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O livro Capitalismo Parasitário: e outros temas contemporâneos foi escrito por 

Zygmunt Bauman, sociólogo polonês e professor emérito de sociologia na Universidade de 

Leeds na Inglaterra e na Universidade de Varsóvia na Polônia. Bauman é famoso por 

introduzir, em obras anteriores, o conceito de liquidez, que é o paradigma da vida moderna; 

carregada de constantes incertezas, fruto da disposição de um capitalismo flexível, fluido 

e/ou tecnológico. O mundo líquido caracteriza-se pelo consumo e descarte incessantes, e 

no mundo líquido a única regra é a ausência de formas definidas. Não há padrões; tudo é 

momentâneo. Destarte, o presente livro está estruturado em cinco capítulos: os dois 

primeiros são capítulos descritivos e os três posteriores são entrevistas. O foco das análises 

do autor aponta para a pluralidade de incidências sociais e subjetivas que o capitalismo, em 

sua atual fase, faz repercutir sobre os sujeitos. Bauman nos apresenta uma compreensão 

da crise econômica vivida nos Estados Unidos em meados de 2009 e que afetou centenas 

de outros países, evidenciando o que o autor demonstra ser um comprometimento entre os 

atuais governos democráticos e a vigência de políticas de mercado que, através do incentivo 

ao consumo desenfreado, assujeita homens e mulheres a uma vida repleta de dívidas na 

qual a única participação legítima e outorgada pela sociedade de consumo se faz por meio 

de uma interminável jornada na busca de mercadorias descartáveis e pelo assentimento de 

empréstimos bancários que possam permitir que essa modalidade de cidadania prossiga em 

curso. 

Em todos os capítulos da presente obra Bauman evidencia o objetivo de sua análise: 

questionar os efeitos sociais das políticas neoliberais e seus fundamentos, demonstrando o 

indubitável laço que se estabelece entre estratégias de vida e sociedade de consumo, de 

modo que o atual ritmo da produção de mercadorias – um ritmo certamente mais acelerado 

que os anteriores – e a sua ávida substituição – devido à rápida obsolescência de seus 

produtos – influenciam, por exemplo, nas relações inter-geracionais (entre pais e filhos, por 

exemplo), gerando dúvida e desconfiança entre si. Segundo o autor, os pressupostos morais 

da geração atual são confrontados com os da geração anterior. 
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Aquilo que para algumas gerações, pode parecer “natural” – da série “as 

coisas são assim”, “normalmente, as coisas são feitas assim” ou “deveriam 

ser feitas assim” –, para outras pode ser uma aberração: um afastamento da 

norma, um estado de coisas extravagantes e talvez até irracional, ilegítimo, 

injusto, abominável. Aquilo que, para algumas gerações, pode parecer uma 

condição confortável e familiar, pois permite o uso de habilidades e rotinas 

aprendidas e dominadas, poderia parecer estranha e desagradável a outras 

(p.63). 

 

No primeiro capítulo (“Capitalismo parasitário”), Bauman justifica os fatores pelos 

quais o capitalismo pode ser considerado um sistema parasitário. Um dos motivos, segundo 

o autor, seria o fato de se instalar, como um parasita, em um “organismo hospedeiro”; 

consumindo-o e, consequentemente, prejudicando-o e destruindo-o. A característica 

parasitária do capitalismo é aquela que se refere à força que o mesmo emprega na busca 

incessante de novos lugares para se fazer ampliar. Em outras palavras, a característica 

parasitária está na busca incessante por novos mercados. “Como todos os parasitas, pode 

prosperar durante certo período, desde que encontre um organismo ainda não explorado 

que lhe forneça alimento. Mas não pode fazer isso sem prejudicar o hospedeiro, destruindo 

assim [...] as condições de sua prosperidade” (p.8-9). Um exemplo do parasitismo capitalista 

está na última crise americana – que gozou de seu auge em 2009 –, causada pela 

“aventura” das hipotecas subprime, onde os bancos norte-americanos financiaram 

indivíduos desprovidos dos pré-requisitos para empréstimos bancários. 

 

A força do capitalismo está na extraordinária engenhosidade com que busca 

e descobre novas espécies hospedeiras sempre que as espécies 

anteriormente exploradas se tornam escassas ou se extinguem. [...] A atual 

contração do crédito não é um sinal do fim do capitalismo, mas apenas da 

exaustão de mais um pasto. A busca de novas pastagens terá inicio 

imediatamente, alimentada, como no passado, pelo Estado capitalista, por 

meio da mobilização forçada de recursos públicos (usando os impostos, em 

lugar do poder de sedução do mercado, agora abalado e temporariamente 

fora de operação) (p.9-10). 
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A materialização deste parasitismo é manifestada no cartão de crédito, que com seu 

slogan “não adie a realização do seu desejo” induz o consumidor a gozar e consumir sem 

cessar através da aquisição de mercadorias, sobretudo quando não puder pagá-lo à vista. 

No capitalismo a ausência de débitos não é boa para os emprestadores, justamente porque 

não se paga juros (são eles as fontes permanentes de lucro dos emprestadores). O 

“devedor ideal” é aquele que jamais paga integralmente suas dívidas.  

 

Não pode pagar sua dívida? [...] Não se preocupe: ao contrário dos 

emprestadores insensíveis de antigamente, [...] nós, modernos e 

benevolentes credores, não queremos nosso dinheiro de volta. Longe disso, 

oferecemos mais créditos para pagar a velha dívida e ainda ficar com algum 

dinheiro extra [...] a fim de pagar novas alegrias (p.14).  

 

Assim, a contração do crédito decorrente da crise econômica de 2009 não se deve 

ao insucesso ou ineficiência dos bancos; pelo contrário, se deve ao extraordinário sucesso 

dos mesmos, uma vez que, ao introduzir a regra do “compre agora e pague depois”, 

produziu uma série de indivíduos endividados. 

 

Alcançaram seu objetivo: uma raça de devedores eternos e a 

autoperpetuação do “estar endividado”, à medida que fazer mais dívidas é 

visto como o único instrumento verdadeiro de salvação das dívidas já 

contraídas. [...] Como em todas as mutações precedentes do capitalismo, 

desta vez o Estado também participou da criação de novos pastos a 

explorar: foi do presidente Clinton a iniciativa de introduzir nos Estados 

Unidos as hipotecas subprime. Elas eram garantidas pelo governo, a fim de 

oferecer crédito, para compra da casa própria, a pessoas desprovidas dos 

meios de pagar a dívida assumida, e, portanto, a fim de transformar setores 

da população até então incessíveis à exploração creditícia em devedores 

(p.19). 

 

Bauman nos comprova suas afirmações com dados estatísticos. Segundo o 

sociólogo polonês, durante os oito anos precedentes ao ano em que escreveu o livro (ou 

seja, de 2001 até 2009), a taxa de endividamento da família americana subiu, em média, 

22%. A soma total das aquisições feitas por cartões de crédito que não foram ressarcidas 
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cresceu 15% e as dívidas feitas por estudantes universitários dobrou. Em seguida, o 

sociólogo nos revela um dado estarrecedor sobre a economia familiar da Grã-Bretanha: “Em 

agosto de 2008, a inadimplência dos consumidores superou o total do Produto Interno Bruto 

da Grã-Bretanha. As famílias britânicas têm dívidas num valor superior a tudo que suas 

fábricas, fazendas e escritórios produzem” (p.20).  

Sendo assim, a oferta contínua de crédito pelos bancos a todos os perfis de 

indivíduos é o que, segundo o sociólogo, caracteriza a principal estratégia de reprodução do 

atual sistema capitalista. Para sustentar essa análise, Bauman cita a “solução” que o então 

secretário do tesouro dos Estados Unidos (Henry M. Paulson Jr.) encontrou quando a crise 

econômica atingiu o seu auge: a alternativa era (claro) recapitalizar os bancos para que se 

pudesse incrementar o crédito novamente. Nas palavras de Henry 

 

O programa atual de 250 milhões de dólares para aquisição de capitais é 

um remédio forte para nossas instituições financeiras. Mais quantidade de 

capital permitirá que os bancos suportem as perdas derivadas da 

desvalorização ou da venda de ativos problemáticos. E uma capitalização 

mais forte é essencial para incrementar o crédito, elemento vital para a 

recuperação econômica (p.21). 

 
 Como se vê, nenhum dos pressupostos e estratégias que levaram a economia 

americana à crise foram postas em discussão pelos poderes constituídos. Segundo sua 

ótica, o crédito ainda é a chave da prosperidade econômica (ainda que tenha sido um dos 

maiores responsáveis pela crise mundial de 2009). “São apenas os ‘ativos problemáticos’, e 

não as ‘instituições problemáticas’, que causam problemas” (p.22). Resumindo, a solução 

encontrada para a solução da crise econômica, por mais paradoxal que possa parecer, foi a 

de “recapitalizar as empresas emprestadoras [sobretudo os bancos] e reabilitar seus 

devedores para o crédito, de modo que o negócio de emprestar e pedir emprestado possa 

voltar à ‘normalidade’” (p.23). 

Ao discorrer sobre os aspectos da crise econômica mundial, Bauman enfatiza a 

estreita cumplicidade entre Estado e mercado, sinal inequívoco de que os efeitos subjetivos, 

antes de serem considerados nocivos aos cidadãos, são habilmente manipulados para que 

estes prossigam tal como adictos em abstinência:  
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As raízes da dor da qual nos lamentamos hoje, assim como as raízes de 

todos os males sociais, estão profundamente entranhadas no modo como 

nos ensinam a viver: em nosso hábito, cultivado com cuidado e agora já 

bastante arraigado, de correr para os empréstimos cada vez que temos um 

problema a resolver ou uma dificuldade a superar. Como poucas drogas, 

viver a crédito cria dependência (p.24). 

 

Deste modo, o autor conclui que as atuais políticas de governo têm nos interesses do 

mercado um de seus pilares; a cooperação entre Estado e mercado é uma regra e o conflito 

entre eles, quando acontece, é a exceção. Em geral, as políticas do Estado capitalista – 

tanto em seus exemplos democráticos quanto nos exemplos “ditatoriais”, como no caso da 

China – são conduzidas em concordância com os interesses de mercado, de modo que “seu 

efeito principal (e intencional, embora não abertamente declarado) é 

avalizar/permitir/garantir a segurança e a longevidade do domínio do mercado” (p. 31). 

No segundo capítulo, (“A cultura da oferta”) o sociólogo direciona sua argumentação 

para a vigência de uma cultura totalmente distinta daquela protagonizada pelas gerações 

anteriores. Segundo Bauman, a cultura das gerações anteriores é vista nos moldes de uma 

fase sólida da modernidade (em contraposição à atual fase “líquida” em que vivemos), na 

qual as instituições sociais sobreviviam aos ciclos individuais de vida e na qual a formação 

do cidadão e o seu cultivo eram preconizados como importantes na estruturação dos 

estados nacionais. 

 

Ao contrário da era da construção das nações, a cultura líquido-moderna 

não tem “pessoas” a cultivar, mas clientes a seduzir. [...] A política sólido-

moderna que consistia em negociar com o diferente, em assimilá-lo à 

cultura dominante, em privar os estrangeiros de sua estranheza, embora 

desejada por alguns, não é mais viável. Mas as velhas estratégias de 

resistência à interação e fusão entre culturas também não são mais efetivas, 

apesar de consideradas preferíveis pelos aficionados da separação rígida e 

do isolamento das “comunidades de pertença” (mais precisamente, as 

comunidades de pertença por nascimento) (p.36-37). 

  

Por conseguinte, ao falar das sociedades ocidentais contemporâneas, Bauman aponta 

para o predomínio de uma cultura em que prevalece a sedução – através do engajamento 
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rápido e flexível – e o surgimento de vínculos interpessoais cada vez mais frágeis e 

impessoais.  

Ainda no mesmo capítulo, o autor discorre acerca de dois importantes temas na 

educação contemporânea por meio dos subtítulos “novos desafios para a educação” e “a 

relação professor/aluno na fase líquido-moderna”. No primeiro, Bauman analisa a forma 

descompromissada de relação com o mundo com que a sociedade de consumo forja os 

sujeitos:  

 

No mundo líquido-moderno, a solidez das coisas, assim como a solidez dos 

vínculos humanos, é vista como uma ameaça: qualquer juramento de 

fidelidade, qualquer compromisso a longo prazo (e mais ainda por prazo 

indeterminado) prenuncia um futuro prenhe de obrigações que limitam a 

liberdade de movimento e a capacidade de perceber novas oportunidades 

(p.40-41). 

 

A durabilidade e a solidez já não estão mais em favor das coisas; “dos objetos e dos 

laços, exige-se apenas que sirvam durante algum tempo e que possam ser destruídos ou 

descartados de alguma forma quando se tornarem obsoletos” (p.42). A maneira de consumir 

do mundo líquido-moderno não consiste em acumular objetos e saberes como em tempos 

pretéritos, mas, antes, em usufruir e imediatamente descartar. 

De modo consequente, a cultura da aprendizagem e da memória em longo prazo cede 

seu espaço para engajamentos flexíveis perante uma multiplicidade de informações 

televisivas, virtuais e impressas que se atualizam muito velozmente. Para o autor, a antiga 

tarefa de representar para os alunos o mundo tal como ele é e auxiliar a formação de uma 

personalidade adequada para viver em um mundo previsível, já não se mostra eficiente. 

 

No turbilhão de mudanças, é muito mais atraente o conhecimento criado 

para usar e jogar fora, o conhecimento pronto para utilização e eliminação 

instantâneas, o tipo de conhecimento prometido pelos programas de 

computador que entram e saem das prateleiras das lojas num ritmo cada 

vez mais acelerado. Portanto, a ideia de que a educação pode consistir em 

um “produto” feito para ser apropriado e conservado é desconcertante, e 

sem dúvida não depõe a favor da educação institucionalizada (p.42). 
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Tal paradigma do conhecimento líquido-moderno “é contrário a tudo que a 

aprendizagem e a educação representaram na maior parte de sua história” (p. 46). 

Passamos do labirinto imutável das relações sólidas para o mercado aberto, onde qualquer 

coisa pode acontecer a qualquer instante e onde nada pode ser feito em definitivo.  

Posteriormente, o autor se dedica à análise da atual discrepância inter-geracional 

entre jovens e adultos. Para ele, tal situação se deve ao domínio de distintas habilidades 

sociais adquiridas pelos jovens – habilidades que se contrapõem àquelas experimentadas 

por seus pais –, em que o surfar na Internet, conectar-se/desconectar-se e o “use e jogue 

fora” (p. 67) divergem das antigas práticas de indagar, aprofundar e ser fiel a projetos 

duradouros. 

Nos capítulos que seguem, o livro é composto por entrevistas compiladas em três 

temáticas. Na primeira delas (“a sociedade do medo”), Bauman discorre novamente acerca 

do nexo entre governos e mercado, anunciando um ambiente de insegurança frequente 

característico da sociedade de consumo – no qual um medo permanente impera, sem que 

os sujeitos consigam identificar precisamente suas origens. Para Bauman, em tal contexto, 

os sujeitos compram mais, na tentativa precária de se sentirem mais seguros. 

 

Os medos não têm raiz. Essa característica líquida do medo faz com que 

ele seja explorado política e comercialmente. Os políticos e os vendedores 

de bens de consumo acabam transformando esse aspecto em um mercado 

lucrativo. [...] Para os governos e o mercado, é interessante manter acesos 

esses medos e, se possível, até estimular o aumento da insegurança. [...] 

Não temos como testar a verdade que nos contam. Só nos resta então 

acreditar no que dizem. (p.74-75). 

 
Na segunda entrevista (“Corpo em contradição”) o autor sinaliza que a bulimia e a 

anorexia nervosas são psicopatologias engendradas em nossa cultura, são doenças 

contemporâneas, uma vez que a modernidade produz mensagens contraditórias, como 

convidar os sujeitos a desfrutarem intensamente dos prazeres da vida (prazeres físicos, 

sensoriais, alimentares, etc.) e, ao mesmo tempo, lança a advertência “mantenha-se 

adequado, mantenha-se em forma” (p. 85), como restrição pessoal e cuidado de si.  

Na terceira e última entrevista (“Um homem com esperanças”), Bauman assinala que 

sua forma de analisar os fatos sociais não é otimista nem tampouco pessimista, porém, 
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afirma: “eu acredito [...] que é possível um mundo diferente e de alguma forma melhor do 

que o que temos agora. Então, talvez eu pertença à terceira categoria, que se mantém fora 

da querele de famille – a categoria dos ‘homens com esperança’” (p.87-88). Finalmente, ao 

concluir, o autor demonstra crer nas possibilidades de escolha do ser humano; escolhas em 

que pesem as transformações materiais com relação às trajetórias individuais de vida. 

Por fim, Bauman pretende com o presente livro manter sua crítica ao mundo líquido-

contemporâneo, demonstrando nele quais são os problemas de ordem econômica e 

subjetiva suscitadas em uma sociedade de consumo desenfreado. 
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