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EIXO TEMÁTICO 3 | DEMOCRACIA, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO PÚBLICA 

 

O ESTADO E SUAS DIRETRIZES PARA MIGRANTES: A CAMINHO DA 
CONSERVAÇÃO DA ORDEM OU DA SUBVERSÃO DESTA? 

 

THE STATE AND ITS GUIDELINES FOR MIGRANTS: TOWARDS THE CONSERVATION 
OF ORDER OR ITS SUBVERSION? 

 
EL ESTADO Y SUS LINEAMIENTOS PARA LOS MIGRANTES: ¿HACIA LA 

CONSERVACIÓN DEL ORDEN O SU SUBVERSIÓN? 
 

Assíria Marielle da Silva Dantas1 
 

RESUMO  
O artigo busca refletir como o Estado brasileiro constrói ideologia(s) 
visando o controle social, na qual (is) reflete(m) na vida da pessoa 
migrante desde a formação brasileira até a contemporaneidade. No 
primeiro momento, destacaremos de que forma o Estado brasileiro 
forjou a criação da ideologia de nação fundamentada em raízes 
patriarcais, racistas e xenófobas e como esse contexto ainda é 
conservador. Já na segunda seção, a discussão avança ao considerarmos 
as formas de exploração e expropriação da pessoa migrante na 
atualidade, especialmente em tempos de crise quando o Estado 
manifesta ainda mais seu apoio incondicional aos capitalistas, 
supervalorizando a ideologia liberal-individualista. 

 
Palavras-chave: Estado; Crise; Migrantes. 
 

ABSTRACT 
The article seeks to reflect on how the Brazilian State builds ideology(s) 
aimed at social control, in which it (is) reflects(are) in the life of the 
migrant person from Brazilian formation to contemporary times. At first, 
we will highlight how the Brazilian State forged the creation of the 
ideology of the nation based on patriarchal, racist and xenophobic roots 
and how this context is still conservative. In the second section, the 
discussion advances when we consider the forms of exploitation and 
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expropriation of the migrant person today, especially in times of crisis 
when the state even more expresses its unconditional support for 
capitalists, overvaluing the liberal-individualist ideology.. 

 
Keywords: State; Crisis; Migrants. 

 

RESUMEN 
El artículo busca reflexionar sobre cómo el Estado brasileño construyó 
ideología(s) con vistas al control social, en las que refleja(n) la(s) vida(s) 
del migrante desde la formación brasileña hasta la contemporaneidad. 
No primero, destacaremos cómo el Estado brasileño forjó la creación de 
la ideología de la nación basada en raíces patriarcales, racistas y 
xenófobas y cómo este contexto sigue siendo conservador. En el 
segundo apartado, se avanza en la discusión o se consideran las formas 
de explotación y expropiación de los migrantes en la actualidad, 
especialmente en tiempos de crisis en los que el Estado expresa aún más 
su apoyo incondicional a los capitalistas, sobrevalorando la ideología 
liberal-individualista. 
 
Palabras clave: Estado; Crisis; Migrantes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociabilidade capitalista nos mostra que é extremamente pertinente considerar o 

papel do Estado Moderno em nossas relações. Caso contrário, nosso parecer será ausente de 

críticas e sem elementos que suscitam transformação social. Assim, para captar as ações 

presentes na sociedade mediadas pelo Estado é imprescindível nos aproximar da discussão que 

o envolve.  

Embora não haja nenhuma teoria substancial sobre Estado na atualidade, a partir das 

reflexões marxianas podemos nos aproximar do cerne da questão. Para Marx, a estrutura 

econômica determina o surgimento do Estado, e o mesmo garante as relações econômicas. Ou 

seja, o Estado é vital para estrutura econômica. Por isso, sociedade civil e sociedade política 

estão conectados (GRUPPI, 2001). 

Tendo o fundamento marxiano como base para nossa reflexão, entendemos que muitos 

e muitas marxistas como o revolucionário sardo Gramsci, trouxeram novas determinações para 

a tradição no que tange aos conceitos e as categorias. Além disso, outras ponderações serão 

colocadas a diante nesse caso, a particularidade do Estado em economias dependentes e como 

a ideologia tem sido um pilar constitutivo da hegemonia vigente para a conservação da ordem 

atual. 
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No que se refere ao objetivo geral do artigo, buscamos refletir como o Estado brasileiro 

constrói ideologia(s) segundo seus pressupostos e como essa(s) reflete(m) na vida da pessoa 

migrante desde a formação brasileira até a contemporaneidade, apresentando nuances típicas 

de um Estado dependente submisso a ideologias universais conduzidas pelo capitalismo em seu 

mais alto grau repressivo.  

Sendo assim, não nos cabe um relato extensivo ou até mesmo individualizado da 

experiência de vida de uma população migrante específica, mas sim uma apresentação genérica 

das diretrizes pensadas pelo Estado brasileiro desde a construção da ideologia de nação até o 

acirramento da ideologia liberal-individualista no contexto ultra neoliberal. Inclusive como o 

Estado se esquiva de suas responsabilidades e põe na conta da sociedade o “compromisso”, a 

“responsabilidade social” para com a população migrante. 

Dessa forma, o artigo foi pensado em duas seções marcadas por objetivos específicos. 

A primeira procura evidenciar como o Estado brasileiro forjou a criação da ideologia de nação 

fundamentada em raízes patriarcais, racistas e xenófobas, sendo esse contexto ainda 

conservador.  Já a última e segunda seção, procuramos expor as formas de exploração e 

expropriação da pessoa migrante na atualidade e como o Estado está presente nessas questões, 

especialmente em tempos de crise, através do apoio incondicional aos capitalistas, 

supervalorizando a ideologia liberal-individualista na busca pela sustentação da hegemonia 

vigente através da “responsabilidade social”, outra característica marcante que corresponde ao 

avanço do ultra neoliberalismo nas políticas destinadas a esse público. 

 

2 O ESTADO BRASILEIRO E A CRIAÇÃO DO MIGRANTE IDEAL 

 

O capitalismo em seu arranjo moderno impõe uma nova sociabilidade distinta da 

formulação tribal e medieval. Através dessa determinação, a sociedade capitalista se vale do 

Estado para posteriormente forjar o conceito de nação, assim como outras formas de criar 

consenso. A respeito disso, vale salientar a princípio a função que tem o sujeito de direito para 

o capitalismo. Esse por sua vez é a célula indivisível e universal que vai sustentar a concepção 

de sociedade, sendo basal para a construção do arcabouço ideológico da subjetividade 

moderna (MASCARO, 2013).  

O sujeito de direito apesar de não sair do escopo capitalista, quando convém ganha 
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certa “substituição” ao ser interpretado de maneira mais abrangente, como um nexo de 

indivíduos. Nisso se dá a construção de nação, segundo Mascaro (2013). Para o autor, tal 

conceito vem trazer uniformidade entre os indivíduos e é um fundamento necessário ao 

capitalismo. Diante disso, percebe-se como o conceito de nação é subsidiário do conceito de 

Estado. 

Em relação ao conceito de Estado Gramsci adotou a concepção própria do marxismo, 

porém refutou qualquer tipo de colocação reducionista. No caderno 6 encontramos as 

principais definições de Estado Integral, no qual corresponde a sociedade política + sociedade 

civil, ou seja, hegemonia couraça de coerção. Ademais, o Estado para o revolucionário opera na 

formação do consenso, de modo que, “[...] cria preventivamente a opinião pública adequada, 

ou seja, organiza e centraliza certos elementos da sociedade civil (Q 7, 83, 914 [CC, 3, 265]) [...] 

A ação do Estado [...] permite falar de Estado ‘educador’ [....]”  (LIGUORI; VOZA, 2017, p.519).  

Tal artimanha se faz por intermédio da ideologia, dos intelectuais orgânicos e também 

do aparelho hegemônico, o aparelho de governo. O aparelho hegemônico está articulado com 

o Estado propriamente dito, pois está destinado a formação de opinião pública segundo a 

ideologia disseminada. Esse serve para criação de uma nova ideologia, para uma “reforma 

filosófica”, “uma nova concepção de mundo” como é posto no Caderno 10 (LIGUORI; VOZA, 

2017). 

Para Gramsci, hegemonia se trata de “preeminência”, “supremacia”. De um lado, ele 

apresenta-o no sentido mais restrito (a direção está em direção ao domínio), de outro, no 

sentido mais amplo (direção e domínio estão associados entre si). Congruente a essa luta pela 

hegemonia, existe a ideologia que organiza as massas, como já fora supracitado, como também 

intelectuais que corroboram para a conservação dessa ordem. Dessa maneira, a classe 

dominante tem sua estrutura ideológica própria: a imprensa, as mídias em geral, as escolas, as 

igrejas, etc. (LIGUORI; VOZA, 2017).  

Posto isto, nota-se como os conceitos gramscianos estão harmonizados entre si, sendo 

perceptível a interconexão na análise feita por Gramsci e pelos/as gramscianos/as.  Sobretudo, 

é notório como o Estado brasileiro se vale da sua hegemonia para conservar a ordem, seja a 

partir de prerrogativas que coadunam o ideal de nação e o migrante ideal, tal qual o sujeito de 

direito, marcado por uma lógica individual-liberal que na atualidade se expressa mediante ao 

avanço do discurso ultraneoliberal.  
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Conforme Vainer (2000), em todos os períodos históricos brasileiros o Estado consistia 

em classificar o migrante ideal, a ponto de selecionar e em seguida colocar no mercado de 

trabalho quem fosse aceito de acordo com suas diretrizes. Embora o autor traga contribuições 

em linhas gerais acerca da política migratória desde D. Pedro II ao governo Collor, é preciso se 

ater a estrutura fundante desse projeto hegemônico, assim como a inquestionável estratégia 

do Estado Brasileiro em utilizar a força de trabalho migrante para a modernização do país.   

Ademais, é de suma importância considerar as imbricações desse processo, como é o caso do 

racismo que envolve esse processo de consolidação do capitalismo no Brasil. Assim, 

 

[...] imigrantes serviram como estratégia de enfretamento para a “problemática” da 
força de trabalho no processo de constituição do capitalismo. Tal atitude se 
justificava devido ao fato de alegarem a escassez de trabalhadores nas regiões onde a 
economia começava a se expandir ou com a argumentação de que o trabalhador 
negro seria incompatível para exercer o trabalho assalariado. Numa tendência 
discriminatória e desqualificante, percebe-se, assim, que o racismo ao longo da 
política imigratória preferenciava os imigrantes europeus. (MARTINS, 2016 apud 
RAMOS ET AL, 2020, p. 7). (grifo nosso) 

 

Caio Prado Jr (2011) em sua obra Formação do Brasil contemporâneo, traz elementos 

que endossam a discussão dando destaque as raças no período colonial. Ele pontua: 

 

[A] [...] preferência do imigrante português dará como resultado a concentração do 
elemento branco nos centros urbanos, em particular nos de maior vulto. E isto será 
notado por todos os viajantes estrangeiros que visitavam o Brasil em princípios do 
século passado: a proporção dos brancos, muito pequena no campo, será nas cidades 
em razão direta da importância da aglomeração. (PRADO JR, 2011, p. 80). (grifo nosso) 

 

Diante disso, fica evidente que a dinâmica não se alterou na atualidade. A prova disso é 

que o Estado financia um projeto brutal para com uma coletividade, com destaque para a 

população negra e indígena, castigadas pelo eugenismo e racismo que reverbera 

compulsoriamente para a sua segregação e subalternidade (CAPUTO,2021).  

Portanto, entendemos que de modo velado ou não, a ideologia do Estado brasileiro 

ainda se mostra ancorada em um projeto de nação marcado pelo intercruzamento entre 

dominação, opressão e exploração. E tais características reforçam a dinâmica centro-periferia, 

em que Mascaro (2013) traz uma breve e pertinente colocação.  

Para ele, “[...] a ideologia da nação é um elemento que reforça, em cheio, a submissão 

dos explorados do capitalismo” (MASCARO, 2013, p. 89). Por isso, desde a formação sócio-
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histórica à contemporaneidade não podemos desconsiderar os processos degradantes à pessoa 

migrante direcionado pela mão visível do Estado. Um Estado racista, xenófobo, classista, 

disposto a contar a história (da) e enaltecer a burguesia nacional e internacional evidenciando 

a aliança com o capital e suas diretrizes para a periferia.   

Com isso, percebe-se que a migração no Brasil se baseou na ideologia de nação e o 

processo de acumulação capitalista reforçando tal estrutura, de modo a repercutir ainda na 

contemporaneidade a exploração e expropriação da vida migrante. Por essa razão, é vital nos 

estudos migratórios a ênfase na mobilidade do trabalho, tese de Gaudemar (1977), pois a 

experiência migrante é cercada de muitas nuances e não apenas problemas que ocasionam 

certos fluxos (PÓVOA NETO, 1997). 

Tal questão se desemborca em outras, revelando a complexidade que envolve um 

projeto de hegemonia e as contradições dessa ordem. Em vista disso acreditamos que de início 

é preciso repensar a expulsão de sujeitos ao redor do mundo sob o ponto de vista de violência 

extraeconômica e como se dá as implicações na vida desses sujeitos pela violência do Estado 

que os recebe, visto que, o cenário atual nos leva a crer que esses estão sendo descartados e 

transformados em objeto da gestão de populações na crise da reprodução social capitalista, 

como veremos a seguir. 

 

3 A EXPROPRIAÇÃO E A EXPLORAÇÃO DA VIDA MIGRANTE NA PERIFERIA DO CAPITALISMO 

 

A pessoa migrante na sociedade moderna está de maneira objetiva submetida a 

modernização. Caso venhamos ignorar essa dimensão, corre-se o risco de ignorar as mediações 

sociais impostas por ela, e assim, projetar uma experiência migrante indeterminada (SILVA, 

2018). Por esse ponto de vista, o próprio exercício da mobilidade do trabalho está associado a 

uma dimensão de violência extra econômica comovida por combinadas forças de coação, logo, 

as migrações não podem ser encaradas com um simples status de “migração voluntária” 

(SILVA,2018). Até porque esses sujeitos não estão em mobilidade sem causa e sem efeito, 

existem forças coercivas que repercutem nessa mobilidade- a territorialização do capital 

(VAINER, 1984).   

E, diante dessa mobilidade violenta há o Estado para mediar interesses em meio à crise, 

crise essa que se desenrola em proporções gigantescas ocasionando novos fluxos. Afinal, o 
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capitalismo contemporâneo produz com seus mecanismos de produção e reprodução do 

capital uma grande massa de desempregados e uma grande população relativa, que sem obter 

emprego cria o excedente demográfico acarretando em sucessivos movimentos migratórios 

(MAGALHÃES, 2011).  

Dito isto, percebe-se que a modernização atinge com força brutal a pessoa migrante a 

ponto de transformá-la em mero objeto de valorização (HEIDEMANN, 2004). Sendo assim, gera 

uma massa de desempregados dispostos a lançar sua força de trabalho, como consequência de 

um forte processo de expropriação que continua vigente em meio a um contexto de 

demasiadas crises que apontam para uma que é estrutural, como coloca Mészaros (2011), 

repercutindo sobremaneira na periferia do capitalismo. 

Em meio a esse cenário, o Estado cumpre um papel decisivo no capitalismo 

contemporâneo, longe de ser um Estado Mínimo fomenta o processo de acumulação de capital. 

Sobre isto, Miranda e Carcanholo (2020) apontam a nova formatação do mesmo. De um lado, 

abre um enorme espaço para o capital sobreacumulado propiciando a expansão específica 

desse, por intermédio dos credores e a imposição administrativa na política econômica. Por 

outro lado, essa dinâmica favorece o seu descompromisso com os gastos socias, com os serviços 

públicos e os investimentos em infraestrutura.  

Com base nessa linha de raciocínio podemos compreender que na lógica da ampliação 

do capital a discussão em torno do fundo público é fundamental para nossa reflexão, uma vez 

que principalmente nas crises este passa a ser ainda mais disputado pelos capitalistas. Crise 

esta que não se mostra apenas em sua conjuntura, mas também em sua estrutura. Desde a 

década de 70 as crises do sistema capitalista vêm sendo empurradas e em momentos 

calamitosos o Estado tem atuado como amortecedor dela, a ponto de redistribuir parte da mais 

valia socialmente produzida e do trabalho necessário.  

Na crise de 1970/1980 o Estado ajudou as empresas a se reerguerem, a partir do 

momento que se valeu dos impostos e colocou-os para a recuperação dessas empresas, ou seja 

para o mercado. Em 2008 não foi diferente, devido à crise da bolha imobiliária o Estado 

financiou com o fundo público o pagamento de dívidas capitalistas reduzindo a oferta de bens 

e serviços públicos. 

Vale pontuar que o fundo público é composto pelo trabalho necessário + o trabalho 

excedente. Parte dessa mais valia excedente (através da exploração do trabalho) se transforma 
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em lucro, juros. Através deste fundo se materializa o fomento para as políticas sociais (pelo 

menos teoricamente). Ele é constituído por meio do trabalho excedente (mais valia) composto 

pela tributação ao trabalhador no imposto de renda (“tributação direta”), e pela “tributação 

indireta” que se dá por meio da compra de um produto, como por exemplo o tributo contido 

na cesta básica (SALVADOR, 2010). Assim, se opera a lógica da tributação: exploração e 

expropriação dos trabalhadores.  

Além de oferecer sua força de trabalho em troca do salário, esse/a trabalhador/a será 

novamente explorado/a e expropriado/a partir do momento que para garantir a sua 

reprodução social precisa comprar serviços, como o de saúde, a partir de planos de saúde, isto 

é, uma lógica que garante a reprodução do capital por intermédio da exploração do trabalho e 

por conseguinte repercute de maneira violenta na reprodução social do/a trabalhador/a que é 

explorado/a e expropriado/a por todos os lados.  

Nessa mesma veia interpretativa, Granemann (2020) enfatiza o ultra neoliberalismo 

como a ideologia atual do capitalismo, onde cada vez mais se apropria da força de trabalho e 

da capacidade criativa dos/as trabalhadores/as. Por isso, a autora aponta que para uma 

compreensão mais sensata da realidade social se faz necessário se atentar a disputa em torno 

do fundo público (principalmente na crise), pois é a partir disso que se pode perceber os 

direcionamentos para a classe trabalhadora num contexto em que os direitos sociais estão 

sendo suprimidos, ao passo que a agenda ultraneoliberal tem ganhado mais terreno.   

Nessa arena política a serviço do capital deslumbra-se uma crise irremediável dentro 

dos trâmites capitalistas a ponto de provocar a extinção da própria espécie, pois a alienação da 

natureza, da produção e da humanidade tem sido “regra” e não exceção no capitalismo. Por 

isso, ao passo que o sistema caminha para acumulação, caminha concomitantemente para a 

própria destruição de tudo que possa ser valorado, causando catástrofes anunciadas por meio 

de um constante estado de crise.  

Sob essa lógica onde a exceção é regra, Mascaro (2018) apresenta que tanto as 

dinâmicas das pequenas como das grandes exceções de situações particulares, se articulam no 

quadro geral das modulações do capitalismo na legalidade.  Afinal, é na reprodução social 

capitalista que a subjetividade jurídica e a forma política estatal vão se valer da exploração e da 

dominação: com perseguição aos pobres e trabalhadores/as; racismo; machismo; repressão a 

comunidades suburbanas; indígenas, migrantes e etc.  
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Nisto percebe-se que a estrutura do sistema capitalista em si é marcada por 

contradições aparentes, como a criação de nação sob a ideologia de gente branca e industriosa 

revelando as raízes da questão social no Brasil, tudo isso para fomentar um padrão de 

sobreacumulação do centro-periferia que foi essencial para a construção do capitalismo 

brasileiro. 

Nesses tempos de sobreacumulação de capital os capitalistas buscam “enxugar” o 

Estado, já que segundo a lógica individual-liberal isso ajuda a encontrar novos ativos para a 

valorização do capital. Mas, para que o Estado venha equilibrar o sistema se faz necessário 

investimentos públicos (PAULANI, 2021). E, nessa busca pelo equilibrar de bandejas que as 

contradições aumentam à medida que ao se valer do capital fictício (aposta) a disputa em torno 

do fundo público expande a tensão entre os capitalistas no contexto de crise.  E nesse cenário 

o Estado se vale da reponsabilidade social, prevalecendo o entendimento individual-liberal. Esta 

artimanha acompanha um movimento que se deu ainda nos Estados Unidos por intermédio de 

empresas.  

Sob a perspectiva crítica, não é de se admirar as contradições decorrentes dessa forma 

de consenso, sendo uma delas a ilegitimidade das decisões relacionadas as políticas sociais para 

empresas pois é papel do Estado. Jones (1996) demostra tamanha inviabilidade teórica, 

normativa e empírica das construções éticas sobre responsabilidade social. O que na teoria diz 

respeito ao compromisso social, na prática releva um grande negócio em termos de 

fortalecimento da ideologia e hegemonia, isto é, um investimento alto em um projeto 

societário. Toda essa construção visa manter a aliança entre o Estado Capitalista e o mercado 

para explorar e expropriar via de regra a classe trabalhadora.  

De acordo com Pinto e Maranhão (2012) o capitalismo necessita de um conjunto 

ideológico mobilizador, isto é, precisa incorporar “produções culturais contemporâneas a ele”. 

O espírito do capitalismo em si transforma-se para responder as necessidades de acumulação 

capitalista, e é justamente nesse contexto que emerge o movimento da responsabilidade social.  

Vale ressaltar que apesar dos autores citados acima destacarem a responsabilidade 

social sob a via empresarial, a força desse discurso alcança as massas e na experiência migrante 

não é diferente. Essa lógica permeia a sociedade como um todo a ponto de reverberar na 

reprodução social das pessoas que vivem à margem do assistencialismo, do compromisso social 

de outros sem que o Estado seja garantidor de direitos.  
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Segundo o blog Brasil de Fato (2020) a burocracia tem inviabilizado as ações que são de 

caráter público para com a pessoa migrante, restando assim a mobilização dos movimentos 

sociais, igrejas, da população em si. De acordo do o blog, 40% dos migrantes não conseguiram 

ter acesso aos seus direitos em Porto Alegre e região metropolitana por meio do município e 

do Estado. Com isso, a sociedade civil de maneira organizada tem se “responsabilizado” por 

eles, já que o poder público se mostra inoperante para assegurar os direitos desse grupo.  

Sobre isso, Feldman-Bianco (2015) aponta que o capitalismo contemporâneo 

demasiadamente restritivo aliado a ideologias de retóricas alicerçadas em “direitos humanos” 

e no humanitarismo produziu categorias sociais e políticas de governança tecnocrática de 

securitização, criminalização, desumanização da pobreza. E essa lógica de “exclusão” para com 

esses sujeitos descartou e negou o direito de serem humanos repercutindo em “contingentes 

de despossuídos”. Assim, com a crise dos Estados Nacionais principalmente na América Latina, 

a busca por melhoria de vida revela que os movimentos migratórios não garantem os direitos 

em esfera internacional da pessoa migrante.  

Por fim, essa mesma lógica se aplica também a população migrante que tem sido alvo 

de ações solidárias e da filantropia revisitada. Diante disso, os elementos trazidos nesse artigo 

com reflexões em desenvolvimento se inclinam a captar as nuances do capitalismo 

contemporâneo buscando apreender a experiência migrante a partir da totalidade social, 

entendendo que o movimento do capital destinado a acumulação apresenta implicações 

assombrosas na ordem social principalmente em países periféricos, atingindo com força brutal 

a população migrante e de maioria radicalizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da reflexão proposta, torna-se evidente que para entender as determinações 

sobre a pessoa migrante na atualidade é crucial voltar a formação social brasileira, pois a 

ideologia de nação continua vigente e ainda fortalece um modelo que outrora propunha fazer 

do Brasil um país de gente branca e industriosa.  

Desse modo, ao falar da experiência migrante no Brasil não se pode negligenciar o papel 

do Estado na formação social, bem como outros elementos cercados de novas determinações 
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ao decorrer dos anos, que configuram o protagonismo do mesmo em assegurar os interesses 

dos capitalistas e estabelecer consenso.  

Para a pessoa migrante, a crise na reprodução social tem se mostrado latente por meio 

da securitização e da criminalização da pobreza, repercutindo em contingentes de despossuídos 

encabeçado por um capitalismo altamente destrutivo, manifesto pela exploração, violência e 

desumanização (FELDMAN-BIANCO,2018).  

O projeto vigente se mostra cada dia mais desafiador com o passar dos dias. O Estado 

continua sendo peça fundamental para garantir os projetos de classe, de raça e gênero. As 

diretrizes para a periferia do capital se mostram complexas e aterrorizantes, uma vez que tanto 

no ponto de vista estrutural como conjuntural a crise tem se alastrado.  

Apesar de ser insustentável esse padrão, ele ainda continua sendo posto a diante. Para 

isso, a ideologia atual ganha ainda mais sofisticação e sutilidade para estabelecer consenso. Ela 

assim faz quando o Estado defende interesses liberais-individualistas; quando capitalistas 

procuram enxugar o Estado; quando tratam migrantes como criminosos, ao se valer da 

segurança nacional como slogan (sem apresentar os pormenores das entranhas do racismo e 

da xenofobia à brasileira); quando a disputa em torno do fundo público aumenta na crise; 

quando o Estado vem socorrer os capitalistas na crise; quando a dinâmica centro-periferia não 

se altera.   

Em linhas gerais, o modelo permanece seguindo as mesmas diretrizes, as diretrizes 

funcionais para a conservação do sistema de produção e reprodução capitalista, com medidas 

articuladas a políticas que favorecem a concentração de renda e desigualdade que é resultado 

de um processo de expropriação e exploração. Por fim, nos cabe caminhar em direção oposta 

a essa ordem que desde sua gênese se revela destrutiva e nada apaziguadora. Dessa forma, é 

de suma importância contemplar o papel do Estado, como ele através da ideologia e de outros 

mecanismos procura favorecer seu projeto hegemônico. E acima de tudo, a partir disso 

compreender o cenário atual, propondo alternativas a fim de suscitar um projeto que busque 

outra direção, outra hegemonia. 
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