
 

339 

EIXO TEMÁTICO 1 | ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

O DOMINÍO DO ESTADO PELO CAPITAL FINANCEIRO: o governo dos 
ricos para os ricos 

 
THE DOMINION OF THE STATE BY FINANCIAL CAPITAL: government by the rich for the rich 

 

Samuel Costa Filho1 

 

RESUMO 
O poder na sociedade capitalista é muito diferenciado. Nessa sociedade 
são os que possuem e controlam os fundos financeiro necessários à 
produção da economia, que tem poder de influenciar e decidir o destino 
de cada sociedade. É uma pequena minoria com imenso poder 
econômico e político. Nesse cenário, o Estado procura acomodar as 
demandas da sociedade sem pôr em risco seus alicerces e a dinâmica da 
sociedade capitalista. No Brasil, o capital financeiro via discurso de 
corrupção e ineficiência capturou o Estado em benefício dos ricos. 
Depois do golpe contra a democracia de 2016 aprofundou o governo dos 
ricos para os ricos, expandindo o processo de desconstrução social 
originária da constituição de 1988. 
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ABSTRACT 
Power in capitalist society is very different. In this society they are the 
ones who own and control the financial funds necessary for the 
production of the economy, which has the power to influence and 
decide the fate of each society. It is small minority with immense 
economic and political power. In this scenario, the State seeks to 
accommodate the demands of society without jeopardizing its 
foundations and the dynamics of capitalist society. In Brazil, financial 
capital via discourse of corruption and inefficiency captured the State 
for the benefit of the rich. After the 2016 coup against democracy, it 
deepened the government from the rich to the rich, expanding the 
process of social deconstruction originating from the 1988 constitution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na economia capitalista o objetivo principal é a expansão da riqueza. Aumentar o poder 

de comando sobre a riqueza social é o que determina na produção de bens e serviços dessas 

economias. Essa produção é realizada por empresas com a finalidade de venda para quem tem 

poder aquisitivo e não para viabilizar o atendimento das necessidades da população, pois o 

objetivo é fazer dinheiro, terminando o circuito D – M – D’ com mais dinheiro do que começou. 

Nesse processo as firmas buscam riqueza em sua forma mais geral que é a forma monetária.  

Assim sendo, são as decisões dos empresários o elemento fundamental na geração da 

dinâmica do capitalismo, pois controlam os instrumentos e os fundos financeiros necessários à 

produção nessa economia. As decisões empresariais determinam o ritmo e a estrutura da 

atividade produtiva de cada economia, sendo o poder de influenciar e decidir do destino em 

cada sociedade muito diferenciado. A questão de poder nessa sociedade é muito heterogênea, 

com os empresários, homens de negócios e grupos economicamente poderosos obtendo e 

utilizando seu poder em seu benefício. 

Essa hierarquia de poder dos diversos grupos possibilita a um grupo minoritário, não 

apenas o controle do governo, mas também mostra que, esse pequeno grupo economicamente 

poderoso, somente mantém governos que dão maior prioridade e proteção aos negócios 

dessas elites. A realidade mostrou ainda que os interesses estabelecidos possuem um poder de 

pressão e uma retórica no sentido de conseguir apoio em favor da vitória de seu projeto e de 

política em seu favor, sendo o poder dominante nas decisões governamentais. 

Na questão dos Gastos públicos, é prática das elites econômicas combater a gastança 

do Estado para que não atue contra os interesses estabelecidos. Até os gastos com hospitais, 

escolas e habitação popular, os chamados bens semipúblicos, chega a ser combatido, dado que 

os interesses do setor privado não toleram a competição do governo com a iniciativa privada. 

A questão das necessidades e prioridades sociais e as políticas públicas via Estado ocorrem em 

meio a um conflito entre as necessidades da maioria da sociedade, em contrapartida aos 

interesses de uma pequena minoria que possui imenso poder econômico e político. Nesse 

cenário, o Estado procura acomodar as demandas da sociedade sem pôr em risco seus alicerces 

e a dinâmica da sociedade capitalista. 
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A história tem mostrado que existe uma relação orgânica entre o capital e o Estado no 

capitalismo, tendo o Estado moderno aparecido e crescido fruto do próprio desenvolvimento 

do sistema capitalista. Do surgimento e desenvolvimento desse sistema, o Estado foi 

fundamental na promoção das bases institucionais e econômicas, tendo utilizado os recursos 

públicos para subsidiar muitas atividades produtivas e especulativas lucrativas que se fizeram 

necessárias ao desenvolvimento do capitalismo.  

Entretanto, domina a visão que o Estado atrapalha o adequado funcionamento da 

economia e que os empreendedores conquistaram fortuna como resultado do seu próprio 

desempenho. Não se fala que esse Estado é o elemento quem garante por todos os meios a 

defesa da propriedade privada e defesa dos contratos, como ainda nada se comenta sobre a 

benéfica ação do Estado na formação da infraestrutura logística de rodovias, portos, 

aeroportos, energia e da infraestrutura social da educação, saúde, segurança pública, todos 

elementos fundamentais ao adequado e eficiente funcionamento da economia capitalista. É 

deixado ainda a margem, até a interação dos empreendedores com os demais membros da 

sociedade. 

No Brasil, a Constituição de 1998 colocou o Estado com papel central na agenda de 

indutor do crescimento e promotor do bem-estar social. Todavia, desde os anos 90, as elites 

econômicas, políticas e jurídicas trabalham contra a nação. A elite escravocrata brasileira nunca 

gostou e não gostam das mudanças sociais e políticas resultantes do desenvolvimento do 

progresso da humanidade fundados na ideia de igualdade, universalidade, laicidade, autonomia 

política, liberdades civis, cidadania, todos ditados por regras e pela lei. 

A Agenda Conservadora sempre procurou revogar o contrato social da Constituição de 

1988. No processo de constituinte, o ataque conservado apresentou como primeiro intelectual 

orgânico Roberto Campos, que denominava a constituição de “hino a preguiça”, coleção de 

anedotas, anacronismo moderno, ou misto de regulamento trabalhista e dicionário de utopia. 

Nesse mesmo período o “arenista” presidente José Sarney afirmava que o país se tornaria 

ingovernável. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

342 

O ultraliberalismo2 foi a forma moderna que os grupos dominantes implementaram 

para suprimir todas as formas de oposição que esse sistema capitalista antissocial dissemina. 

Os ricos brasileiros implementam uma política para legitimar os seus privilégios por intermédio 

de uma ideologia particularista que camufla os seus interesses, mas é absorvida pela sociedade, 

via discurso culpando o Estado corrupto e que atua com negligência diante das mazelas da 

sociedade brasileira. 

Essa burguesia encobrindo o seu desinteresse pela construção da nação prospera 

utilizando o Estado em proveito próprio. As alianças de classes e grupo sociais da burguesia 

agrária, comercial, industrial e financeira com a burocracia estatal desenvolvem um projeto 

deliberadamente concebido procurando adequar o sistema econômico nacional aos interesses 

e atividades do sistema econômico internacional. 

Desse modo, só é possível compreender a situação de crise vivida no Brasil, o combate 

ao gasto público, a crítica as políticas públicas, o avanço das medidas de desproteção social e 

luta contra a educação se se entender que o projeto executado pela burguesia nacional 

viabilizou o golpe contra a nação e contra a democracia (com ares de legitimidade), se 

percebermos o domínio do Estado pelo grupo que tem poder econômico, via um governo com 

uma face muito mais autoritária, mais cruel. 

Nessa perspectiva, o objetivo desse artigo é apresentar o processo de como a direita, 

via última eleição “democrática” viabilizou a eleição da retaguarda conservadorismo e 

defensores do mais atrasado, que procura avançar sem se importar em deixar ruinas no seu 

caminho. O governo Bolsonaro foi o pior governo que o dinheiro pode comprar3, dado que as 

eleições de governos na sociedade capitalista são decididas pelas alianças dos que tem poder 

nessa sociedade, sendo isso normalmente comum a todas as administrações políticas da 

sociedade capitalista. Governos para servir e garantir determinados interesses econômicos e 

 
2 Muito mais radical que os liberalismos anteriores esse é originário de três linhas: 1) a escola Austríaca o patrono 

de todo pensamento neoliberal contemporâneo; 2) a escola de Chicago, do liberal monetarista Milton Friedman e 
Gery Becker, com a teoria do capital humano e 3) a escola de Virginia com James Bachman com public choice. 
3 O editor-executivo do jornal Valor Econômico, Pedro Cafardo afirmou: “Está claro que a escolha do presidente 

foi responsabilidade das elites brasileiras, do agronegócio à indústria, passando evidentemente pelo setor 
financeiro. Não há clichê esquerdista algum nessa afirmação que usa a palavra ‘elites'. Foram, sim, os mais ricos e 
teoricamente bem-informados que elegeram ou trabalharam com mãos e mentes pela eleição do atual 
presidente.” “Precisam agora fazer mea culpa”, diz em outro trecho. (CONVERSA AFIADA, 2020). 

https://valor.globo.com/brasil/coluna/mea-culpa-mea-culpa-mea-maxima-culpa.ghtml
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seus altos lucros. Temos no Brasil o Estado assistencial para os ricos. Um governo dos ricos 

para os ricos. 

 

2 A VERDADE FALSEADA EM FAVOR DO CONSENSO DAS ELITES BRASILEIRAS 

 

A partir dos anos 1980, o processo de expansão capitalista e acumulação de capital 

favoreceu a predominância do capital financeiro em uma atividade frenética de especulação, 

que em muito, superou os investimentos produtivos. Seus ideólogos passaram a difundir a ideia 

de que o trabalho teria perdido a centralidade dado o predomínio da tecnologia, da informação 

e do mundo do conhecimento. Esse discurso foi apresentado pela ortodoxia econômica, que 

passou desenvolver uma ciência em favor da política e da cultura amoral do sistema financeiro, 

encobrindo suas constantes práticas de desvio de conduta. Esse “desenvolvimento científico”4 

legitimou todas as políticas de desregulamentação, liberalização, privatização, abandono das 

questões sociais, servindo para legitimar os interesses das burguesias, como ficou transparente 

nas últimas décadas (CARCANHOLO, 2011). 

No Brasil, o Ultraliberalismo levou a cabo uma luta pela hegemonia da opinião pública5 

para construir o consenso social em favor do capitalismo desregrado de mercado livre. Na busca 

de viabilizar esse consenso hegemônico no seu significado mais profundo penetraram nas 

universidades brasileiras, principalmente nos cursos da Economia e nos cursos de Direito, 

conquistando os corações da classe média e da nova geração que passou a votar, comandar 

empresas e procurar trabalho, de modo que, para viabilizar-se implantou um golpe contra a 

democracia. A democracia ultraliberal é conservadora e limitada.  

 
4 Esse assalto da consciência pública foi planejado, implantado com diabólica e com muitos recursos, aplicados na 

compra da imprensa, de universidades, de centros de pesquisa e de empresas da indústria cultural e de 
entretenimento. Se a complexa e multifacetada ofensiva simbólica para moldar a concepção de mundo das 
pessoas, o capitalismo financeiro não poderia se apropriar dos recursos do planeta inteiro, com veem fazendo. 
(SOUZA, 2018. P. 260/261). 
5 O jornal Valor Econômico lista cerca de 60 blogs e colunas, com uma tribuna garantida a cada mês para 

pressupostos “formadores de opinião”, seja pública, seja especializada. Dentre eles 
(https://valor.globo.com/opiniao/colunistas/), assinam como economistas – e não como jornalistas – os seguintes 
colunistas: Portanto, entre os catorze colunistas, seis são relacionados à FGV, três à PUC-Rio, três relacionados a 
O Mercado Livre, e os demais representam individualmente à UNICAMP, FEA-USP, IE-UFRJ, UnB, INSPER. 
Considerando a dupla-contagem (formação e ocupação) e o classificado como professor do IE-UFRJ também 
representar o neoliberalismo e o do INSPER defender o social-desenvolvimentismo pró educação popular massiva, 
os desenvolvimentistas estão nitidamente sub representados, para a opinião pública se formar, posicionando-se 
em um debate plural, onde ocorra contrapontos de ideias. (NOGUEIRA DA COSTA 2022). 
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Os defensores desse “Ultraliberalismo”, de Friedrich August Von Hayek a James McGill 

Buchanan Jr., defendem uma política que pretendem impor limites drásticos às 

“irresponsabilidades” da democracia de massa. Nesse sentido, os ultraliberais – por intermédio 

de um Estado forte – pretendem limitar a “Democracia majoritária”. Buchanan Jr., em 

colaboração com magnatas e institutos fundadas pelos super-ricos, desenvolveu o programa e 

o projeto político para suprimir a democracia em favor dos muito ricos. Os trabalhos de 

Buchanan na Universidade George Mason, cujos departamentos de Direito e Economia 

parecem muito mais think tanks corporativos que instituições acadêmicas, viabilizaram uma 

“revolução constitucional” procurando reduzir o Estado e as escolhas democráticas.  

James Buchanan foi patrocinado durante toda sua vida por fundações riquíssimas, 

bilionários e corporações, foi fortemente influenciado pelo neoliberalismo de Friedrich Hayek 

e Ludwig Von Mises e pelo supremacismo de proprietários de John Caldwell Carlhoun. 

Buchanan Jr. cria a “teoria da escolha pública” e foi quem primeiro propôs a privatização das 

universidades e cobrança de mensalidades, com o propósito de esmagar o ativismo estudantil. 

James Buchanan também recomendou a privatização da Seguridade Social e de diversas áreas 

do Estado, procurando a quebra da aliança democrática entre os cidadãos e o Estado, 

destruindo a confiança da sociedade nas instituições públicas (MONBIOT, 2019). 

Uma rede global ultraliberal6, composta por acadêmicos, jornalistas, ativistas, apoiada 

pelos ricos e pelo mundo dos negócios, além da criação de uma infinidade de think tanks, 

passou a promover essa ideologia ao redor do planeta. Nas universidades, ocorreu o 

financiamento de acadêmicos que passaram a justificar a defesa dos super-ricos. O discurso que 

interessa aos ricos e ao combate do Estado democrático é o objetivo central. Nos anos 1970, 

esse movimento resgatou esse grupo de intelectuais menores e desconhecidos (neoliberais), 

que o mundo ignorava, objetivando pregar a defesa e os interesses das elites e das classes 

médias conservadoras. Foram construídos mitos, na linha do senso comum, dirigindo um 

ataque às conquistas trabalhistas e sociais. 

Essa ideologia liberal passou a ser dominante em todos os países latino-americanos e 

foi, avassaladoramente, bancada pela mídia nativa brasileira, principalmente pelos ideológicos 

 
6 Rede fruto da reunião em 1947 em um resto suíço Mont Pèlerin, onde um grupo de economistas, filósofos, 

cientistas políticos liberais criaram a Sociedade Mont Pèlerin. Desde cedo Hayek e von Misses entusiasmaram 
milionários e suas fundações para financiar o esforço de formulação do projeto neoliberal que somente encontrou 
alguma morada no Estados Unidos (MONBIOT, 2016) 
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comentaristas de economia da mídia conservadora, apoiados nos discursos de Financistas 

Profissionais, Analistas de Mercado, Economistas com PhD (formados nos EUA) e de publicistas 

vulgares. Foi uma época de predomínio do pessoal da “bufunfa”, principal divulgador da 

financeirização e dos notáveis benefícios da globalização financeira, que foi inicialmente 

implementado em diferentes países da América Latina, nos anos 80, e que somente penetrou 

no Brasil no início dos anos 90. 

Na sociedade brasileira, foram os partidos conservadores e de direita, unidos, que 

defenderam ardentemente a ideia do “Estado Mínimo” e vangloriavam o “Deus-Mercado”, 

classificando o Brasil como um país arcaico, de caipiras, que precisava mudar – mudar rumo à 

lógica ultraliberal, de entregar o patrimônio público ao setor privado. Os defensores ferrenhos 

do liberalismo, os institutos liberais que se disseminaram pelo país e a mídia conservadora, 

capitaneados pela imprensa e grande mídia, bombardearam as mentes dos brasileiros em favor 

desse projeto, procurando manter o Brasil refém da agenda conservadora dos ricos. Os 

colunistas econômicos disseminaram a noção de que a economia brasileira deveria seguir 

somente os ditames do “Deus-Mercado”. As demandas dos ricos foram vestidas com os 

adornos de uma teoria econômica sofisticada 

Assim, economia do Brasil passou a adaptar-se à nova realidade da dinâmica financeira 

e de globalização, para estarem aptas e em condições de atrair e receber a ajuda e o aporte de 

investimento estrangeiro e capital internacional. A política econômica dominante no contexto 

das finanças públicas ficou assentada no apregoado ajuste fiscal, no Estado Mínimo, com o 

patrimônio público sendo transferido graciosamente para a iniciativa privada (privatização) 

(BIONDI, 1999, 2000).  

A realização de reforma tributária beneficiou e deu isenção a livre circulação do capital 

dinheiro, além da garantia da redução nos gastos e nas despesas públicas, quer seja nos gastos 

de investimento, custeio da máquina pública e, principalmente, nos gastos sociais, 

condicionalidade decorrente da imposição dos organismos GBM, FMI e OMC. Nesse novo 

contexto, a política monetária é predominante. Banco Central Independente, metas de inflação, 

e taxa de juros elevadas são as medidas objetivando assegurar rentabilidade ao capital 

financeiro nacional e internacional. Os recursos, que anteriormente eram destinados aos 

investimentos produtivos, e a infraestrutura gastos nas áreas sociais, acabaram destinados ao 
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pagamento de dívidas junto ao mercado financeiro e financiando os desequilíbrios nas contas-

correntes dos balanços de pagamentos (CARCANHOLO, 2011; 2011a).  

No Brasil, as mesmas taxas de juros elevadas produziram uma enorme dívida pública 

interna e, dado a política de metas de inflação que com os níveis de inflação sempre elevam 

essas taxas de juros, todo o esforço fiscal de superávit primário não possibilitou nem o 

pagamento do total de juros, acarretando um crescimento da dívida pública interna. Operou-

se até uma política de troca da antiga dívida externa composta de títulos podres pela elevada 

dívida interna. 

O fracasso da “década dos mitos”7, nos anos 90, obrigou a ortodoxia a reintroduzir uma 

nova visão teórica do papel do aparelho do Estado para a economia capitalista. O mainstream 

constatou as dificuldades e falhas institucionais na economia de mercado com a política de 

reduzir o Estado ao mínimo, de modo que, o Estado se fazia necessário e deveria ser 

reconciliado com o mercado.  

Na abordagem neoinstitucionalista e da Nova Economia Política, o papel do Estado deve 

ser o de regulador na defesa da produtividade do sistema. Essas correntes defendem que o 

mercado é que deve realizar as atividades econômicas que lhe compete e pode fazer melhor 

que os realizados pelas empresas estatais ou os que são desenvolvidos pelos funcionários do 

setor público. É o início da era do Estado Gerente, do business administration de Estado, na 

visão de que o que promove o crescimento da economia são concorrência e competição no 

mercado. 

Diante dessa nova forma de visão, o Estado Gerente, também, apoia-se em ajuste, 

regulamentos e limites na área de atuação do Estado. Continuou predominando a ideologia 

 
7 Segundo Pochmann (2001), o neoliberalismo produziu oito mitos no Brasil: 1) mito que o esvaziamento do papel 

do Estado levaria o país ao crescimento econômico sustentado, com elevação no nível de ocupação; 2)mito de que 
a abertura comercial e a internacional da economia permitiriam a modernização do parque produtivo, assim como 
a redução do desemprego; 3) mito da hipótese heroica de que o avanço da chamada “nova economia” seria 
favorecido no Brasil diante da aceitação passível do tecnoglobalismo (abandono das políticas nacionais de ciência 
e tecnologia pela possível compra de tecnologia no mercado internacional reduziria o atraso técnico e capacitaria 
para receber novos investimentos, gerando novas ocupações); 4) mito de que o rompimento com políticas de 
desenvolvimento regional no Brasil possibilitaria a conformação de um país menos desigual, acentuando expansão 
das regiões menos desenvolvidas; 5) mito da defesa da desconcentração da renda a partir do estabelecimento da 
estabilização monetária; 6) mito da tese do custo do trabalho no Brasil ser muito elevado, ocasionando a perda de 
competitividade empresarial e gerando desemprego e ocupações informais; 7) mito da desresponsabilização do 
Estado para com o rendimento dos trabalhadores de salário-base, como forma de levar a redução da desigualdade 
dos rendimentos e à elevação dos salários de acordo com os ganhos de produtividade; e 8) mito da ideia-força de 
todo o projeto neoliberal dos anos 1990: acabar com a Era Vargas. 
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dominante de limitação do papel do Estado, mesmo em uma fase de transformações do 

capitalismo na linha da mundialização e da financeirização da economia capitalista. Essa base 

analítica adequada à nova ideologia dominante continuou não compreendendo o papel e das 

funções do Estado Burguês. É o Estado mínimo sendo substituído pelo Estado Gerencial. Nos 

últimos trinta anos, todo o pensamento ortodoxo foi incentivado pelo sistema financeiro a 

construir uma teoria liberal em defesa do capital financeiro. 

Esse discurso econômico dominante aumentou sua influência nas instituições 

acadêmicas e de pesquisa em todo mundo, de forma que as análises críticas foram fortemente 

desestimuladas. A realidade social e econômica passou cada vez mais a ser vista através de um 

único conjunto de relações econômicas acríticas, cuja finalidade é dissimular as manipulações 

do sistema econômico global. Estudiosos das principais correntes econômicas produzem teoria 

sem fatos (“teoria pura”) e fatos sem teoria (“economia aplicada”). A função das universidades 

passou a ser produzir uma geração de economistas leais e confiáveis que sejam incapazes de 

desvendar os fundamentos sociais da economia de mercado global. Da mesma forma, 

intelectuais do Terceiro Mundo são cada vez mais recrutados para apoiar o paradigma 

neoliberal (CHOSSUDOVSKY, 1999, p.33). 

 A política implementada é de liberalização dos mercados, privatizações e entrega do 

patrimônio público ao capital nacional e internacional. Prioriza os cortes de impostos das 

empresas e das elites econômicas. Reduzir a qualidade e a quantidade de serviços públicos e 

aplicar medidas de desproteção social, abrir espaço para o inciativa privada (mercado de saúde, 

educação, água, saneamento, energia etc.). Respaldada pela teoria econômica ortodoxa a 

política fiscal ficou sob o domínio do setor financeiro que viabiliza a transferência de renda da 

sociedade para o pagamento ao capital financeiro. Regras de discurso ideológico em defesa da 

finança capitalista (Regras de Ouro, lei de Responsabilidade Fiscal e Lei do Teto) foram 

implementadas no Brasil, legalizando o domínio da sociedade e do Estado dos ricos para os 

ricos. 

Na sociedade brasileira, a burguesia tem usado os seus intelectuais e a grande imprensa 

para distorcer a percepção dos problemas econômicos e sociais do Brasil, procurando tornar 

hegemônica a visão de mundo de seu interesse, influenciando, introjetando, dominando e 

colonizando as personalidades, as convicções e visões de mundo do povo na defesa dos seus 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

348 

interesses, em um processo de ampliação de sua dominação econômica, social e simbólica 

(SOUZA, 2018). 

Os principais meios de comunicação do país produzem uma falsa ideia de 

homogeneidade de pensamento econômico e em conformidade com os interesses do capital 

financeiro, passando uma visão parcial e interesseira sobre a realidade econômica, fraudando 

sistematicamente a forma como a sociedade deveria entender as questões (SOUZA, 2016). 

Nesse sentido, o pensamento único da ortodoxia – hegemônico e homogêneo – 

construiu um consenso e suas ideias são assimiladas pela sociedade sem que esta tenha 

possibilidade de refletir a respeito das políticas econômicas do interesse do financismo. Os 

indivíduos são impedidos de poder avaliar as opiniões alternativas e formar um julgamento 

próprio e autônomo do que é melhor para o futuro da nação. Esse consenso joga todos os 

defeitos do capitalismo brasileiro no colo do Estado e dos políticos, procurando criar as 

condições para atrair o capital financeiro e investidores externos via plena liberdade privada de 

acumulação.  

No Brasil, a visão burguesa do mundo sempre foi e é hegemônica e, nunca as ideias 

heterodoxas do Bem-Estar Social, socialistas e comunistas8 viabilizaram qualquer projeto de 

hegemonia e, muito menos, ameaçaram a superioridade da ordem liberal (SOUZA, 2019). O 

conservadorismo dominante na sociedade brasileira pode ser constatado na revolta e 

indignação da elite paulista contra o governo Getúlio Vargas, no golpe militar e imposição de 

uma ditadura em 1964, quando da destituição do governo de um latifundiário gaúcho, o 

presidente João Goulart, que tentava apenas fazer reformas econômicas e sociais para colocar 

o país na modernidade capitalista. 

O último exemplo foi o golpe contra democracia que aconteceu contra o governo do 

Partido dos Trabalhadores de Dilma Rousseff. Esse golpe foi executado pelo complexo 

midiático-jurídico-legislativo, dado que a burguesia não aceitou o PT ter abandonado o projeto 

ultraliberal e recolocado o Estado na dinamização da economia brasileira e, também começara 

a fazer valer a Constituição de 1988, ao incluir grande parte do povo brasileiro na ordem 

 
8 Trata-se, na verdade, das armas do obscurantismo apontadas por políticos, pastores, empresários, além dos 

palhaços e ignorantes do governo e dessa gente tosca que chega a empunhar faixas nas ruas pedindo a bizarra 
“criminalização do comunismo”. Essa gente nem sabe o que é comunismo, aliás, como também muitas pessoas 
intelectualmente bem-intencionadas que não estudaram história e acreditam compreendê-la somente com 
supostos olhos do século XXI. (MIRANDA, 2020b). 
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capitalista do consumo (shopping Centers e aeroportos, por exemplo), na educação (nas escolas 

técnicas, nas universidades federais e via programas de financiamento que viabilizaram o 

ingresso nas faculdades privadas), com a expansão dos direitos sociais e trabalhistas. O capital 

financeiro, a agricultura do atraso, a classe média conservadora e diversos setores atrasados se 

sentiram ameaçados. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos 40 anos, a execução do projeto de ação contra o Estado Democrático 

procurou apresentar o liberalismo e o capitalismo como virtuosos, via a constituição de uma 

rede global ultraliberal composta por think tanks, acadêmicos, jornalistas, ativistas, apoiada 

pelos ricos e pelo mundo dos negócios, por meio de ações que passaram a promover essa 

ideologia ao redor do planeta. Esse processo desenvolveu um projeto consciente, paciente e 

persistente para remodelar a vida humana e alterar o foro de poder em favor dos ricos 

(controlando o Estado e a democracia) para os ricos, defendendo que sociedades igualitárias 

são apresentadas como moralmente corrosivas, irresponsáveis, imprevidentes e 

contraproducentes (MONBIOT, 2016, 2019). 

O ataque ao Estado Democrático na atualidade é fruto da contrarrevolução 

conservadora, ultrarradical (ultraliberal) iniciada no mundo desenvolvido: Estados Unidos da 

América (EUA), Inglaterra, Alemanha, que orientou um plano das elites do sistema capitalista 

louvando a competição desenfreada, a livre iniciativa, o mercado. Nesse período, a sabedoria 

convencional desenvolveu um pensamento econômico de fraudes, nada inocentes, a respeito 

do comportamento do Estado capitalista, objetivando controlar a democracia em favor dos 

ricos. 

Na atualidade, a extrema direita procura aprofundar um sistema que inibe o 

desenvolvimento econômico, tolhe o futuro da nação e reduz as oportunidades para a grande 

maioria do povo brasileiro. Assiste-se a um ataque contra as iniciativas democratizantes, 

humanizadoras e solidárias criando um inimigo: o marxismo cultural. Acontece que o marxismo 

nunca teve grande penetração no Brasil, nem mesmo nas universidades, nos sindicatos ou nos 

partidos progressistas. A evolução democratizante e progressista ocorrida na sociedade 

brasileira ao longo do século XX se deveu às lutas populares inspiradas no sentido cristão de 
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dignidade, um valor que foi capaz de produzir os consensos necessários a essa evolução e, não 

nas concepções inspiradas no socialismo científico que sempre foram minoritárias, mesmo no 

campo progressista (ANDRADE, 2019). 

No Brasil, os que produzem as riquezas são convencidos que os privilégios econômico, 

social, cultural e político das elites são merecidos9. Essas ideias passam a ser dominantes e 

ganham legitimidade, encobrindo como ocorre a produção da riqueza, o processo de 

exploração e, como se dá a reprodução desses privilégios. As ideias do conservadorismo são 

disseminadas para todas as outras classes encobrindo a verdadeira dinâmica da economia e 

distorcendo a compreensão de todos no que diz respeito à realidade da economia e sociedade 

brasileiras, impedindo de perceber quais são os objetivos dessas economias.  

O padrão ultraliberal de dominação social das elites brasileiras pela via da nova forma 

de inserção externa, ajustadas e adaptadas segundo as necessidades do capital financeiro e da 

acumulação de capital comandada pelos países hegemônicos foi viabilizado através de pacto 

político ultraliberal. Esse pacto político é composto pelos mais diversos segmentos das elites 

articulando diversos interesses ligados ao complexo agroexportador, setores do capital 

financeiro e capital industrial com um processo de rearranjo das relações do complexo 

brasileiro capitalista industrial, financeiro, comercial e agrário que aprofunda a submissão, 

dependência e sua constante fuga para diante com o capital internacional. É a implantação de 

um projeto radial, representando e aprofundando do caráter antinacional e socialmente 

excludente do modelo brasileiro, elevando as gritantes desigualdades sociais do país. 

Como destaca Nassif (2022, p.1): 

 

A partir de agora, desenrola-se a, provavelmente, mais importante batalha mundial 
do ultraliberalismo. De um lado o liberalismo destruidor de estados e de direito. Do 
outro, a social-democracia redesenhada – formada pela social-democracia europeia e 
países da América Latina – empenhada na reconstrução dos estados nacionais e das 
instituições multilaterais. (Nassif, 2022, p.1). 

 

 

 

 
9 “Foi precisamente isso que fez o capitalismo financeiro, aliciando um exército simbólico de intelectuais e 

jornalistas, apropriando-se de todos os jornais e de toda a imprensa, subsidiando e manipulando a produção de 
filmes, espetáculos musicais e todo tipo de expressão artística” (SOUZA, 2018, P.54). 
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