, o que não quer dizer 

que o jogo jogado por ambos contra a classe trabalhadora e a maioria pobre de qualquer país 

tenha deixado de ser jogado. Em outra frente, as soluções para atacar o problema das 

desigualdades sociais são falaciosas, exatamente por não serem soluções, mas tentativas de se 

criar uma ordem simbólica que nos faça pensar que o aumento da pobreza é resultado de um 

conjunto de ações que são negligenciadas − combate à corrupção e sonegação de impostos são 

exemplos, − pelos líderes mundiais: 

Quando a OXFAM apresenta uma lista de ações
79

 que os líderes mundiais deveriam 

tomar para dizimar as desigualdades extremas, percebe-se o equívoco fundamental: 

os líderes mundiais devem atacar a feroz concentração de renda por um grupo social 

específico. Quando na verdade, não é diminuindo as diferenças entre ricos e pobres 

do ponto de vista dos seus ganhos que estaremos combatendo às desigualdades 

sociais. Tal luta só será eficaz quando a exploração da força de trabalho que gera o 

lucro [ou melhor, a extração de mais-valor] para o patrão for abolida. É, portanto, o 

lucro obtido pela exploração da força de trabalho da classe operária que garante a 

concentração de renda (extrema) (ARAUJO; RECH, 2017, p. 160). 

Desse modo, toda e qualquer solução encontrada dentro da sociabilidade 

capitalista acaba por reforçar a ideia de que precisamos do Estado. Este se apresenta a nós 

como único ente capaz de combater a miséria, o desemprego, de amparar os sem-teto e os 

sem-terra. Melhorias na qualidade de vida da população em geral, apresentadas como 
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resultado das ações de combate à fome e ao analfabetismo por parte do Estado, devem ser 

compreendidas sob dois aspectos específicos: 1- se o bem-estar social das ruas depende da 

prosperidade de Wall Street, como provocativamente afirma Žižek (2011c, p. 24), a 

(inconsistente) melhoria nas condições de vida da população em geral, nos leva diretamente a 

imaginar as cifras bilionárias que os capitalistas devem estar faturando em tal contexto; 2- 

amplia-se a ilusão a respeito de que o Estado apresenta de fato condições de sustentar os 

índices de melhoria na qualidade de vida da população.  

Tais aspectos nos levam a concordar com Iasi (2012) quando postula que ―na 

política como na economia são os próprios seres humanos que produzem as relações que os 

aprisionam no estranhamento e na alienação‖ (p. 4).  É, portanto a crença de que a 

Democracia (representativa) de fato funciona, enquanto regime que luta por igualdade e 

liberdade dos cidadãos. No entanto, basta que analisemos com mais detalhe o Estado e logo 

veremos que ―a democracia é o governo de todos, mas se todos quiserem  participar 

inviabiliza-se a democracia. A resultante política e ideológica desse paradoxo é a formação de 

um governo de todos no qual todos não podem participar‖ (IASI, 2014, p. 151). Desse modo a 

democracia segue nos conformando a condição de explorados, de dominados. 

No Estado de modo de produção capitalista assentado no regime democrático 

representativo de governo o poder não emana do povo, mas do mercado. Desse modo, o 

Estado na verdade é parte do problema e não faz parte da solução para acabar com a 

desigualdade extrema, pois ele não ataca a acumulação ampliada do capital. Isto nos leva a 

concordar com Žižek (2016) quando afirma: ―aquilo que torna o ocidente liberal tão 

insuportável é o facto de não só praticar a exploração e a dominação violenta, mas que, 

adicionando o insulto à injúria, apresenta essa realidade brutal, disfarçada do seu oposto, de 

liberdade, de igualdade e de Democracia‖ (p. 97).  

Esta reflexão nos leva a outro aspecto da violência sistêmica praticada pelo 

Estado, camuflada enquanto ‗fantasias sociais‘. A assimilação da cultura de subalternidade; da 

incorporação de códigos que ditam o modo como operários e aqueles que detêm os meios de 

produção interagem, aliado ao discurso da meritocracia, cristalizaram a percepção de classe 

inferior (ou superior) que temos de nós mesmos. Assim, agimos como se não soubéssemos 

que é desumano o fato de um auxiliar de pedreiro trabalhar mais horas e em condições mais 

duras que um engenheiro civil em um canteiro de obras e ainda assim ver o seu salário 

equivaler a menos de 10% deste. É possível que a aceitação tácita do desumano tenha feito de 

nós seres ‗civilizados‘. Aceitemos a ideia de que talvez ―os humanos excedem os animais em 
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sua capacidade para a violência exatamente porque falam‖ (ŽIŽEK, 2013b, p. 504). É 

possível ainda que o bárbaro em nós seja o oculto que só se revela de tempos em tempos, 

quando suspensos pela política do ético nos termos de Žižek (2013b). 

O caso de assassinato do adolescente Bruce Cristian, na tarde do dia 25 de julho 

de 2010 poderia ser apontado como mais um caso aterrador de violência registrado em 

grandes centros urbanos como a cidade de Fortaleza. Todavia, o fato de o garoto Bruce ter 

sido atingido por um tiro disparado durante uma ação policial pelo soldado do Ronda do 

Quarteirão Yuri da Silveira revela nuanças que nos ajudam a aproximar os sentidos de Estado 

e violência. Além da expulsão da Polícia, o caso levou o juiz Hortênsio Augusto Pires 

Nogueira a determinar que o estado do Ceará pagasse pensão mensal aos pais do adolescente. 

O soldado, o que combate o ‗crime‘, mesmo quando ele supostamente não existe, 

age igualmente em nome do Estado. Age também em nome do Estado o juiz - empossado 

pelo representante eleito através do voto direto do povo (governador) de um estado. O juiz, ao 

condenar o governo do estado do Ceará a pagar pensão aos pais do garoto assassinado 

condena, portanto o próprio Estado, admitindo deste modo que um ‗filho seu‘ (Sá, 2002), não 

‗pode‘ ser responsabilizado inteiramente sozinho (condenação, expulsão da corporação, 

prisão) por um crime (ou ação que resultou em assassinato) patrocinado pelo Estado no 

exercício de um trabalho a serviço do Estado. Por outro lado, em certa medida, a ação do juiz 

expressa, 

O desejo de reparação e justiça em relação aos violentados e excluídos, de 

reconhecimento de um plano de direitos efetivos e humanizadores é algo que vem de 

muito longe no Brasil – do mesmo modo que a história de violências fantásticas de 

nossa modernidade, de origem colonial e escravocrata −, mas essa dimensão tênue 

do sentido, esse desejo de justiça e de reparação, historicamente, sistematicamente, 

não se torna força forte, não alcança o todo, não coordena a produção histórica 

nacional. Esse desejo é um significante virtual que não se realiza como força social 

real (AB´SÁBER, 2010, p. 189).  

 Ou seja, por mais que se vejam algumas condenações do Estado por ‗erros‘ 

cometidos pelo Estado em nome da manutenção da ordem, elas devem ser percebidas como 

isoladas. Tais condenações não refletem (ou não tem poder de) mudança na prática jurídica e 

muito menos como tentativa de alterar a mentalidade dos dirigentes do Estado no modo de 

gerenciar a vida em sociedade. Contudo, a relação entre poder judiciário e poder executivo no 

nível da repartição do controle social pelo Estado é algo que deve ser explorado à luz da 

reflexão sobre as diversas expressões da violência. Desse modo, tem-se que a reificação da 

violência subjetiva, ou violência explícita, é por si só um modo de invisibilizar a violência das 



122 
 

práticas políticas, das ações gerenciais do Estado, do judiciário. A esse respeito, afirma Iasi 

(2013c), 

Mesmo a violência explícita é cotidiana. Ela é explícita e invisível, se mostra para 

ocultar-se. No preconceito que segrega, na miséria que aparta, na polícia que prende, 

tortura e mata, na moradia que se afasta, nas portas que se fecham, nos olhares que 

se desviam. Na etiqueta de preço nas coisas feitas em mercadorias que proíbem o 

acesso ao valor de uso, no mercado de carne humana barata na orgia de valorização 

do valor, sangue que faz o corpo do capital manter-se vivo (IASI, 2013c, p. 2). 

 

Ou seja, a violência explícita se torna sistêmica quando ela é incorporada as 

práticas sociais que transitam no dia-a-dia da classe trabalhadora. Há diferenças marcantes 

nos termos com que a sociedade trata uma manicure jovem pobre negra e lésbica moradora da 

favela e uma médica cirurgiã pediatra jovem negra de classe média alta que mora com sua 

companheira em um bairro nobre. É nesse pano de fundo que devemos entender que o 

racismo não é, nunca foi, nem jamais será um problema de tolerância. Martin Luther King Jr. 

não pedia que brancos fossem tolerantes com negros, por exemplo. É óbvio que negros, 

mulheres ou gays não são inferiores, mas inferiorizados por um sistema de controle social que 

reifica as desigualdades. O discurso da tolerância em relação às minorias é neste sentido 

preciso, o discurso do opressor para o opressor – não sejamos tão cruéis com estes pobres 

coitados. Žižek (2014) acerta ao postular que o discurso da tolerância acaba por promover o 

apassivamento, a conformação da classe dominada à sua condição de subalternidade. 

Desse modo, a ideia de um congraçamento entre diferentes grupos sociais ou 

classes sociais não se sustenta. O que existe de fato é uma violência ‗geral‘ (negação desta), 

do senso comum sobre uma violência objetiva, qual seja a do racismo, brutal exploração da 

força de trabalho. Porém, se não houver a ilusão, de que diferentes classes sociais vivem em 

perfeita harmonia, o sistema não funciona. A ilusão, portanto é parte do processo. A luta de 

classes precisa ser neutralizada, esvaziada em seus sentidos. Há deste modo, uma clara 

tentativa de ofuscar o antagonismo social, algo que é estrutural na sociabilidade capitalista. O 

Real da sociedade é o antagonismo de classe e não a aceitação fluente das desigualdades 

econômico-sociais entre os donos dos meios de produção e o proletariado, ricos e pobres, 

negros e brancos, heterossexuais e homossexuais, homens e mulheres, sãos e doentes, jovens 

e idosos, cristãos e muçulmanos, colonizadores e colonizados. 

Nesse contexto, a bandeira da defesa dos direitos humanos é parte do discurso da 

burguesia que visa acomodar as minorias a sua condição de explorados: pode-se lutar para 

que as travestis sejam tratadas como seres humanos ou ainda que negros sejam respeitados, 

independente da cor da sua pele, contra isso se pode lutar. Porém, se você é morador de rua ou 
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ganha um salário mínimo para sustentar você e sua mãe (que não conseguiu reunir os 

documentos necessários para ter direito a receber o benefício da aposentadoria), o máximo 

que o ‗sistema‘ pode fazer por você é caridade. Legisladores podem aprovar leis que 

criminalizem a homofobia, a violência doméstica, o racismo ou a xenofobia. Ideologicamente 

o discurso de defesa do Estado de direito é o discurso da defesa dos interesses dos donos dos 

meios de produção, ou ainda, como nos alerta Mascaro (2002), ―num tempo em que a 

democracia é o modo pelo qual escoa a administração do capital em seu benefício exclusivo, 

as eleições segundo os mesmos trâmites são panaceia de salvação da crise do próprio sistema‖ 

(p. 245). 

Por outro lado, os representantes eleitos jamais aprovarão leis abolindo a 

propriedade privada ou revogando a apropriação do mais-valor pelos donos dos meios de 

produção. Concordamos com Mascaro (2012) quando defende a ideia de que ―num mundo no 

qual o direito é quem separa os proprietários dos não proprietários, a redenção ética são os 

direitos humanos‖ (p. 245). Desse modo, o direito à propriedade privada e o controle legal da 

classe trabalhadora pelo Estado são parte fundamental do conjunto de leis, elaboradas e 

aprovadas por políticos eleitos pelo povo, que sustentam as desigualdades e a exploração da 

classe trabalhadora pela burguesia. Quando ouvimos políticos fazendo a defesa intransigente 

da constituição ou do poder judiciário devemos traduzi-la como defesa do sistema de exclusão 

e de opressão gerenciado pelo Estado. 

A propósito, como observa Badiou (2009): ―Com o pretexto de defender o 

aparelho jurídico e a democracia parlamentar, o Estado é essencialmente o ilegal de toda 

legalidade, da violência do direito e da lei como não legal‖ (p. 159) (tradução nossa). Desse 

modo, a Democracia é um discurso ideológico eficiente de sustentação do uso da violência 

pelo Estado, com o objetivo de manter a paz para a totalidade da sociedade, incluindo aqueles 

que a rejeitam e que não vêem nela um regime capaz de acolher as demandas do povo e 

transformá-las em ações políticas estatais.  

Desse modo, cabe ressaltar que: 

Não há dúvidas de que a Democracia é uma espécie de ‗religião‘ que tem penalizado 

o pobre. O que, portanto se conclui desta reflexão é que as Democracias 

Representativas falharam em realizar os princípios de liberdade e de igualdade. 

Enquanto a democracia estiver assentada no modo de produção capitalista, o 

combate às desigualdades sociais não passará de retórica, de palavras vazias de 

sentido, pronunciadas a cada quatro anos por ocasião de eleições gerais (ARAUJO; 

RECH, 2017, p. 161).  

O que se pode depreender a partir da presente reflexão é que a Democracia é o 

nosso fetiche. Somos oprimidos, explorados via políticos ejetados pelas urnas que elaboram 
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leis retirando direitos de trabalhadores com a aprovação de reformas trabalhistas e 

previdenciárias, com o objetivo inescrupuloso de manter e ao mesmo tempo ampliar o lucro 

do capital. Dito de outro modo, livremente (com exceção dos países em que o voto é 

compulsório, mas que nem por isso deixam de legitimar o regime democrático de governo) 

escolhemos a cada eleição entre os integrantes da elite política e econômica, aqueles que 

elaborarão leis que nos oprimem. De tal modo que a violência do Estado deve ser 

compreendida a partir da lei que ela institui e que garante a obediência da sociedade aos 

projetos que atendem aos interesses da classe burguesa. Tal violência praticada pelo Estado, 

ou da abstração que deste fazemos, é invisível porque é inerente às suas instituições, que são 

inúmeras e que se confundem com a própria sociedade ou os órgãos não-estatais.  

Admitindo que não existe grau zero de violência e que a Democracia aceita a ideia 

da violência, Balibar (2002) pontua que a partir das narrativas contadas pela história da 

humanidade, ―tivemos que aceitar (particularmente após as experiências do fascismo e anti-

fascismo, descolonização e neocolonialismo, o surgimento do ―império neoliberal‖ e seus 

oponentes) que a violência extrema não é pós-histórica, mas ―pós-institucional‖ (p. xi) 

(tradução nossa). Devemos ter em mente os militares que nas ruas reprimem violentamente 

grupos de manifestantes são também ‗vítimas‘ da violência estatal gerada pelas suas 

instituições, ou ainda, como sugere Balibar (2002):  

a violência extrema surge das instituições tanto quanto surge contra elas, e não é 

possível escapar desse círculo por decisões ‗isoladas‘, como escolher entre uma 

política violenta ou não violenta, ou entre a força e a lei. A única trajetória possível 

do círculo é inventar uma política de violência, ou apresentar a questão da violência, 

suas formas e limites, sua regulação e efeitos perversos sobre os próprios agentes, 

sobre o conceito e a prática da política (visto que, tradicionalmente, a "essência" da 

política era representada como a negação absoluta da violência ou identificada com 

seu uso "legítimo") (p. Xi) (tradução nossa). 

Ou seja, a violência é essencial para o discurso do combate à violência pelo 

Estado. Sabendo que não há como extingui-la, justifica-se o seu uso para ilusoriamente 

reduzir sua expansão (da violência). Por outro lado, como o Estado detém o monopólio sobre 

a afirmação do que é violência, ou sua expressão mais visível como o crime, diz-se que 

assassinatos, espancamentos e até mesmo o racismo são crimes, ocultando-se desse modo à 

violência sistêmica dos regimes de acumulação de capital, exploração, desigualdade, fome, 

desemprego e exclusão social endêmica. 

Endossa-se no presente trabalho o entendimento de que sob o gerenciamento da 

sociedade pelo Estado, a violência sistêmica no seio de uma nação se converteu em anomalia 

naturalizada. Por outro lado, Balibar (2002), sugere que ―introduzir a questão da violência e 
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uma estratégia de anti-violência na própria política emancipatória [...] poderia ser uma 

condição prévia para ‗civilizar o Estado‘‖ (p. xii). O filósofo afirma ainda que tal 

empreendimento não seria tarefa fácil, posto que políticas de violência e de civilidade, vistas 

na mesma perspectiva sociológica, definitivamente não são algo que possa ser articulado, 

devido ao estágio em que se encontra a economia globalizada hoje. E por que? Porque não se 

vê no mundo em que vivemos qualquer motivação de modificação no status quo daqueles que 

se refestelam no poder garantidos pela violência nas suas mais diversas expressões. Desse 

modo‘ não se pode alimentar qualquer crença de que a ―Democracia representativa‖ possa ser 

compatível com novas formas de organização social, não assentadas na exploração do 

trabalho alheio. 

 

4. 3 O violento Estado  brasileiro 

 

O Estado brasileiro, no que tange ao aspecto da ação gerencial da sociedade, apresenta 

particularidades, tais como o caráter semi-periférico de sua economia capitalista, de modo que 

ele se aproxima de um ―sistema ideológico avançado do capitalismo tendente ao fascismo, 

quando aquele que assume que a acumulação do capital não deve mais trabalhar com os 

problemas da integração social‖ (AB´SÁBER, 2010, p. 201). Isso pode ser constatado, por 

exemplo, pelo fato de o Brasil ter sido alvo de uma denúncia apresentada em uma audiência 

na Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington (EUA). Foram apresentados 

mais de 200 casos de violência praticada pelo Estado brasileiro desde junho de 2013, com 

mais de uma dezena de mortos, além de casos graves de feridos – entre eles, um fotógrafo que 

perdeu a visão em São Paulo – e prisões arbitrárias. Foi destacado que, apesar do expressivo 

número de denúncias, nenhuma medida foi tomada. Exemplo disto é o fato de nenhum 

policial que cometeu abusos ter sido condenado até os dias de hoje. Tal denuncia apenas 

reforça o caráter violento do Estado brasileiro multifacetado em espaços abertos para, 

 

a pior concentração de renda do mundo, para a polícia pública que mais mata, para a 

tortura generalizada e a violência degradada e ressentida na relação entre as classes 

no Brasil. Esse é o custo de sacrificar o significante moderno da dignidade humana, 

o corpo dos violentados e excluídos da nação, e que a história do Brasil e seus 

poderes reais sempre confirmam (AB´SÁBER, 2010, p. 201) 

O pensamento do autor nos ajuda ainda a compreender o lugar da ideologia na 

conformação da condição de exploração da classe trabalhadora brasileira. O lema (‗Uma 

ponte para o futuro‘) do governo de Michel Temer, alçado a presidência da república através 
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de um golpe parlamentar
80

, tem sido materializado por um conjunto de emendas 

constitucionais que objetivamente fustigam os pobres e preservam a ‗saúde financeira‘ dos 

rentistas deste país. Em um momento de crise econômica como a que o Brasil vive 

atualmente, o Estado, seja através de governos de direita, de centro-conservadorismo ou de 

centro-esquerda que até hoje estiveram a sua frente, sempre pregaram a necessidade de se 

fazer sacrifícios. Iasi (2009) reforça nosso argumento ao afirmar que,  

A crise é, antes de tudo, o momento da chantagem do capital sobre o trabalho. Uma 

vez consolidada a subordinação real do trabalho ao capital, a burguesia lança mão do 

discurso segundo o qual a crise não interessa a ninguém e a única solução para os 

trabalhadores voltarem a ter seus empregos, sua precária capacidade de consumo 

restaurada e melhorar, quem sabe um dia, suas condições de vida, é assumir o 

remédio amargo capaz de salvar o capitalismo para que ele volte a crescer (IASI, 

2009, p. 30-31) 

Por outro lado, na realidade construída discursivamente por Michel Temer, só há 

‗futuro‘ para o país se a sociedade (leia-se classe trabalhadora) atravessar a ponte (de retirada 

de direitos trabalhistas). Assim, slogans, lemas, projetos de governo se esforçam por criar uma 

ordem simbólica cujo objetivo é promover a: 1- ‗docilização‘
81

 do proletariado, 2- e a 

conformação da classe operária à sua condição de explorado. A urgência de se fazer 

concessões (salariais para manter o emprego, aumentar o tempo de serviço, por exemplo) é 

um discurso endereçado àqueles que menos dispõem de condições de fazê-lo (classe 

economicamente vulnerável). Enquanto que a classe burguesa é poupada, em larga medida, da 

premente necessidade de fazer sacrifícios ‗pelo país‘.  

Ungida pelo ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva para sucedê-lo na direção do 

Estado brasileiro na corrida presidencial de 2010, a tecnocrata Dilma Vana Roussef nos 

provou o quanto o conceito de pós-política é falacioso e nocivo (primordialmente para os que 

estão na base da pirâmide social deste país). Avessa ou pouco ‗habilidosa‘ em lidar com um 

congresso repleto de réus e investigados em processos que vão desde acusações de estupro a 

formação de quadrilha, Dilma − amparada por alguma força política, instrução constitucional 

e burocrática dentre outros – conseguiu sofregamente cumprir os quatro anos do seu primeiro 

mandato. Porém, o mercado, pouco interessado com qualquer compromisso ético ou moral de 

quem dirige o Estado e muito menos em quem legisla em nome do povo, a primeira mulher a 

chefiar o executivo nacional não estava ‗servindo‘, não era útil para enfrentar mais uma das 

crises do capital. Contudo, a relação de Dilma com o mercado e com a sociedade nem sempre 

                                                           
80

 Cf. LOWY, Michael. O golpe de Estado de 2016 no Brasil. Blog da Boitempo. 2016. Disponível em 

https://blogdaboitempo.com.br/2016/05/17/michael-lowy-o-golpe-de-estado-de-2016-no-brasil/. Acesso em 31 

dez 2016. 
81

 Um termo tomado emprestado de Foucault (1991). 

https://blogdaboitempo.com.br/2016/05/17/michael-lowy-o-golpe-de-estado-de-2016-no-brasil/


127 
 

foi de desalinho. As condições que lhe garantiram inicialmente alguma aprovação se deveu, 

em grande parte, como afirma Martins (2016), ao perfil centrista, 

assumido pelos governos petistas desde a Carta aos brasileiros de Lula na 

campanha de 2002, que buscava atender aos interesses de diversos grupos sociais, 

principalmente ao dos extremos superior e inferior da pirâmide social, que reúnem, 

respectivamente, o capital financeiro, o grande capital industrial, o agronegócio, o 

empresariado da construção civil e da educação, de um lado, e a população em 

situação de extrema pobreza de outro (MARTINS, 2016, p. 77). 

Quando veio a ‗crise do centrismo‘, ela foi abandonada pelo mercado a quem 

havia oferecido tantos privilégios, como foi apresentado no capítulo 2 da presente tese. 

Exigia-se a partir de então, que o Estado brasileiro fosse chefiado por alguém que tivesse 

‗habilidade‘ política para fazer a economia voltar a crescer, que os lucros voltassem ao nível 

‗animal‘ da era lulista, pouco importando se a classe trabalhadora tivesse que pagar a fatura 

para tanto. Pensar que vivemos na época da pós-política é supor que a simples negação das 

contradições, de uma sociedade regulada por indivíduos que estão o tempo todo se valendo do 

Estado para favorecer os grupos (financeiros) os quais eles representam, seja o suficiente para 

dar fim a História. Dessa maneira, a pós-política enquanto método, busca despolitizar o 

debate em torno da distribuição das riquezas do país apagando os fundamentos ideológicos 

que estão na base das relações sociais no modo de produção capitalista. Mas, o que tem a pós-

política a ver com o objeto (o Estado brasileiro) de nossa reflexão neste subitem? Rech 

(2017), ao reflexionar sobre a pós-política nos ampara em nossa argumentação ao afirmar 

que,  

este modelo esvaziado de política, que representa uma verdadeira política de choque 

e de mão única, não se inspira nas ideias de igualdade, fraternidade, liberdade e 

emancipação social. Ao contrário, a pós-política revela o medo como seu princípio 

de mobilização, pois ela assenta-se na manipulação de uma multidão paranoica 

formada por pessoas inseguras e incertas quanto ao seu destino; ameaçadas pelo 

risco de marginalização social; amedrontadas e aterrorizadas pela lógica da punição 

que invade as suas vidas; e estressadas pela presença das violências simbólica, 

sistêmica e subjetiva que crassa incessantemente o seu meio ambiente. 

A elite econômica nacional nutre pela Democracia um sentimento de amor e ódio: 

ama quando se prega o pleno funcionamento das instituições democráticas de direitos que 

mantém a estrutura estatal que perpetua seus privilégios e a socorre em momentos de baixo 

acúmulo de capital. Por outro lado, tal elite passa a odiar o Estado quando o povo escolhe 

representantes que a obriga a negociar para manter inalterado o quadro dos seus privilégios, 

chegando mesmo ao ponto de pedir a volta da ditadura militar como meio de continuar 

interferindo nas regras do mercado livre. Isso reflete o quanto, 
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a oligarquia de direito divino do Brasil – a elite capitalista financeira, industrial e 

agrícola – não se contenta mais com concessões: ela quer o poder todo. Não quer 

mais negociar, mas sim governar diretamente, com seus homens de confiança, e 

anular as poucas conquistas sociais dos últimos anos. [...] O que a tragédia de 1964 e 

a farsa de 2016 têm em comum é o ódio à democracia. Os dois episódios revelam o 

profundo desprezo que as classes dominantes brasileiras têm pela democracia e pela 

vontade popular (LOWY, 2016, p. 2).
82

 

As palavras do autor reflexionam o contexto político-democrático em que se deu a 

aprovação pelo congresso da Proposta de Emenda a Constituição 55
83

 promulgada no dia 15 

de dezembro de 2016. Dito isto, tem-se um sinal claro de como o Estado administrado por 

políticos eleitos (democraticamente) legislam em favor da defesa dos interesses de uma junta 

financeira que é quem efetivamente governa o país em detrimento da piora vertiginosa dos 

serviços públicos prestados primordialmente aos pobres – maioria na população deste país. 

Esse tipo de violência (cínica), elaborar leis que aumentam as desigualdades sociais e que, 

portanto prejudicam a maioria dos eleitores, é uma das preocupações fundamentais de Žižek 

(2009, p.20), pois ela é tão insidiosa e perversa quanto à violência física: 

É a dança metafísica auto-propulsiva do capital que dirige o espetáculo, que fornece 

a chave dos desenvolvimentos e catástrofes que tem lugar na vida real. É ai que 

reside a violência sistêmica fundamental do capitalismo, muito mais estranhamente 

inquietante do que qualquer forma direta de violência social e ideológica pré-

capitalista: esta violência já não pode ser atribuída a indivíduos concretos e às suas 

‗más‘ intenções, mas é puramente ‗objetiva‘, sistêmica e anônima
84

.  

                                                           
82 Cf. LOWY, Michael. O golpe de Estado de 2016 no Brasil. Blog da Boitempo. 2016. Disponível em 
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processos produtivos, enquanto que o Real é a inexorável e abstrata lógica espectral do capital determinando o 
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A reflexão do autor reforça nossa argumentação de que o sistema bancário-

financeiro é, por si só, parte reprodutora da violência sistêmica e invisível que acompanha o 

Estado que administra a vida em sociedade. A regulação do sistema financeiro pelo Estado, 

portanto, favorece a multiplicação e consequente acúmulo de riquezas na forma de dinheiro – 

permitindo assim a valorização do valor, como nos lembra Marx (2013) − dos que se 

encontram acima da linha de pobreza de qualquer país do globo, aumentando desta forma os 

níveis de desigualdade social em escala mundial.
85

  

O golpe de 2016 teve por objetivo ―realizar uma nova ofensiva neoliberal sobre a 

economia brasileira, realinhando-a aos padrões clássicos do capitalismo dependente, o que 

implica uma nova onda de privatizações‖ (MARTINS, 2016, p. 84) e a retomada da super-

exploração do trabalho que haviam sido minimamente arrefecidas durante os governos 

petistas. Tal afirmação, porém deve ser compreendida a partir da seguinte reflexão: 

A estabilização econômica dos anos de governo do PT também contrasta com uma 

longa trajetória de desarranjo social anterior, colhida com a somatória do arrocho 

salarial da ditadura militar e de décadas subsequentes de ausência de crescimento 

econômico, que tiveram no neoliberalismo da década de 1990 seu momento crucial. 

Diante desse passado imediato, a experiência econômica do PT permitiu tanto algum 

fortalecimento de setores da burguesia nacional quanto um arrefecimento parcial das 

contradições sociais (MASCARO, 2015, p. 72). 

  

O cenário descrito com exatidão pelo autor sobre a economia brasileira nos 

últimos 20 anos reforça a ideia de que as conquistas sociais verificadas na última década 

decorrem não necessariamente de políticas de enfrentamento do poder econômico, mas de 

compadrio entre governo e a elite financeira nacional que permitiu ao Estado algum ‗caixa‘ 

para que melhorias no serviço público fossem efetuadas. Por outro lado, devemos estar 

atentos para o fato de que a ―melhoria das condições da classe trabalhadora em uma nação ou 

continente influencia no aumento da pobreza em outros lugares - um indicador claro da 

violência sistêmica do mercado mundial‖ (VIGHI, 2010, p. 73) (tradução nossa) e que 

decorre, em larga medida, da ação do capital especulativo e financeiro.  
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 No caso brasileiro, um dos exemplos mais contundentes desse tipo de ‗política financeira‘ é a (famigerada) 
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banqueiro, mas de todo o sistema financeiro cujas transações são orientadas por esta taxa −, que resultam em 

acumulação de riquezas na forma de dinheiro.  
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Para Ab‗Sáber (2010), o petismo sob a orientação de Lula, acabou por construir 

um ‗mundo perfeito da ideologia brasileira‘ ao suspender as tensões e problematizações 

econômicas e políticas como que nos levando a crer que elas não existissem, ―dando a 

contribuição de estabilidade social direta que as classes conservadoras brasileiras jamais 

conseguiram por si mesmas‖ (p. 192). O autor segue afirmando que grande parte desta 

‗fantasia social‘ foi construída a partir de três aspectos: o carisma lulista, a própria 

identificação deste com os nordestinos e a implantação e posterior ampliação do Bolsa 

Família, ―destruindo definitivamente a força política real de adensamento histórico e crítico 

que um dia o PT representou na política brasileira‖ (AB‘SÁBER, 2010, p. 192). Acrescente-

se a discussão feita pelo autor o fato de os movimentos sociais e os sindicatos com seu apoio 

ao Lula terem contribuído largamente para a construção do pacto social, o que ficou evidente 

com as raras manifestações populares de rua durante o governo do petista.  

Os principais meios de comunicação brasileiros, parte integrante da junta 

financeira que controla este país, atuam na luta de classes para afirmar o valor da vida de 

qualquer membro da classe média como que superior ou de maior importância do que a dos 

pobres por exemplo.
86

 O assassinato de um estudante de direito em Fortaleza tem destaque 

amplo e imediato na imprensa e pelas emissoras de TV local, ao ponto de virar notícia 

nacional. A imprensa costuma dizer que a cobertura dada a essas matérias se deve ao seu 

‗impacto social‘, prova que as palavras definitivamente não são neutras, mas servem também 

aos discursos de classe.  

Por outro lado, pelo menos um adolescente é executado nas periferias da capital 

cearense todos os dias sem que haja qualquer investigação policial que possa levar ao autor do 

crime. Seletiva, a imprensa tende a noticiar mortes dos jovens – na sua maioria negros, 

pobres, com baixa escolaridade e sem oportunidades de trabalho − como factual, resultado de 

uma entrada deliberada destes no mundo das drogas. Geralmente são matérias que apontam o 

envolvimento de tais jovens sem problematizar como isso ocorre. A ‗explicação‘ usualmente 

apresentada pelos jornalistas é a de que os assassinatos se dão em um contexto de ‗ajuste de 

contas‘ entre gangues rivais − o termo ‗limpeza‘ também é comumente utilizado para 

descrever a ação entre grupos criminosos que quase sempre culminam na morte de jovens 

                                                           
86 Souza (2009) reflete sobre a forma parcial com que a mídia noticia casos envolvendo diferentes classes sociais 

no Brasil: ―Basta atentarmos para o fato de que sempre que outras classes são atingidas por essas doenças 

(endêmicas), principalmente as de classe média e alta, elas se tornam alvo da atenção da mídia e fonte de 

comoção de toda a sociedade e das autoridades, que prontamente disponibilizam programas mais eficazes de 

prevenção e de tratamento, ainda que momentaneamente‖ (p. 315). 
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entre 15 e 25 − apresentando deste modo uma narrativa ‗preguiçosa‘, pouco crítica da 

realidade em que tais jovens estão inseridos, qual seja, da ‖violência sistemática e 

universalizada ainda sob a ordem da tortura e do desprezo aos direitos humanos para com a 

massa da população pobre e de excluídos, principalmente jovens‖ (AB‘SÁBER, 2010, p. 

191). 

 Tais abordagens midiáticas já trazem a condenação (implicitamente), da vítima, 

claro. Estes jovens podem ser descritos como o Homo Sacer de Agamben (2002), pessoas 

‗esquecidas‘ pelo Estado, desprovidas de qualquer proteção legal. Em outras palavras, são 

‗elementos‘ que podem ser ‗apagados‘ impunemente, uma vez que, aos olhos da lei, suas 

vidas não possuem nenhuma importância. Por outro lado, inquéritos policiais são amplamente 

acompanhados por emissoras de radio, TV e por jornais cobrando dos investigadores a rápida 

captura do(s) autor(es) quando crimes cometidos vitimam brancos, ricos e/ou graduados. De 

tal sorte que ―para realizar estas medidas de ocultamento da pobreza estruturalmente 

determinada, até pela violência explicita que envolve tal ato, é preciso [...] um tapume 

ideológico‖ (IASI, 2014b, p. 3). Em geral burgueses, os donos dos meios de divulgação da 

informação ajudam enormemente a compor a paisagem das desigualdades legitimada pelo 

Estado capitalista. Para Žižek (2014): ―Existe uma violência fundamental nessa capacidade de 

‗essenciar‘ da linguagem: nosso mundo sofre uma torção parcial, perde sua equilibrada 

inocência, e uma cor particular passa a dar o tom do todo‖ (p. 66).  

A construção identitária marginal, pela imprensa branca e elitista, do jovem pobre, 

negro e deliquente da periferia dos grandes centros urbanos é fruto de uma tentativa de 

essencializá-lo como tal. Embora o termo delinquente seja frequentemente utilizado por 

policiais ao se referirem à minoria jovem e negra de bairros pobres como delinquentes,  

O atributo de delinquente, portanto, dificilmente é outorgado aos detentores dos 

meios de produção, ligados funcionalmente à existência da acumulação capitalista. 

Isso ocorre, não somente com a escolha dos tipos de comportamentos descritos na 

lei, e com a diversa intensidade da ameaça penal, que frequentemente está em 

relação inversa com a danosidade social de comportamentos, mas com a própria 

formulação técnica dos tipos legais. Quando se dirigem a comportamentos típicos 

dos indivíduos pertencentes às classes subalternas, e que contradizem as relações de 

produção e de distribuição capitalistas, eles formam uma rede muito fina, enquanto a 

rede é frequentemente muito larga quando os tipos legais têm por objeto a 

criminalidade econômica, e outras formas de criminalidade típicas dos indivíduos 

pertencentes às classes no poder (CHAVES JUNIOR; MENDES, 2009, p. 20). 

O senso comum, retrato de um nível de pensamento pouco crítico, é, em larga 

medida o modo mesmo como enxergamos o mundo fenomênico, da realidade aparente, da 

imediaticidade das imagens capturadas por nossos sentidos que nos faz enxergar aquilo que 
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vemos como algo evidente. Recheado de ‗provérbios populares‘ como: ‗Contra fatos, não há 

argumentos‘, o senso comum conduz nossas ações de variadas formas, mesmo (e 

principalmente) quando não nos apercebemos dele, quando não enxergamos a ―recorrência da 

cor dos olhos e da pele das crianças que se aproximam dos carros nos sinais de trânsito 

pedindo algum ‗trocado‘ (cenário que) denuncia que grupo social ocupa o lugar dos 

esquecidos pelo poder público‖ (ARAUJO; RECH, 2017, 152) (grifos nossos). O senso 

comum, portanto é puramente ideológico e se vê refletido quando a ‗madame‘, que espera seu 

filho na porta da escola sobe os vidros do seu BMW X4 (R$ 299.950,00) e segura sua bolsa 

Louis Vuitton City Steamer (R$ 220.000,00) com mais firmeza por sentir-se insegura e vítima 

em potencial de um ‗delinquente juvenil‘.
87

 O que o senso comum – e a madame – ignoram é 

o fato de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado neste país.
88

 A prevalência 

histórica da classe burguesa sobre a classe de trabalhadores, pobres e desempregados levou 

muitos representantes de tal classe dominante a não se perceberem como protagonistas das 

desigualdades e de toda sorte de miséria humana imposta as minorias arbitrariamente 

esquecidas pelo Estado. A lei é o seu (da burguesia) horizonte de justiça e a propriedade 

privada − e assim a acumulação de capital – um direito legítimo que lhe assiste. Desse modo, 

as desigualdades patrocinadas pelo Estado brasileiro não se dão em um contexto único, mas 

estão inseridas em um contexto global de deteriorização da condição humana ou ainda, no 

dizer de Comparato (2013),  

A desigualdade social não é criada pela natureza, ela é criada pelo homem, numa 

relação constante de força, de dominação e de exploração. E a luta contra esses 

fenômenos patológicos, no campo social, é ininterrupta e praticamente indefinida: 

quando se acaba de eliminar um foco de exploração social, surge outro, de modo que 

a perspectiva de luta contra a desigualdade social é contínua (COMPARATO, 2013, 

p. 48). 

O fim da exploração da força de trabalho assalariada ou até mesmo a abolição da 

propriedade privada não nos parece oferecer garantias de que teríamos o fim de toda e 

qualquer desigualdade social, mas que teríamos que passar por um longo processo de 

desconstrução da sociabilidade capitalista que engendra realidades como a descrita no 

processo de número 002.09.001537-3, referente ao homem que furtou dois jerimuns – ao 

preço de R$ 0.80 o quilo − em um mercadinho da Zona Norte de Natal no dia 20 de junho de 

2009. Os autos do processo revelam que o acusado esteve preso em uma delegacia durante 90 
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 FONTE: Sítio de notícias online BBC BRASIL. Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/brasil-

36461295>. Acesso em: 16 jun. 2017. 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295


133 
 

dias.
89

 A identidade do acusado não pode ser revelada porque o juiz Rosivaldo Toscano, 

titular da 2º vara Criminal do Fórum Varella Barca extinguiu o processo. A contratação de um 

competente advogado custaria ao ‗ladrão de jerimuns‘ algo em torno de R$ 1.500 e R$ 3 

mil
90

, é o que afirma o defensor público Manoel Sabino. O valor do objeto furtado pelo 

potiguar é no mínimo R$ 7 bilhões de vezes o valor ‗roubado‘ pelo empresário Laodse de 

Abreu Duarte diretor da Fiesp, que teve a ‗sorte‘ de  não ter sido preso por ter capital 

suficiente para pagar pela representação de um advogado para defendê-lo.
91

 Outro dado 

revelador da negligência do Estado em atacar injustiças como a supracitada é denunciado pelo 

fato de apenas 46 municípios cearenses, dos seus 184, contarem hoje com defensoria pública, 

deixando deste modo 75% da população moradora desses municípios a mercê da ausência de 

assistência jurídica.
92

 No sistema penal brasileiro, casos como esse são regra, não exceção, e 

devem ser percebidos desse modo, embora haja todo um empenho por parte dos canais de 

transmissão da notícia dominantes de nos tornar insensíveis à injustiça praticada com os 

famintos e miseráveis, naturalizando assim a desigualdade.  O caso do furto do jerimum 

comprova, portanto a tese de que ―historicamente, o Direito no Brasil foi feito para proteger 

as camadas dominantes. O patrimonialismo está visível na legislação. No Brasil, o Direito 

Privado (civil principalmente) é feito para os que têm. Já o Direito Penal é feito – ainda hoje – 

para os que não têm‖ (STRECK, 2012). A abordagem diferenciada da justiça nos dois casos 

citados de descumprimento da lei – que, novamente, valem como regra e não como exceção − 

confirma o postulado de que o ‗direito penal igualitário‘ ou que ‗a justiça é cega‘ é um mito.  

Se todo direito é um golpe, como afirma Mascaro (2016), é um golpe, antes de tudo, contra a 

classe trabalhadora, principalmente os mais pobres. Concordamos desse modo com o jurista 

quando afirma que 

tal golpismo jurídico se faz mediante instituições estatais, sustentando-se numa 

ideologia jurídica que é espelho da própria ideologia capitalista. Sendo o direito 

sempre golpe, a legalidade é uma moldura para a reprodução do capital e para a 

                                                           
89
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miríade de opressões que constituem a sociabilidade. Todo o direito e toda a política 

se fazem a partir de graus variados de composição entre regra e exceção
93

. 

A violência se torna sistêmica, do ponto de vista das leis de qualquer país, quando 

temos a reprodução de práticas jurídicas seletivas, criminalizadoras dos extratos sociais que 

são mais castigados pelas crises de desemprego estruturais do modo de produção capitalista. É 

inequivocamente ‗ativismo jurídico‘ em prol da classe burguesa da qual não sem razão juízes 

fazem parte. A marginalização dos setores menos favorecidos economicamente tem na 

ausência de representação jurídica, que deveria ser garantida pelo Estado, um elemento 

estruturante, de perpetuação mesmo da desigualdade social.  

O Estado e seu arsenal coercitivo se apresentam como um leão, de braço forte e 

firme na defesa intransigente da lei que recai sobre aqueles que apresentam menos condições 

de defesa. O rugir do leão se transforma em ‗miado‘ quando lida com a burguesia, com as 

elites financeiras. As leis agem para manter a harmonia de classes ou a classe de excluídos 

acomodada, conformada a sua condição social de não cidadãos. Na ausência de leis que 

promovam a igualdade social, qualquer delito praticado pelos mais pobres é alardeado como 

ameaça ao equilíbrio social. Ao passo que para o empresariado, o longo processo que poderia 

levá-lo a cadeia funciona como benefício e não como parte do ritual jurídico que o leve 

efetivamente a devolver os valores roubados ou ao ‗xadrez‘. Devemos, portanto estar atentos 

aos aparelhos ideológicos do Estado cuja função é de distribuição e reprodução de discursos 

que naturalizam desigualdades sociais. A violência simbólica mora na ocultação das práticas 

legalistas que incentivam a sonegação − em um termo utilizado pela mídia para anular o 

‗constrangimento‘ que a palavra roubo ou assalto poderia causar aos empresários que usam o 

Estado para aumentar suas riquezas.  

Quanto à democracia brasileira, o diagnóstico contundente e preciso traçado por 

Safatle (2010) – mais especificamente sobre o período pós-Redemocratização – nos ajuda a 

entender a constituição histórica do violento Estado brasileiro. Para o filósofo, nossa 

democracia além de não ser estável também não caminha em direção ao aperfeiçoamento. 

Para o autor ela continua lidando com os mesmos problemas que a tem fragilizado ao longo 

dos últimos 25 anos. O filósofo sugere ainda que a democracia brasileira jamais viveu em um 

período de estabilidade democrática: 

Vivemos em um período de degradação normativa com suspensão de dispositivos 

legais devido à interferência de interesses econômicos do Estado, bloqueio da 
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capacidade de participação popular nos processos de gestão do Estado (já que tal 

participação se reduz à construção periódica de conscientes eleitorais em eleições 

nas quais todos os partidos vencedores se viabilizam financeiramente por meio de 

expediente fora da lei), denuncias sucessivas de ‗mar de lama‘ desde a primeira 

eleição presidencial e, por fim, o fato aberrante de uma constituição que, 20 anos 

depois de ser promulgada, possui um conjunto inumerável de artigos de lei que 

simplesmente não vigoram, além de ter recebido mais de 60 emendas [...]. Vivemos 

em um país cujo primeiro presidente pós-ditadura sofreu um impeachment, o 

segundo presidente eleito comprou sua reeleição subornando deputados [...], e onde 

o terceiro continuou o mesmo tipo de relação com o Congresso e com os operadores 

econômicos. Há algo de obsceno em chamar tal situação de ―consolidação da 

normalidade democrática‖ (SAFATLE, 2010, p. 250-251). 

Registre-se ainda que o quarto presidente eleito pelas urnas foi arrancado do poder 

através de um golpe parlamentar − tática que tem se ‗popularizado‘ na América Latina − 

travestido de  impeachment. Ou seja, a democracia brasileira não demostra ter qualquer 

apreço pelas regras do jogo democrático que deveria orientar as disputas políticas que 

resultam em definições do destino das riquezas nacionais. Produzido em larga medida pelos 

principais canais de comunicação deste país, o discurso do combate à corrupção é 

ideologicamente utilizado para enfraquecer qualquer movimento contrário à defesa da 

melhoria das condições de um possível Estado de bem-estar social brasileiro. Tal discurso, 

tenta nos convencer de que atacar a corrupção é fundamental se quisermos combater as 

desigualdades extremas neste país, astutamente enrustindo a informação de que ―o problema 

não é apenas a corrupção da democracia representativa, mas a corrupção imanente à própria 

noção de democracia representativa‖ nos Estados de modo de produção capitalista (ŽIŽEK, 

2012b, p. 84). 

A questão fundamental é: para quê nos serve a democracia representativa 

brasileira se ao nos dirigirmos às urnas apenas estamos legitimando o sistema que nos oprime 

e nos escraviza. Por que devemos insistir em acreditar no funcionamento de um regime de 

governo que sequer conseguiu se desvencilhar de práticas assassinas, entreguistas e 

excludentes, operadas pelo Estado capitalista brasileiro na ditadura de 1964? Não é de 

consciência sobre os fatores que asfixiaram nossa capacidade de se revoltar contra o violento 

Estado brasileiro que carecemos, mas de ―voltarmos a sonhar perigosamente‖.  

A partir do aparato teórico que embalou esta discussão, concluímos que o Estado 

é violento, só que ele dissimula isso. Na perspectiva da violência sistêmica ele não apenas a 

oculta, como a apresenta como algo natural. Enredado na exploração e na luta de classes, o 

Estado capitalista é necessariamente um acontecimento violento. Mais que isso, o Estado é 

violência, só que ele nega isso, do ponto de vista da violência subjetiva. Indo além, no dizer 

de Iasi (2013c),  
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A maior de todas as violências do Estado é o próprio Estado. Ele é, antes de tudo, 

uma força que sai da sociedade e se volta contra ela como um poder estranho que a 

subjuga, um poder que é obrigado a se revestir de aparatos armados, de prisões e de 

um ordenamento jurídico que legitime a opressão de uma classe sobre outra (IASI, 

2013c, p. 1). 

Portanto, trazer para a luz do dia a opressão que se esconde na penumbra das 

relações sociais sob o Estado de modo de produção capitalista é fundamental para pensarmos 

outros modos de organização social. Ou ainda pelo seu reverso, o que a incandescente 

violência (subjetiva) praticada sob a luz do sol ofusca é a violência invisível fabricada nas 

casas legislativas que lançada ao povo, é convertida em violência sistêmica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

―O Estado é 

um fato violento‖ 

  (Žižek) 

Desde o final do século XIV a humanidade tem sido pautada por um modo de 

organização social que originariamente se caracterizava pela: coerção enquanto modo de 

gerenciar a sociedade, e pela manutenção das desigualdades sociais herdadas do Sistema 

Feudal. Os registros históricos apresentados por Wallerstein (2002) dão conta de que o modo 

de produção capitalista surge pari passu à invenção do Estado na Europa. Por outro lado, 

como nos mostrou Mascaro (2013), o Estado já desde as suas origens exerce a função de 

agente da reprodução social capitalista. Desse modo, é pelo arquétipo de sociabilidade 

baseado na circulação de capital da qual somos refratários e pela forma política burguesa que 

podemos dizer que o Estado é necessariamente capitalista. Mais que isso, sempre que o 

Estado agiu e age de modo repressor é em defesa de si, mas primordialmente em defesa da 

propriedade privada e pela manutenção e ampliação da exploração sobre a classe 

trabalhadora. Essas análises nos ajudaram a atingir o objetivo para o capítulo 1 desta tese 

destinado a nos fazer entender o modo como o Estado se constitui. O que se viu, portanto foi 

que o Estado se constitui necessariamente como forma política do capital e é econômicamente 

constituído por ele. Viu-se ainda que ‗Crises de superacumulação de capital‘, como a que 

vivemos atualmente, levam a criação de medidas como a de austeridade fiscal. Por fim, 

acreditamos ter conseguido mostrar que o Estado gerencialista tem por política promover o 

bem-estar econômico-financeiro da classe burguesa, e ele faz isso, por exemplo, colocando 

sobre as costas dos trabalhadores todo o peso das crises sistêmicas do capital. 

Como Žižek (2014) nos apontou, a violência sistêmica, em contraste com a 

violência subjetiva ou até mesmo a violência simbólica é das três a mais difícil de ser 

visualizada dada a complexidade dos construtos ideológicos e do modo como o Estado 

gerencia a sociedade. Capturados por um conjunto de ideias, conceitos e crenças, todos 

vigentes na sociabilidade capitalista, o Estado como que nos anestesiou para que não mais 

percebêssemos o arbitrário de suas ações ou para que não mais enxergássemos nossas vidas a 

guisa de uma morte lenta e dolorosa percorrida pelo chão da exploração de nossa força de 

trabalho. Do ponto de vista da violência subjetiva, somos como que tragados por um 
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esquecimento seletivo. Recordamos a cada ano as mortes causadas pelo projeto imperialista 

de Hitler.  Por outro lado, as mortes sangrentas durante as ditaduras na América Latina, 

apoiadas pelos estadunidenses e que renderam lucros sem precedentes à burguesia nacional e 

internacional, não são sequer sufragadas pelos cidadãos ‗livres‘ dos seus países.  

Com a expansão da economia de mercado em escala global, grande parte dos 

países de capitalismo tardio viram suas classes de trabalhadores terem sua força de trabalho 

vendida por valores que sequer lhes permitiam fazer duas refeições completas ao dia. Ao 

passo que a classe de trabalhadores em países de capitalismo avançado pôde desfrutar de 

melhor qualidade de vida ou dos benefícios que o Estado de bem-estar social lhes oferecia e 

que foi negado às nações periféricas e semiperiféricas do capitalismo.  

Nesse contexto, o neoliberalismo, como nos mostrou Harvey (2008), é um projeto 

político de Estado que gera aumento da pobreza via aumento do número de desempregados e 

que tem ainda por objetivo minar o poder da classe trabalhadora. Mundializado pelos 

ministros das finanças de um número sem precedentes de países tanto do capitalismo central 

quanto do periférico, o neoliberalismo mostrou sua face mais perversa na crise de 2008: as 

medidas de ajuste fiscal ou de austeridade fiscal. Adotadas primordialmente pelos países de 

capitalismo periférico e semi-periférico tais medidas são apresentadas pelo FMI e pelo Banco 

Mundial como único modo de enfrentar a inconstância do mercado financeiro global. Ambas 

as instituições financeiras − mantidas com dinheiro proveniente de impostos de mais de 150 

países – impõem a adoção de programas de contenção de gastos públicos como garantia para 

concessão de empréstimos às nações endividadas, como foi visto anteriormente.  

O capítulo 2 desta tese nos mostrou que a austeridade é fundamentalmente uma 

política de classe, pois ela favorece os interesses dos donos dos meios de produção em 

detrimento dos direitos e da qualidade de vida dos trabalhadores. No mesmo capítulo vimos 

que os países que adotaram as medidas de contenção de gasto público pioraram gravemente a 

oferta de serviços públicos que beneficiam especialmente a classe economicamente mais 

vulnerável da população. Por outro lado, o aumento nos níveis de concentração de renda e de 

desemprego e diminuição dos ganhos salariais, acrescida de aumento da jornada de trabalho 

são dados claramente de fácil acesso verificados nos países que adotaram tais medidas. Isto é 

um sinal inequívoco da violência sistêmica ampliada pelas ações do Estado capitalista sobre a 

sociedade, em especial sobre a classe trabalhadora. A discussão apresentada no capítulo 2 nos 

levou a concluir que o atual Estado moderno capitalista é fundamentalmente violento pelas 

suas coordenadas sistêmicas, sendo que os elementos cruciais dessas coordenadas são 



139 
 

ocultos
94

, camuflados ou não revelados senão por uma leitura crítica da prática gerencial 

estatal da sociedade civil; ou indo além, no dizer do filósofo esloveno Slavoj Žižek (2012c), 

―o Estado é um fato violento‖. Ousamos dizer que o capitalismo certamente não nos tornou o 

mais cruel dentre as criaturas (a linguagem nos diferiu, nesse aspecto, do restante dos outros 

animais), mas através da competição, exploração e acumulação ampliada da mais-valor ele 

definitivamente aguçou nossos instintos mais bestiais. 

É verdade que a corrupção e a sonegação de impostos estão na base das 

desigualdades extremas, mas devem ser compreendidas a partir da dinâmica da perversa 

relação entre o sistema financeiro e a classe de políticos gestada sob o escrutínio do regime 

democrático-representativo de governo. A elite financeira agroindustrial e industrial 

simplesmente compra o sistema eleitoral através de doações legais e ilegais a campanhas de 

políticos.  

Por outro lado, a classe política lhe retribui na forma da elaboração e aprovação de 

programas de subsídios e exonerações fiscais – com a justificativa de assim ‗motivar‘ o 

empresariado a ofertar mais vagas de emprego −, e através de leis pouco rigorosas quanto à 

punição por crimes de evasão de divisas ou de não pagamentos de dívidas contraídas junto à 

união.  

Reformas previdenciárias e trabalhistas são aprovadas ‗a toque de caixa‘ e 

vendidas pelos governos e pelos principais meios de comunicação como fundamentais para 

que a economia do país volte a crescer. Modificações nas leis trabalhistas, que minimamente 

garantem algum direito a classe trabalhadora, tem por objetivo diminuir o custo trabalhador e 

assim ampliar as margens de lucro dos donos dos meios de produção. Desse modo, não 

devemos insistir em fazer com que o Estado, do ponto de vista dos políticos operadores dos 

interesses da elite financeira, se realize como democracia representativa. Badiou (2012) nos 

mostrou que tal tarefa é completamente inútil, considerando que a democracia (representativa) 

é o grande inimigo (do povo) a ser combatido e que, portanto não há a menor chance de ela, 

no contexto da sociabilidade capitalista, vir a representar a vontade do povo ou de promover a 

igualdade e a liberdade dos cidadãos. 

Na qualidade de ‗primeira potência ideológica‘ o Estado se efetiva enquanto tal 

através de organismos sociais e/ou econômicos reprodutores dos valores burgueses − meios 

de comunicação, escola, igreja, bancos, aparato jurídico etc −, ou de instituições a ele 

subordinadas como ONGs e, em certa medida, os sindicatos. É por intermédio de tais aparatos 
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ideológicos, como se viu no capítulo 1, que ele cria a realidade enquanto uma ‗fantasia 

social‘, de harmonia entre classes. O aparato jurídico, constituído historicamente como força 

imprescindível para que o Estado legitime a violenta dominação e exploração de classe tem na 

prática jurídica, dos seus tribunais de exceção, os exemplos mais contundentes da vilania de 

um Estado que prega a igualdade entre todos os seus cidadãos, mas que violenta 

sistemicamente a classe trabalhadora e os pobres em geral.  

Outro ponto relevante para compreendermos a relação entre Estado e violência do 

ponto de vista do capitalismo neoliberal se deu necessariamente pela percepção de que a 

injustiça é sistêmica no Estado burguês, e se expressa mais visivelmente através dos sistemas 

penal e tributário ao proteger o rico e fustigar o pobre. Tal debate, apresentado no capítulo 3 

deste estudo, nos mostrou que o medo da punição pelo não cumprimento à lei parece produzir 

mais efeitos sobre os pobres − aqueles que menos têm condições de se defender via 

contratação de um advogado −, do que sobre a burguesia. Neste sentido, o Estado é portador 

de um arsenal imensurável de táticas de conformação das desigualdades. O medo como se 

viu, é apenas uma delas. A verdade de que tais estruturas objetivas e subjetivas tentam nos 

convencer é de que nosso ser social é definido geopoliticamente: somos o povo africano ou 

americano, e, portanto, iguais nos aspectos culturais ou étnicos, ocultando nossas diferenças 

enquanto classe (social) e, por conseguinte, enquanto grupos sociais vivendo em condições 

sub-humanas. Portanto, não é o lugar geopolítico que define quem somos, mas o lugar social 

que diz o que realmente somos. 

 Inspirada nos princípios dos valores burgueses de igualdade (entre os membros 

da mesma classe), fraternidade (entre exploradores e explorados) e liberdade (para o mercado 

agir como desejar para obtenção de lucro), que a Democracia surge nitidamente a guisa de 

cooptar a adesão popular ao seu projeto de dominação do mundo tendo o Estado como grande 

artífice. Nesse contexto, ao analisarmos reivindicações feitas por organismos não 

governamentais de matriz multiculturalista a Estados-nação com ou sem histórico de 

desrespeito aos direitos humanos, cobrando destes a implantação de políticas públicas que 

visem proteger grupos políticos, social e economicamente marginalizados, ficou-nos claro 

que, em última instância, nenhum Estado pode garantir o pleno desenvolvimento da sociedade 

do ponto de vista da afirmação da igualdade de direitos.  

Como nos mostra Balibar (1991), não é apenas pelo fato de o Estado ser incapaz 

de lidar com as constantes transformações do ‗multietnicismo‘ e multiculturalismo que o 

torna incapaz de solucionar qualquer problema dessa ordem, pois o Estado não pode alterar a 
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lógica do capital que orienta as economias globais. Ele não é capaz de elaborar e implementar 

políticas de ‘distribuição integral‘ dos direitos humanos e recursos entre unidades nacionais 

pelo simples fato de esta não ser a vocação do capitalismo.  

Por outro lado, o capitalismo jamais pretendeu ou intencionou se apartar do 

Estado, mas no máximo diminuir sua influencia sobre o mercado. Dito isto, a única coisa que 

resta às lutas ‗pacíficas‘ ou protestos em defesa das minorias − feitos obedecendo às regras do 

manual do Estado de ‗Como devo protestar‘
95

 e respeitando os axiomas democráticos de 

organização social no modo de produção capitalista – é bombardear o Estado com demandas 

que sabemos que ele jamais terá condições de efetivamente atendê-las.  

Assim, talvez devêssemos rejeitar os termos do conflito e suas soluções ingênuas 

pouco eficazes de solidariedade entre os povos para só então pensarmos em ações concretas 

que visem tirar do Estado capitalista o controle sobre nós mesmos. Em última instância, o 

discurso da tolerância, do respeito às diferenças ou da simples camuflagem da violência 

sistêmica, inerente ao domínio do Estado sobre os indivíduos acaba por criar uma ordem 

simbólica em que a verdadeira luta de classes jaz ocultada ou transportada para um lugar em 

que a dominação econômica e social entre povos nada tem a ver com o modo de produção 

capitalista. A violência simbólica, encenada ou materializada no Discurso, só é efetivada 

quando ela é incorporada pelo individuo. Ela precisa se despersonificar, em termos de sua 

aparência linguístico-social, para poder expressar-se enquanto violência. 

Do ponto de vista da violência simbólica, viu-se que, vista pela realidade 

contraditória, a linguagem já não oferece condições de apresentar-se como ‗estatuto‘ 

imaculado, mas meio de realização de projetos políticos. É, portanto nesta perspectiva que 

devemos enxergar a linguagem como instrumento permeável às ideologias. Ou seja, é 

fundamental entendermos que a luta de classes não deseaparece quando ocultada nas 
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narrativas que apresentam a violência, contra os sem voz e sem vez, como regra e, portanto, 

normalizada; e, contra a burguesia, como excessão e por isso mesmo inadimissível. 

Quando, portanto os líderes mundiais se reúnem em Davos, eles discutem como 

amenizar o sofrimento da humanidade − gerado primordialmente pela exploração da classe 

burguesa sobre a classe trabalhadora e pobre do planeta − com políticas de sustentabilidade ou 

de distribuição de renda. Ou seja, eles não estão buscando resolver problema algum pelo 

simples fato de o Estado não possuir nenhuma condição de enfrentar o capital naquilo que é o 

aspecto mais central, mais caro para os donos dos meios de produção: o acúmulo de capital. 

Mais que isso, a democracia representativa possibilitou que os líderes do G7 se reunissem em 

um cenário dos mais luxuriosos possíveis para: diante das câmeras discursarem com o 

objetivo de nos fazer acreditar que representam a vontade do povo e a portas fechadas traçam 

políticas para não fazê-lo, algo que lhes rende um gozo cínico e obsceno nos mostrou Zizek 

(2014).  

A esquerda brasileira (ou até mesmo mundial), historicamente dividida, não prega 

a derrubada do Estado ou o controle deste pela classe operária ou, até mesmo, o fim da 

propriedade privada. Reformista, a esquerda deste país se prende a forma-partido para, ao 

assumir o controle do Estado capitalista, promover alguma política social de diminuição da 

miséria com pontuais melhorias no serviço público, mantendo a defesa irrestrita das leis do 

mercado, da propriedade privada e o domínio da classe burguesa sobre a classe operária. O 

medo da esquerda de agir na direção contrária é de algum modo reflexo de um sentimento de 

autopreservação e também de fuga do enfrentamento direto com as contradições do Estado 

capitalista que oprimem os não proprietários dos meios de produção. É, em larga medida, 

também medo de assumir um protagonismo histórico de rompimento com as coordenadas da 

violência sistêmica gerenciadas pelo Estado burguês. De tal sorte que a esquerda de hoje vive 

como que apostando no agravamento das crises do capital para se apresentar a sociedade 

como ‗alternativa‘, uma solução para crises que sabemos que são cíclicas e, portanto, 

estruturais no modo de produção capitalista. De acordo com o ponto de vista do presente 

trabalho, não é a esperança o afeto que leva eleitores a votarem na esquerda, mas o medo de 

que se nada de ‗diferente‘ for feito as coisas fiquem ainda pior. Por outro lado, a Luta de 

classes é o único meio do qual dispomos, se quisermos efetivamente fazer parte de um mundo 

sem propriedade privada, para pensarmos uma sociedade sem exploração do homem pelo 

homem. E é neste sentido, que a esquerda ainda parece ser capaz de, dentro do contexto da 

sociabilidade capitalista, apresentar alguma ilusão a população. 
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É o medo, um dos afetos centrais, que nos (não apenas a esquerda, portanto) 

impede de nos lançarmos na luta pelo fim do próprio Estado, garantidor da exploração e por 

consequência do próprio capitalismo. Tememos (a classe média primordialmente) que, sem a 

proteção do Estado, fiquemos a mercê da barbárie − que a classe pobre vive cotidianamente. 

Ilusoriamente, é como se algum dia o Estado efetivamente tivesse tido condições de nos 

proteger da violência urbana, como se ele próprio não fosse (também) o agente causador de 

chacinas e genocídios. Que medo podem ter populações inteiras que vivem uma morte lenta e 

dolorosa compreendida em 24 horas diárias de um ritmo frenético de exploração, demorado 

deslocamento do trabalho para suas casas, parcos minutos para ‗devorarem‘ suas quentinhas, 

lhes restando apenas breves instantes para o convívio familiar e sobras do dia para dormitar?      

O medo da classe pobre de se arriscar na luta contra sua condição de miséria 

humana − que nos últimos 500 anos têm sido gerados, em larga medida, pela ação gerencial 

do Estado sobre a sociedade – é na verdade o medo de se ver sem o jugo do Grande Outro. O 

medo, portanto de sermos livres é o medo de não sabermos mais o que fazer no dia após o fim 

da exploração do homem sobre o homem e esse é o mais angustiante dos sentimentos de 

acordo com Žižek. É claro que se houver greve, cessa a produção, interrompe-se a 

acumulação, ou seja, o sistema não funciona se as pessoas não fizerem o sistema funcionar. 

Sabemos disso, e agimos, trabalhamos como se não soubéssemos. Teses em série são escritas 

apresentando alternativas à sociedade a vida social após o fim do Estado/capitalismo. Quando 

em verdade, tão logo se obtém o título de doutor, prontamente se busca universidades ou 

empresas para que se possa vender a força de trabalho como modo de garantir sua 

sobrevivência enquanto a ‗revolução‘ não vem.  

Dito de outro modo, quanto mais tentamos ‗salvar‘ o outro da exploração, mais 

claramente nos fica que somos nós que devemos primeiro ser salvos ou nos salvar a nós 

mesmos da exploração, do explorador. Por outro lado, devemos rejeitar tanto seguirmos o 

‗Grande Outro‘, quanto nos transformar em um. Portanto, quando nos queixamos da violência 

patrocinada pelo mercado, gerada pela insidiosa concentração de renda, por exemplo, 

deixamos de notar que muitas de nossas reivindicações se dão por melhores ganhos salariais. 

Tais reivindicações, por serem feitas por categorias específicas do proletariado e não pela 

união de toda a classe de trabalhadores, acabam por enfraquecer seu poder. Reivindicações 

como as salariais, portanto mostram a relação de subserviência da classe trabalhadora frente 

ao Estado. Este tipo de luta (por melhoria salarial) apenas reforça o poder do Estado de 

controlar a classe trabalhadora. É desse modo, portanto que a própria estrutura social 
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organizada pelo Estado acaba por nos tornar parte integrante do empreendimento capitalista. 

Mais que isso, nossa estrutura socio-simbólica está estruturada pela violência sistêmica, de 

modo que todo tipo de exploração humana e exclusão já foram de antemão aceitas como parte 

da paisagem que compõe o nosso dia-a-dia. 

Na sociabilidade capitalista a luta de classes é travada entre os donos dos meios 

de produção e o proletariado. Ambos põem as estruturas incorporadas
96

 do próprio capital em 

movimento, gerando deste modo um processo constante de tensão social. O Estado tem 

garantido os termos da luta de classes em favor da burguesia. Tal garantia é expressa pela 

linguagem, seja na forma da letra da lei, seja na forma de discurso. Em ambos os casos temos 

estruturas materiais (das instituições do Estado) e imateriais (do aparato ideológico a serviço 

do Estado) que se erguem para manter a subserviência da classe trabalhadora frente a classe 

burguesa.  

Na sociedade de consumo, tudo é mercadoria, tudo é definido pelo valor de troca. 

Até estudos feitos problematizando a relação entre Estado e violência e que proponham o fim 

da exploração sobre a classe trabalhadora como meio de superação do próprio capital − e por 

derivação do Estado − podem ser transformados em livro e vendido nas livrarias. A 

transformação de tais estudos em produto nos mostra que editores e escritores entram no 

circuito da circulação capitalista de mercadorias contribuindo para ampliar as desigualdades 

sociais e manter a lógica de funcionamento do capital em perfeito funcionamento. No Estado 

de modo de produção capitalista, portanto, nossas ações tendem a reiterar a dominação da 

classe burguesa sobre o proletariado e a reduzir o sentido de nossas vidas a relações de troca 

de mercadorias, das quais raramente necessitamos possuir para viver. 

 A luta de classes contida pelo modo de produção capitalista globalmente 

ampliado não oferece a classe trabalhadora de fato condições reais de ‗virar o jogo‘ − hoje em 

favor da burguesia. Diante de uma esquerda enormemente enfraquecida pelos últimos 

‗acontecimentos‘ do projeto neoliberal capitalista, nada tem restado aos defensores do que 

sobrou do Estado de bem-estar social a não ser propor reformas que coloquem o povo no 

orçamento do Estado. Ainda que a esquerda mundial busque assumir o controle do Estado 

pelas urnas − para aplacar de algum modo os níveis de desigualdade extrema − o fato é que os 

donos dos meios de produção estão cada vez menos dispostos á fazer concessões. O fato de a 

concentração de renda ter atingido níveis sem igual nos últimos 50 anos atesta tal indisposição 

por parte dos donos do capital. Devemos ter sempre em mente que o fim da exploração não se 
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dará pela burguesia, beneficiária da proteção econômica social e política do Estado, mas pelos 

oprimidos, alijados da mesa de repartição das riquezas nacionais. Os que ainda insistem em se 

opor ao poder do Estado, ou dele se apropriar, devem entender que ele de nada nos vale, se 

quisermos agir seriamente em direção a uma ―ditadura do proletariado‖.  Somos nesse sentido 

tentados mais uma vez a concordar com Žižek (2013c): hoje, o que resta á esquerda é fazer o 

Estado trabalhar de forma não estatal, subtraindo-se dele, ou criando novos espaços fora de 

seu controle.  

Está cada vez mais claro para nós, portanto que o proletariado só terá chances 

concretas de vencer essa luta, se a mesma se der fora das leis do mercado e da propriedade 

privada. O primeiro passo é inevitável, derrubar o Estado, para apenas a partir daí, uma vez 

enfraquecidas as ‗pernas‘ do Capital, avançarmos para fazer o proletariado de fato o grande 

protagonista da história da humanidade. Em A visão em paralaxe, Žižek (2008) supõe que 

qualquer tipo de poder se baseia sempre em ‗uma nódoa obscena de violência‘ e que o grande 

objetivo de garantir o poder através de uma revolução envolve necessariamente algum tipo de 

violência.  

Para Vighi, o infame apelo de Žižek por uma violência ética, ou bom terrorismo é, 

portanto, baseado na compreensão de que a violência é sistêmica, o que significa dizer que ela 

é inevitavelmente parte de qualquer relação social em que estejamos inseridos. Em outras 

palavras, devemos lutar para converter a violência sistêmica ‗má‘ em violência ética. A 

questão é que enquanto não unirmos as lutas contra o racismo, a homofobia, a misoginia, a 

xenofobia ou contra todas as formas de preconceito com a luta contra a miséria, a fome, a 

exploração, a exclusão social, concentração de renda, a propriedade privada ou contra todas as 

formas de usura, jamais teremos condições de retirar do Estado o poder de decidir sobre o 

destino de nossas vidas. 

E por fim, conclui-se aqui que o Estado é fundamentalmente um fato, uma 

ocorrência violenta e que tal violência se expressa materialmente pelas instituições a ele 

subordinados que executam o conjunto de ações que gerenciam a sociedade. A violência 

sistêmica ou invisível patrocinada pelo Estado só nos é visível através de políticas que visam 

à exploração da força de trabalho assalariada pela burguesia, á defesa da propriedade privada 

e ao acúmulo de capital pelos donos dos meios de produção, e que resulta em dominação, 

miséria, fome, desigualdades, exclusão, subordinação e sofrimento humano. 
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