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TEMA DE HOJE: 

Sujeito empreendedor, 

alienado e servil (1)

A pandemia e o agravamento da 
crise do capital

• A pandemia da Covid-19 veio à tona no início do ano de 2020 e, 
desde então, tem intensificado os graves problemas econômicos do 
capitalismo contemporâneo, principalmente nos países periféricos e 
dependentes, como o Brasil. 

• A intensa desigualdade social, seguida do aumento exponencial do 
número de desempregados, demonstra que a dimensão da crise em 
que estamos inseridos é de caráter trágico para a classe 
trabalhadora. 

• Segundo o IBGE, 12,4 milhões de brasileiros estavam desempregados 
na quarta semana de junho; 2,6 milhões a mais que o registrado na 
primeira semana de maio. Já no início do mês de setembro, o número 
de trabalhadores sem ocupação foi estimado em 12,8 milhões de 
brasileiros

ATUALIZANDO

http://sociologando.com.br/
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Será que o empreendedorismo 
gera progresso?

• Contudo, mesmo no momento mais crítico desse início de 
século, o discurso capitalista e empresarial tenta negar sua 
responsabilidade pela tragédia social e busca impor sua 
agenda mercadológica como a solução dos problemas mais 
urgentes, principalmente da população mais pobre e mais 
atingida pelo caos social.  

• Dessa forma, temos presenciado a propagação em massa da 
palavra empreendedorismo como sinônimo de solução, 
modernidade e progresso, principalmente no que diz respeito 
aos rumos da educação pública e da formação de jovens.  
Mas, afinal, o que é o tal empreendedorismo?

Fé-cega no mercado

• Para compreendermos o que a ideologia capitalista e neoliberal 
propaga hoje como empreendedorismo, é necessário observar 
como a colaboração da chamada corrente austro-americana 
(nas figuras de autores como von Mises e Hayek) é utilizada 
como base das concepções de ódio ao Estado e crença cega 
no funcionamento do mercado como sinônimo de liberdade e 
bem-estar. 
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O anarcocapitalismo

• Como afirmam Dardot & Laval (2016), essa noção tem origem 
no esforço – principalmente – de von Mises em querer fazer “a 
ciência econômica repousar sobre uma teoria geral da ação 
humana, uma praxeologia”. 

• De certa forma, é essa perspectiva que cria figuras como Murray 
Newton Rothbard e sua ideia de um“anarcocapitalismo”, 
adorados pela extrema-direita defensora de uma verdadeira 
guerra contra o Estado e guiados por uma agenda ultraliberal e 
violenta, de características nitidamente neofascistas.

O mercado como um deus 
onipresente

• A concorrência é vista como um verdadeiro processo de 
descoberta da informação → foca-se na atitude do sujeito que 
deve superar os outros na busca por novidades e lucros o tempo 
todo. 

• O mercado é concebido, portanto, como necessário para a 
formação do sujeito econômico → empreendedor.

• “Todo ator social é sempre empreendedor” (Israel Kirzner –
discípulo de Mises)

• Dessa forma, o empreendedorismo se configura uma ética, 
forma de pensar e agir, de ser, uma forma de colocar-se no 
mundo → o empreendedor como único ser social possível.
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O Estado como fonte da ditadura

• É o que se chamou, dentro dessa tradição, de “democracia do 
consumidor” contra a “ditadura da presença do Estado”. Ou 
seja, o empreendedor na sociedade atual – imaginando o 
mercado como um processo de formação em si – não é mais o 
capitalista nem mesmo o inovador do conceito clássico de 
Schumpeter,  que muda incessantemente o processo de 
produção através da sua “destruição criadora”, é um sujeito 
alienado dos problemas sociais e munido de um espírito 
estritamente comercial que está sempre atento às 
oportunidades de lucro graças às informações que eles têm e os 
outros não (Dardot & Laval, 2016).

A utopia de um mundo 100% 
aburguesado

• Não é à toa que essa ideologia do empreendedorismo aparece 
em comunhão direta com o avanço conservador em todo o 
mundo, acompanhado da retórica do perigo comunista 
(através do marxismo cultural) do Estado e pela adesão irrestrita 
a uma agenda ultraliberal, mercadológica, que tem como 
objetivo a privatização total da vida e a transformação de todos 
os sujeitos em empresas de si mesmos, educados pelas leis do 
mercado e atentos a qualquer oportunidade de lucro. 
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Irracional, o sujeito pensa que é 
“livre”

• O sujeito, em uma jornada solitária e sem apoio de 
ninguém (a não ser de sua própria perspicácia 
mercadológica) deve ser, necessariamente, adepto da 
ordem e totalmente alienado quanto às contradições 
estruturais do capitalismo.

Teoria das Elites: visão aristocrática

• O interesse pelos escritos de von Mises, Hayek e seus discípulos 
(como Kirzner) se justifica atualmente pela estratégia de 
desinformação e fake news disseminada por uma extrema 
direita com valores cada mais medievais. 

• Vende-se a ideia de que tudo que é estatal seria sinônimo de 
comunismo, ditadura, corrupção e desvios éticos que não 
“existiriam” na completa – e irrestrita – liberdade de mercado, 
na desejada “democracia do consumidor”.

A Escola austríaca erra ao usar a noção de elite tão 

inadequada para a compreensão das relações de poder 

entendidas como relações de classe. Aqui é visível a 

ponte com o sociólogo fascista Vilfredo Pareto!
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FIM

Continua na próxima aula.


