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INTRODUÇÃO
Na África do Sul, nos últimos anos, temos visto muitas lutas nos locais de trabalho e nas comunidades. Contudo, uma característica destas lutas é a dificuldade de manter e construir
organizações que sejam duradouras e que também sejam inclusivas e participativas.
Nestas lutas, surgiram novas camadas de activistas. Este livreto tem como objectivo introduzir o que é o capitalismo a esses novos activistas, como este funciona e em cujos interesses, como a sociedade é dividida em diferentes classes com diferenças em poder e interesses,
que papel o estado desempenha e como o estado funciona nos interesses do capitalismo
e da classe dominante. O livreto é uma ferramenta para ajudar activistas aprofundar a sua
compreensão do sistema em que vivemos, como a maioria das pessoas é explorada e como
e porquê a maioria das pessoas enfrenta formas de opressão. O livreto também pode ser
usado como base para os activistas analisarem por que enfrentam os problemas que enfrentam e as razões mais profundas desses problemas. A segunda metade do livreto examina especificamente a construção de um movimento.
O livreto é uma ferramenta que tanto activistas novos como aqueles com experiência podem usar para reflectir mais profundamente sobre os elementos, valores, princípios e práticas para a construção de um movimento. Esperamos que contribua para o longo processo
de construção de organizações participativas e directamente democráticas que um dia se
poderão tornar num contra-poder para substituir o capitalismo e o estado e, assim, acabar
com a exploração de classe, o patriarcado e o racismo na África do Sul e internacionalmente.
Este livreto foi escrito originalmente pelo camarada Felipe Corrêa para activistas anti-capitalistas no Brasil. Algumas das informações sobre a África do Sul foram adicionadas pelo
ILRIG para dar exemplos dos conceitos cobertos, com base na África do Sul.
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O que é o capitalismo? É um regime social, uma forma de organizar a vida social. Para
que as pessoas vivam juntas, ao longo da história os humanos organizaram as suas vidas
de muitas formas diferentes. O capitalismo é uma dessas formas históricas, mas uma
forma recente - só se começou a desenvolver há 500 anos.

O capitalismo é um regime social, uma forma de organizar a vida social.
Ao longo da história, existiram muitas sociedades mais ou menos igualitárias, mas o capitalismo é um regime social que domina. Dominar significa obter a obediência de outras
pessoas; forçá-las a fazer algo, mesmo que isso lhes cause sofrimento ou discriminação.
Os dominados podem obedecer porque são forçados, embora geralmente obedeçam
porque a cultura em que foram educados - na escola, observando televisão e até mesmo
pelos pais - lhes ensinou a ‘cultura da obediência’.

Uma sociedade capitalista domina e explora.
Existem vários tipos de dominação. Por exemplo: há dominação de género quando os homens dominam as mulheres, fazendo com que as mulheres trabalhem para eles, recebam
salários mais baixos ou se comportem de certos modos que os homens insistem. Essa
forma de dominação é chamada patriarcado e expressa-se na sociedade principalmente
pelo machismo, ou na crença que os homens são superiores às mulheres.
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O patriarcado existia na maioria dos regimes sociais do passado e ainda existe hoje. Existem outras formas de dominação. Por exemplo, os brancos dominam os negros, os cristãos
dominam os muçulmanos e um país domina outro.

A principal dominação do capitalismo é económica. Uma minoria de pessoas ricas domina a maioria pobre.
Onde há dominação, há exploração; quem domina é o explorador e quem é dominado
é o explorado. O capitalismo é um sistema que domina as pessoas e as explora economicamente. É um sistema de classes em que existe uma classe de pessoas - a classe
dominante - que tem o direito de dominar as outras.

Além de dominar as pessoas, o capitalismo também as explora económicamente.
A dominação de classe pode justificar-se e organizar-se por meio de várias instituições,
normas, hábitos e ideias. Na Europa da Idade Média, por exemplo, os reis declaravam que
eram escolhidos por Deus e que, portanto, precisavam de ser tratados com privilégios.
Os nobres, ou senhores feudais, herdavam grandes propriedades de terra que mantinham
por meio da imposição de impostos. Grande parte da produção agrícola dos camponeses, os únicos trabalhadores daquela sociedade, era tirada à força pelos reis e nobres. Os
camponeses eram dominados pela força e por uma cultura de obediência, principalmente
ensinada por figuras religiosas, tais como padres. Outro exemplo é visto na Índia, onde se
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ensinava que certas pessoas descendiam de deuses muito importantes, e por isso formavam uma casta superior servida por outras que eram consideradas inferiores

A classe dominante numa sociedade é o grupo que controla directa ou indirectamente os recursos económicos e não económicos dessa sociedade.
Na África do Sul, antes do colonialismo, também havia um sistema de classes na maioria
das sociedades do país. Chefes e reis eram a classe dominante e as suas posições eram
herdadas por costume patrilinear e de acordo com a tradição. Os reis e os chefes controlavam a maior parte da riqueza por meio do controle da terra e do gado. Eles podiam
decidir quem recebia terras e, se alguém recebesse terras, eles tinham que pagar tributo

em mercadorias (geralmente gado) ao chefe ou ao rei. Os reis e chefes viviam do trabalho
dos homens e das mulheres mais pobres por meio do sistema de tributos. Eles também
emprestavam gado aos homens mais pobres para lobola em troca dos homens realizarem
trabalho, incluindo cuidar do gado do chefe e pagamento de tributos.
Na ex-União Soviética, os chefes políticos e funcionários afirmavam que tinham o conhecimento e a autoridade para comandar a sociedade e, por isso, deviam ocupar um lugar
de privilégio.
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Em todos estes casos, a sociedade desenvolveu todo um sistema de instituições, normas
e crenças para organizar, legitimar e proteger o poder da classe dominante. Numa sociedade capitalista, contudo, o poder da classe dominante não é determinado pelo nascimento
ou pela política.

Numa sociedade capitalista, o poder da classe dominante é determinado
pela diferença económica entre as pessoas.

A classe dominante no capitalismo é a burguesia, a qual é definida pela quantidade e
pelo tipo de recursos económicos que controla.

A burguesia apropria-se dos meios de produção por meio da propriedade
da terra, das empresas, das máquinas, do dinheiro, dos bancos.
Às vezes a burguesia também pode controlar os recursos económicos sem precisar de ser
a proprietária, como por exemplo quando as acções de uma empresa são divididas por
milhares de pequenos proprietários, mas apenas um grupo de grandes empresas controla
a administração. Esta classe, daqueles que estão no controle, pode ser chamada a ‘classe
gerencial’. Para garantir o controlo dos recursos económicos, a burguesia também precisa
de controlar outros recursos na política, nas finanças, no desenvolvimento científico e tecnológico, na educação, no judiciário e na media.
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Uma característica do capitalismo é que as classes não são separadas de
uma forma permanente e absoluta. Não existem somente dois níveis, o
extremamente pobre e o extremamente rico. As classes estão divididas
em níveis de riqueza diferentes e contínuos que vão dos extremamente
pobres até aos extremamente ricos. Não existe grande diferença entre
um nível e o próximo, mas a distância entre os extremamente ricos e os
extremamente pobres é enorme, o que produz uma sociedade com uma
imensa desigualdade social.

Uma sociedade de imensa desigualdade social.
Os anti-capitalistas muitas vezes discutem estas questões relacionadas à classe e à riqueza, assumindo que todos agem politicamente de acordo com a classe a que pertencem.
Mas então o que dizer sobre o facto histórico de que professores e trabalhadores da
classe média foram grandes revolucionários? Como foi que alguns grandes revolucionários até vieram das classes altas? E por que é que alguns trabalhadores ou pobres eram
conservadores, fascistas, partidários do apartheid, reaccionários e aliados do capitalismo?
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Identificar a que classe uma pessoa pertence só é válido até certo ponto. Na realidade,
fora da classe dominante, pode ser enganoso definir classes sociais se pensamos sobre
elas como fixas e incapazes de serem modificadas.

O capitalismo não é um sistema estático caracterizado apenas por divisões
de classe.
O capitalismo é um processo constante e diário de separar as pessoas em diferentes classes. Há pessoas que dizem que não existem classes. Dizem que a divisão de classes no
século XIX (dezanove) era mais clara: havia a burguesia (os donos dos meios de produção)
e o proletariado (os trabalhadores explorados). Muita coisa mudou hoje. Esta definição
não pode abranger todas as camadas da nossa sociedade, e essas pessoas dizem que a
sociedade de classes não existe e que mesmo o conceito de classe está desactualizado.
Poderia ser este o caso?
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Embora as classes se tenham tornado mais complexas e a sua divisão mais difícil, não
podemos negar que existem aqueles que são a favor do capitalismo (a classe dominante)
e outros que estão a sofrer as consequências (as classes exploradas). Alguns pensadores, que defendem novas formas de luta, afirmam que os trabalhadores explorados de
hoje, que antes eram chamados proletários, são na realidade aqueles que vivem em rebelião contra o sistema capitalista, muitos deles até mesmo sem lugar na esfera produtiva
tradicional. Está claro, portanto, que independente da divisão de classes que utilizamos,
é possível observar esta grande diferença entre as classes.
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Como uma sociedade de classes, o capitalismo contem uma tensão permanente no seu
coração: a luta de classes.

Assim como a dominação e a exploração estão presentes em todos os cantos da sociedade, também está a resistência
O capitalismo está implicado não apenas na exploração económica, mas também em
tirar das pessoas a sua capacidade de fazer coisas, a sua liberdade de movimento e a
sua capacidade de decidir autonomamente como querem viver. Por esta razão, o capitalismo enfrenta resistências constantes; uma luta em que os oprimidos procuram escapar
da dominação e da exploração e recuperar a capacidade de se moverem livremente na
sociedade e de tomar as suas próprias decisões.

A luta de classes é esta luta permanente entre dominação e o desejo de ser
livre dela.
A luta de classes está presente quando os trabalhadores entram em greve, mas também quando deixam os seus empregos, possivelmente à procura de um patrão menos
explorador. Está presente numa grande revolta, mas também quando os trabalhadores
trabalham devagar – porque não se conseguiram organizar com outros trabalhadores
explorados. Está presente em acções conscientes e colectivas – por exemplo, numa
manifestação de trabalhadores desempregados ou de trabalhadores sem-tecto ou trabalhadores sem terra – mas também em acções individuais e não conscientes: uma pessoa
jovem que procura um tipo de carreira que a não vai colocar numa condição de trabalhadora assalariada; ou um residente pobre que, por necessidade, desvia uma extensão
(‘izinyoka’) para usar electricidade sem pagar por ela.

A luta de classes força o capitalismo desenvolver permanentemente novas
formas de dominação, de exploração e de dividir as pessoas. Por isso, o poder da classe dominante só pode ser instável e frágil, e precisa de se reformular todos os dias. O capitalismo é um sistema que vive permanentemente em
crise porque as crises lhe são inerentes, e contínuas. Mesmo que sejam dadas
explicações técnicas para as crises económicas que se manifestam no sistema,
a causa real somos nós, a nossa capacidade de escapar, de resistir e revoltar
contra o sistema capitalista.
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E em relação à propriedade privada? No capitalismo, a classe dominante constrói o seu
poder por meio de uma série de crenças e instituições que precisam mudar, adaptar-se
ou ser eliminadas constantemente pela luta de classes. Mas existem algumas que são
relativamente estáveis. Uma das mais importantes é a ideia de que alguns recursos que
existem no mundo podem ser propriedade privada. A propriedade privada também é
uma invenção humana. Os humanos modernos evoluíram há cerca de 200.000 anos, mas
durante a maior parte da nossa história não houve propriedade privada. Algumas sociedades desenvolveram sistemas em que, além da propriedade dos reis e dos senhores
feudais, haviam grandes áreas de uso comum. Nessas áreas, os camponeses usavam a
terra em conjunto, dividindo entre si o resultado do trabalho colectivo.

A propriedade privada é o direito que uma pessoa possui sobre o uso exclusivo de qualquer tipo de recurso.
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A propriedade é privada quando alguém a possui e priva outros da possibilidade de a
utilizar - por exemplo, quando o proprietário possui muitas casas ou terrenos vazios,
mas não permite que pessoas vivam neles. Na África do Sul, a classe dominante sob o
apartheid e o colonialismo privou a maioria das pessoas das terras através de conquistas
e violência. A terra foi roubada e cercada para se tornar a propriedade privada da classe
dominante. Na sociedade capitalista, o direito de propriedade sobre a terra estendeu-se
para cobrir quase tudo.

Uma instituição-chave do capitalismo é a mercadoria.
Uma mercadoria é tudo o que é produzido para vender e obter lucro para uma pessoa ou
entidade / grupo privado. Também houve sempre a compra e a venda de objectos em espaços chamados mercados. No capitalismo, porém, quase tudo se torna uma mercadoria
para venda. Não só o que se pode comprar num mercado (como verduras ou farinha de
milho), mas também saúde, educação, informação e segurança. Para ter acesso ao que é
privatizado é cada vez mais necessário pagar ou fazer uma compra. Isto inclui o tempo das
pessoas, que também é transformado em mercadoria.

A história da transformação do tempo numa mercadoria poderia
ser narrada pela evolução do relógio, uma máquina aparentemente
inocente e útil. No século XVIII (dezoito), quando o capitalismo se
preparava para o seu grande impulso para a Revolução Industrial, o relógio apareceu com apenas o ponteiro das horas. No século seguinte, estava na altura de aparecer o ponteiro dos minutos,
para assim melhor dividir em fracções o tempo dos trabalhadores.
Os dias de trabalho (até 16 horas) nas fábricas podiam agora ser
calculados precisamente. Já não eram o dia ou a noite que ditavam o ritmo do trabalho: os trabalhadores tinham que obedecer
o bater tirânico dos relógios. Mesmo antes do fim do século XIX
(dezanove), o ponteiro dos segundos foi inventado, para satisfazer
a produção industrial.
Hoje em dia, os empregadores podem comprar o tempo de trabalho para o usar para o
seu próprio benefício em troca de um salário. A diferença entre o que os trabalhadores
produzem e o que recebem como salário é chamada mais-valia.
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No capitalismo, a classe dominante apropria-se da mais-valia que os trabalhadores e a sociedade produzem.Chama-se a isto exploração.
Nas sociedades pré-capitalistas, a classe dominante contentava-se em exigir um imposto ou tributo da população, sem também querer controlar o seu tempo. No capitalismo,
a classe dominante não exige que ninguém lhe pague tributo ou trabalhe para ela. Esta
obrigação é indirecta; para que não morram de fome as pessoas a quem lhes foram roubados os seus recursos não têm escolha a não ser entregar o seu tempo de trabalho “voluntariamente” à classe dominante para pagamento. Essa obrigação, que parece voluntária, é
chamada coerção económica.
Antes do capitalismo, a grande maioria dos homens e mulheres tinha os seus próprios meios de produção - terra, animais, implementos de trabalho - ou dividia-os colectivamente
com os seus vizinhos. Naquela época, ninguém aceitaria vender o seu tempo de trabalho
a outra pessoa apenas para sobreviver: nem o tempo nem o trabalho eram considerados
mercadorias.
O estabelecimento do capitalismo exigiu um longo processo de expropriação dos meios
de produção das mãos dos produtores directos. Este processo de expropriação é designado como acumulação primitiva.

A acumulação primitiva é o processo de expropriar os meios de produção
dos produtores directos.
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Em tempos históricos, isto significou a expulsão de milhares de camponeses das suas terras na Europa e noutras partes do mundo, para os obrigar a se tornarem trabalhadores na
cidade. Na África do Sul, sob o colonialismo e o apartheid, a maioria das pessoas negras
- com a excepção de alguns chefes e reis que colaboraram e se tornaram pequenos burocratas locais do estado colonial - foram expulsas das terras pelo estado e foram forçadas a
tornarem-se trabalhadores para a classe dominante nas cidades, nas fazendas comerciais
e nas minas.
Isto também significou o saque colonial das riquezas de todo o mundo ao longo dos
séculos, a imposição de governos coloniais sangrentos e a destruição de grupos étnicos
inteiros que se recusaram a ser forçados à submissão. Algumas pessoas acreditam que
a acumulação primitiva foi apenas parte das fases iniciais do desenvolvimento capitalista.
Outros acreditam que o capitalismo é um processo constante de acumulação primitiva
que só terminará quando o próprio sistema terminar.

Embora o capitalismo tenha começado a emergir na Europa apenas há cinco séculos, em breve o capitalismo começou a influenciar
todo o planeta. A possibilidade de expansão é fundamental para o
capitalismo, a sua forma de resolver as suas crises inerentes. Sem
expansão, simplesmente veríamos o colapso do capitalismo.

Uma das primeiras criações do capitalismo foram as fronteiras e os estados-nação.
Ao longo da história, o capitalismo expandiu-se, criando instituições e formas sociais
que não existiam antes. Uma das suas primeiras criações foram as fronteiras e os estados-nação. Na Europa, antes do capitalismo, havia apenas algumas cidades e, entre elas,
vastos territórios feudais. Essas cidades não pertenciam, como acontece hoje, a países. As
fronteiras nacionais e os estados foram então inventados pela classe dominante. A ideia de
que os espaços ocupados por um estado deveriam coincidir com uma nação, ou com um
determinado grupo de habitantes, ou com uma única cultura e identidade (homogéneas),
só emergiu mais tarde.

A noção de que uma autoridade política se deve encaixar perfeitamente
com um espaço geográfico claramente definido e com fronteiras é uma
invenção do capitalismo.
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O capitalismo impõe uma língua e leis e costumes uniformes aos habitantes de grandes
espaços que anteriormente viviam com modos e culturas diferentes. A ideologia do nacionalismo faz parte desse processo. Alguns séculos atrás, a identidade nacional não existia.
A construção de nações também separou os habitantes em espaços ‘nacionais’ distintos. Ao atravessar uma das novas fronteiras, as pessoas tornaram-se estrangeiras. Essa
divisão de pessoas durou durante séculos de guerras e violência do estado e continua
até hoje.

Por meio do imperialismo e do colonialismo, cada uma das novas nações
capitalistas apropriou-se de enormes regiões do mundo.
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A partir do século XV (quinze), numa onda de expansão da Europa e através do imperialismo e do colonialismo, cada uma das novas nações capitalistas apropriou-se de enormes
regiões e forçaram os seus habitantes a trabalhar para elas. Este processo também ocorreu na África do Sul. A primeira colonizadora no que se tornou a África do Sul foi uma empresa capitalista, chefiada por um concelho de capitalistas, a Companhia Holandesa das
Índias Orientais. Ela colonizou o Cabo e os seus povos para que os seus navios pudessem
ser abastecidos com provisões nas suas viagens à Ásia. Mais tarde, o estado britânico colonizou o Cabo, e o resto do que se tornou a África do Sul, em nome da classe dominante
na Grã-Bretanha, para garantir uma fonte de mão de obra barata (explorando a população
negra despossuída) e riqueza mineral.
Motivados pelo desejo de lucro, os capitalistas saquearam ouro e prata da América e da
África, escravizaram milhões de africanos e asiáticos, exploraram trabalhadores chineses,
expropriaram camponeses indianos e cometeram muitas outras atrocidades semelhantes
durante 500 anos. As empresas comerciais, juntamente com os estados-nações, foram as
principais instituições que lideraram essa expansão.
O imperialismo também produziu padronização; por exemplo, os colonizadores impuseram línguas e culturas europeias aos povos colonizados. Porém, também havia uma
divisão de pessoas, de acordo com critérios de nacionalidade, religião ou cor da pele.
Todos os não-brancos eram considerados “inferiores” e podiam ser explorados e escravizados. Esta fase do imperialismo também foi marcada por guerra e violência do estado, e
enorme sofrimento para a maior parte da humanidade.

Globalização económica: a integração da produção, distribuição e intercâmbio em escala global.
O terceiro estágio da expansão do capitalismo é o actual, que alguns designam como
globalização. A globalização económica significa um grau muito maior de integração da
produção, distribuição e intercâmbio em escala global. Cada parte do mesmo produto pode ser produzida em diferentes lugares do mundo. Os produtos são importados e
exportados. As próprias empresas são organizadas transnacionalmente, mas com sedes
em estados-nação capitalistas poderosos.
Nesta fase, o imperialismo e os estados-nação já completaram uma boa parte da sua
missão e surgiram novas instituições para promover ainda mais a expansão capitalista.
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Os investimentos e as empresas transnacionais precisam de se movimentar livremente sem serem afectados pelas fronteiras nacionais, e para isso é necessário padronizar
certas regras de funcionamento económico em todo o mundo - e, com elas, até mesmo
certas questões culturais.

Estados-nação já não podem desempenhar directamente todas as funções conforme fizeram durante o colonialismo, e assim emergiram as instituições transnacionais
que regulam e organizam a vida numa escala global. Alguns exemplos destas instituições são a Organização das Nações Unidas (ONU), O Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF), a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas
(FAO), a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Contudo, a realidade é que um pequeno grupo de estados-nação poderosos controlam estas instituições. Cinco estados – os Estados Unidos da América (USA), a China,
a Rússia, a França e a Grã-Bretanha – controlam a ONU através do seu status permanente no Concelho de Segurança da ONU e cada um deles tenta usar esse status para
o seu benefício. Semelhantemente, os USA, a União Europeia e a China dominam a
OMC e cada um tenta usá-la para assistir as corporações sedeadas nos seus territórios.
Numa escala menor, na década de 1990 e no início dos anos 2000 o estado Sul-Africano avançou a Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD) como uma
iniciativa de comércio Africana, mas na realidade foi para assistir companhias capitalistas e do estado sedeadas na África do Sul.

Com a globalização económica o capital tem movimento livre entre países,
mas as pessoas não. Um trabalhador Mexicano pode ser explorado por empresas norte-americanas que podem depois levar os lucros para os EUA
mas se o/a mesmo/a trablhador/a quiser ir para os EUA, ele/a não o pode
fazer sem ter um passaporte, dinheiro e todos os papéis necessários. Isto
mais uma vez reflecte que o capitalismo favorece o capital em vez de pessoas.
Capitalismo não se expande apenas no exterior; também se expande dentro de regiões já
capitalistas, intensificando ainda mais a sua presença. Rios e lagos, praças e parques, escolas e universidades, teatros e espetáculos estão cada vez mais transformados em mercadorias, invadidos pela presença da publicidade em todos os cantos e pela dependência de patrocínios. Cada vez mais há menos espaços públicos atraentes e seguros, e as
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pessoas são forçadas a ir e pagar por espaços privados que já são mercadorias. Algo tão
simples como um passeio num parque é muito mais difícil para a maioria das pessoas do
que uma visita a um centro comercial.

O capitalismo transformou o conhecimento numa mercadoria.
Através da invenção da propriedade intelectual, o capitalismo transformou o conhecimento, um avanço feito por colaboração da humanidade, numa mercadoria. Por exemplo, muito antes das pastas de dentes actuais, os povos indígenas que habitavam o que é
hoje o Brasil, usavam joá, extraído de uma árvore Brasileira, para reduzirem problemas
de cavidades nos seus dentes. A classe dominante roubou este conhecimento do povo
e tornou-o numa mercadoria que somente ela podia produzir e vender. A propaganda
‘ensina’ que precisamos de pasta de entes para evitar cavidades, condicionando todas
as pessoas a comprar esta mercadoria. O milho e a soja são alimentos naturais que estão
a ser modificados por engenharia genética. A classe dominante usa tecnologia contra
as classes exploradas, transformando uma coisa que pertence a todos, em propriedade
privada. Os agricultores que rejeitam sementes geneticamente modificadas são muitas
vezes afectados, as suas colheitas são contaminadas por plantas dos seus grande fazendeiros vizinhos que usam sementes ‘transgénicas’. Os oceanos, os últimos espaços da
humanidade de uso comum, estão a ser privatizados cada vez mais. Quantas praias não
são já para o uso exclusivo de grandes companhias de turismo? Peixes, antes livre nos
oceanos, tornaram-se agora a propriedade privada de ‘fazendeiros marinhos’, as empresas de pesca.
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O capitalismo também penetra cada vez mais as nossas mentes e a nossa vida social.
Por exemplo, do modo em que trabalhamos com maior intensidade e por menos salário,
e onde só podemos usar o nosso tempo de uma forma que traga lucro. Mesmo no nosso
tempo livre, fazemos cursos de aperfeiçoamento, para aumentar o nosso conhecimento
técnico e, consequentemente, a nossa produtividade, para o benefício dos patrões.

Expansão - externa e interna - é essencial para o capitalismo sobreviver às
suas crises permanentes.
E quanto ao estado? Um dos aspectos do capitalismo mais difíceis de entender é como
o estado funciona. O estado não é neutro; está do lado da classe dominante. Antes do século XX (vinte), o estado era quase sempre repressivo. As leis que desenvolveu e defendeu
não só serviram para manter os privilégios das classes dominantes (o que ainda fazem),
mas eram garantidas por um punho de ferro.
A luta de classes que abalou os séculos XIX e XX (dezanove e vinte) contribuiu para o
surgimento de uma nova forma de estado caracterizada pela implementação de políticas
de ‘bem-estar social’ que servem como uma medida para conter a miséria e a raiva das
classes exploradas. Vimos isso na África do Sul onde, por causa da luta de classes, os
sindicatos dos negros foram legalizados e, em 1994, um grau de ‘bem-estar social’ foi
conquistado. Depois disso, o estado aprovou algumas leis importantes para o benefício
dos trabalhadores, incluindo leis que podem ser usadas ocasionalmente até mesmo contra os patrões.
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Até que ponto é que o estado depende da classe dominante? O estado tem
algum grau de autonomia?
Alguns anti-capitalistas pensam que o estado pode ser um meio para a emancipação dos
trabalhadores (a ser alcançada por eleições ou por revolução). Porém, outros anti-capitalistas afirmam que o estado, como parte integrante da sociedade de classes, deve ser
destruído juntamente com o capitalismo para que os trabalhadores e os desempregados
possam ser emancipados. A história do capitalismo e da luta de classes tem mostrado que
a primeira forma não libertou a classe trabalhadora. Um exemplo revelador é também a
ex-União Soviética, onde um estado “socialista” se mostrou igualmente - ou ainda mais opressor do que o estado capitalista.
Sob o capitalismo o papel do estado tem duas tarefas principais: garantir a acumulação
económica a longo prazo e assegurar a legitimidade do sistema. Sem o estado, os capitalistas individuais não podem garantir a continuação da sua acumulação de lucros.
Por exemplo: sem regulamentação do estado, a indústria capitalista pesqueira pescaria
até que todos os peixes do mar acabassem. Por isso, a regulação da economia é uma
função essencial que o estado capitalista desempenha para garantir a acumulação a longo prazo. Pode parecer que o estado prejudica o empresário pesqueiro individual quando
impões limites, mas na realidade está a beneficiar a classe a que o empresário pertence.

O capitalismo está permanentemente ameaçado pela luta de classes.
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Portanto, o estado tem que fazer com que a sociedade capitalista pareça legítima. Se a
maioria do povo pensasse que todo o sistema era ilegítimo, seria muito mais provável
que as pessoas derrubassem o capitalismo. Quando a legitimidade falha, o estado
recorre à repressão. Mas nenhum sistema sobrevive por muito tempo se for baseado
exclusivamente na repressão. O estado tem que sempre garantir a legitimidade da sociedade capitalista.

O estado capitalista tenta manter uma aparência neutra.
Mesmo sendo capitalista, o estado quere parecer como independente da pressão dos ricos e dos poderosos. É por
isso que em muitas ocasiões o estado até mesmo cria leis
que podem prejudicar os interesses a curto prazo da elite.
É esta aparência de neutralidade que confunde muitos que
tentam entender como funciona o estado.
Embora saibamos que estado e sociedade não são a mesma coisa, a sociedade capitalista de hoje depende do estado para sobreviver e há influência mútua entre o estado e a
sociedade, e mudanças num muitas vezes se traduzem em mudanças no outro. Assim
como a luta de classes está moldando permanentemente todos os cantos da sociedade,
esta luta também afecta o estado. Por exemplo, há muitas décadas atrás, quando alguns
estados aprovaram leis para uma jornada de trabalho de oito horas, isto não foi apenas
uma mudança vinda do estado, mas também uma mudança provocada pela sociedade,
e mais especificamente pelos trabalhadores, que se mobilizaram. A lei da jornada de
trabalho de oito horas - que sem dúvida prejudicou os interesses a curto prazo dos empresários - reflectiu a força que os trabalhadores tinham para obrigar a classe dominante
a aceitar a sua demanda. O estado teve que promulgar esta lei para garantir a legitimidade do sistema, que estava em perigo por causa das lutas anti-capitalistas da época.

Sociedade global, direitos limitados
O estado também separa as pessoas em múltiplas soberanias políticas ou, simplesmente,
separa-as em países que abranjam diferentes estados, separados por fronteiras. Os cidadãos só têm direitos políticos dentro dos seus próprios estados e perdem-nos se cruzarem
a fronteira. A ideologia nacionalista típica do capitalismo faz-nos pensar que o espaço da
sociedade coincide perfeitamente com o espaço de um estado ou de um país. Mas nós
estabelecemos relações entre nós e com a natureza, e é claro que essas relações não ter-
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minam nas fronteiras do país em que vivemos. Embora possamos não o realizar, estamos
todos interconectados de uma forma positiva ou negativa. O funcionamento da produção,
do comércio, a circulação de ideias, a moda e a cultura conectam as pessoas no espaço
global. Não existe tal coisa como uma ‘sociedade francesa’ ou uma ‘sociedade peruana’,
como se fossem entidades separadas e independentes. A sociedade em que vivemos é
global e interdependente.
A segunda separação que o estado faz é entre o privado e o público. O sistema constitucional e legal estabelece que existe toda uma área da vida social que a própria sociedade
não pode tocar porque é privada. A teoria é que ninguém - nem mesmo o estado - pode
legislar sobre o que são considerados direitos privados de um indivíduo. Em princípio, não
há problema com isto - o problema é que sob o capitalismo apenas certos tipos de direitos
têm este privilégio de serem definidos como privados (ou mesmo de serem considerados
direitos). A linha que separa um direito de uma mera demanda, ou o que é público e o que
é privado, não é fixa e tem sido mudada ao longo da história. Durante séculos, homens e
mulheres têm lutado para trazer privilégios privados de volta à esfera pública, para que a
sociedade possa decidir democraticamente se os quere preservar.
O capitalismo é uma forma injusta de organização social que causa um sofrimento
enorme para muitas pessoas: produz pobreza e exploração; submete seres humanos
à passividade e limita o seu potencial; estimula muitas formas de discriminação; gera
violência, racismo, sexismo e medo; está em oposição directa aos direitos básicos e
destrói o planeta.
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Governo pelo povo
Há muitos anos que anti-capitalistas dizem isto. Então, por que não mudamos tudo isto?
Na realidade, vivemos numa democracia falsa. Nos séculos XIX e XX (dezanove e vinte),
quando os nossos pais e avós começaram a lutar pela democracia, eles referiram-se a ela
no seu sentido original: governo pelo povo. Nessa época as elites liberais opunham-se
muito à ideia de democracia; o liberalismo sempre foi inimigo da democracia.
Após longas décadas de luta, a elite foi forçada a estender gradualmente o direito ao
voto a todos, independentemente da sua classe social, género ou raça. Por exemplo, na
Colónia do Cabo, na África do Sul, nos anos 1800, o direito ao voto era apenas para os
homens que possuíam propriedades (independentemente da raça, mas poucos negros
possuíam propriedades). Em 1910, o voto foi estendido a todos os homens brancos e,
após 1930, as mulheres brancas também podiam votar, mas os negros com propriedades
no Cabo foram removidos do registo de eleitores, e só em 1994 é que todos com mais
de 18 anos tiveram direito ao voto. Só então, com a ampliação do direito ao voto, é que
os liberais adoptaram a palavra ‘democracia’, mas esta estava longe de seu significado
original.

A democracia de hoje não é governada pelo povo.
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Quando elegemos políticos para serem os nossos representantes, estamos a dar-lhes o
direito de nos governar. Isso devia significar que eles tomarão as decisões que acharem
melhor para nós, mas raramente cumprem as promessas que fizeram na época das eleições. Em vez disso, eles defendem os seus próprios interesses.

O governo para o povo pelo povo funciona da base para cima nos movimentos sociais e nas lutas populares - e não por representação por políticos
profissionais que apenas defendem os seus próprios interesses e se esquecem de nós, que os elegemos.
Além disto, o poder de decisão dos políticos é limitado ao território nacional e às questões
definidas como públicas. A democracia de hoje não atinge o nível global ou o que as constituições dos países - inspiradas pela ideologia liberal - definem como assunto privado. Por
exemplo, se uma empresa farmacêutica registar um novo medicamento que pode salvar
milhões de vidas e decidir estabelecer um preço exorbitante que os pobres não podem
pagar (e obter um grande lucro no processo), isto é considerado um assunto privado e o
estado não intervém.
Mesmo nos casos limitados em que os nossos representantes têm poder de decisão, a
democracia é muito limitada. Na verdade, a história mostra que a democracia e as liberdades políticas terminam sempre que um representante ou um movimento político pretende
ir contra os interesses da classe dominante. Por exemplo, quando os governos da América
Latina propuseram algumas mudanças políticas e económicas, eles foram depostos e os
militares, junto com os Estados Unidos e a classe dominante, geraram golpes militares que
nos anos que se seguiram condenaram o povo a anos de ditaduras sangrentas.

Não podemos dizer que vivemos numa verdadeira democracia. Vivemos
uma ditadura do capital, que nos permite eleger alguns representantes e
decidir sobre algumas questões menores.
Os poderosos têm muitas formas de moldar as decisões políticas através de mecanismos
legais, tais como doações para campanhas eleitorais e controle da media, ou mecanismos
ilegais, tais como o suborno. O problema, porém, não é apenas a falta de uma verdadeira
democracia. A classe dominante não domina apenas enganando-nos e reprimindo-nos; o
seu maior poder é a transformação da sua própria ideologia na cultura e no ‘bom senso
comum’ que todos aceitamos e praticamos todos os dias.
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O capitalismo é baseado na sua própria ideologia, isto é, num conjunto de ideias mais ou menos organizado. Mas uma ideologia não é somente isto, é também uma forma de consciência falsa, uma visão que silenciosamente e inteligentemente transmitem a mensagem que a sociedade só pode ser organizada
do mesmo modo que a sociedade dominante.

O liberalismo é a ideologia da burguesia.
O liberalismo mantem que a sociedade é composta por indivíduos e que eles têm certos
direitos naturais. Estes direitos dos indivíduos têm prioridade sobre a soberania do povo:
nenhuma decisão da sociedade pode ir contra eles, e então o estado deve intervir o menos
possível e deixar as coisas funcionarem sem incomodar os indivíduos. O estado só deve
intervir quando uma lei é violada, ou para oferecer alguns serviços básicos mínimos.
O que torna o liberalismo numa ideologia não é o que é dito, mas o que não é dito. Em
teoria, todos os seres humanos deveriam gozar dos seus direitos naturais. Mas os liberais
não dizem que alguns desses direitos são distribuídos de forma desigual. Por exemplo,
em teoria uma pessoa pode ter o direito de possuir um pedaço de terra, mas se toda a
terra já for propriedade de outra pessoa, esse direito não tem significado. Se alguém está
quase a morrer de fome porque outros se apropriaram de todos os alimentos, nenhuma
lei protege o seu direito à vida.

O individualismo faz parte da cultura do capitalismo.
A realidade é que no liberalismo o direito à liberdade significa fazer o que queres, sem ninguém pôr quaisquer obstáculos no teu caminho. Mas nem todos
têm a mesma oportunidade de fazer o que querem. Por exemplo, o que significa
a liberdade de imprensa quando apenas algumas pessoas controlam as grandes
redes da media?
A classe dominante só pode alcançar o controlo dominante da sociedade se puder transformar a sua ideologia numa cultura geral para a maioria das pessoas. O capitalismo existe,
em parte, porque está nos nossos corações e nas nossas mentes: todos os dias respiramos a sua cultura de obediência. O individualismo da ideologia liberal, traduzido na cultura
cotidiana, manifesta-se no forte egoísmo que caracteriza muitas pessoas hoje em dia, no
seu isolamento, cada uma presa nos seus próprios assuntos. Muito da violência e do medo
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que caracterizam as sociedades vem desse egoísmo, dessa ímpeto de ser melhor do que
os outros. Temos medo uns dos outros porque presumimos que os outros nos podem
fazer mal para seu próprio benefício. Uma cultura como esta impede o desenvolvimento
de relações de solidariedade, compaixão e cuidado com os outros. O argumento de que
uma pessoa só pode desfrutar de muitos direitos se tiver recursos económicos para o
fazer, é também reflectido numa série de outras normas na nossa cultura, tais como num
ciclo interminável de trabalho e produção, o culto do ‘sucesso’ (considerado sempre do
ponto de vista económico) e consumismo constante.
O medo de não ter recursos para o ‘sucesso’, adicionado à possibilidade de usar outras pessoas como instrumentos para benefício próprio, está na raíz de muitos traços da
nossa cultura - o desprezo pelos pobres, por exemplo, e a discriminação racial e outras
formas de discriminação e preconceitos. É difícil para pessoas que foram criadas em tal
cultura dar valor a coisas como amor, amizade, solidariedade, camaradagem e criatividade. A ideia liberal de que existe uma ordem ‘natural’ que não deve ser questionada
reflete-se na conformidade, passividade e valorização da obediência que caracteriza, por
exemplo, a educação das crianças.
Para existir, o sistema capitalista precisa de transmitir e incorporar estes tipos de valores
egoístas, discriminatórios e conformistas. Isto é feito por meio da educação, literatura,
anúncios e meios de comunicação de massa. As culturas do capitalismo propagam-se
de forma espontânea e inconsciente, não só porque a media pertence ao grande negócio,
mas também porque trazemos essa cultura nas nossas mentes e transmitimo-la nas palavras que usamos, nas expectativas que geramos nas nossas crianças, nas coisas que
queremos consumir e de muitas outras formas.
Mas nenhum sistema de dominação e exploração pode ser total, porque há sempre resistência. O capitalismo tem que reforçar constantemente as suas mensagens culturais
e adaptar as suas formas de organização, justamente porque os oprimidos acabam por
resistir e criar valores novos e modos de vida que tentam escapar da dominação e da
exploração.
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