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Em momentos de crise, todos os 
pardos são gatos. É o caso, agora. Todos 

os analistas, economistas e profissionais da 

previsão econômica e social viraram gatos, 

isto é, dotados de sete vidas. A cada previsão 

equivocada surge um ânimo a mais para a 

próxima entrevista ou conferência. Muito 

bem pagas, note-se. Este é um dos raros 

fenômenos benéficos da crise mundial: quanto 

mais pateticamente errada a previsão, mais 

solicitados e gratificados são os Nostradamus 

contemporâneos. Intérpretes de misteriosos 

búzios, ledoras de mão e de seus sinuosos 

caminhos, zíngaros de vários calibres 

inquietam-se com a inesperada concorrência. 

Enfrentam o vigor surpreendente da 

charlatanice globalizada. A vantagem dos 

novos decifradores dos restos de fundo de 

xícara sobre os antigos adivinhos consiste em 

que, enquanto estes terminam percebendo 

bons augúrios para o futuro de seus clientes, os 

trapaceiros globais são unânimes em afirmar, 

depois de alguns inseguros prognósticos do 

óbvio – p.ex., o mundo talvez não volte a ser 

o mesmo –, que, na verdade, não sabem o 

que vai ocorrer. Os idiotas nativos aceitam a 

confissão de ignorância como uma previsão 

antecipadamente bem sucedida. Pagam 

fortunas por ela. Deviam estar sujeitos a 

confisco fiscal sobre a alienação.

Recado
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Quem nunca sonhou sonhar como Fellini? Mergulhar, como 

menino louco, na fartura de uma taberneira ou bailar em um 

picadeiro ao som de Nino Rota? Nas páginas seguintes, o mestre 

pinta, borda e escreve construindo e desconstruindo a realidade.  

La nave va... Fellini fica. E nossos parceiros, também.
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suspensão. Muito 
mais conforto 
e prazer ao dirigir.
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externos com 
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qualquer ocasião,
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Piloto automático 
na direção. Sistema 
de som com MP3, 
entrada para iPod 
e disqueteira no 
painel para 6 CDs.
Controles no volante.

8 air bags. 
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e de cortina. 
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estacionamento.
Sensores de chuva.

Freios ABS de 
última geração 
com BAS e EBD 
que reduz a 
distância de 
frenagem.

Controle eletrônico 
de estabilidade. 
Melhora a 
dirigibilidade 
em situações 
de emergência.   

Ar-condicionado digital. 
Computador de bordo.
Iluminação azulada 
por LEDs de última 
geração tecnológica.

Maior distância 
entreeixos, 
proporcionando 
mais conforto 
e extraordinário 
espaço interno.

SE VOCÊ ADMIRA A TECNOLOGIA DA MERCEDES,
O DESIGN E A ESPORTIVIDADE DO BMW SÉRIE 1 

E A PERFEIÇÃO DOS LUXUOSOS INGLESES, 
VOCÊ VAI ADORAR O i30.
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senhor ou a senhora 

contribuinte, por ven-

tura, sabe quem são 

os ricos do Brasil? Em 

que cidades moram? De 

onde vem e para onde vai essa fortuna? 

A quanto monta? De que é constituída? 

Pois nem os mais acurados mecanismos 

de rastreamento dos dinheiros alheios 

são capazes de puxar esses extratos com 

exatidão. Acessar o nebuloso mundo 

da quantificação da riqueza dos endi-

nheirados encerra uma tarefa mercurial 

que não é para o bico de qualquer um. 

Nem que esse um seja o tentaculoso 

Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE). E, justiça seja feita, nem 

para seus congêneres em nações mais 

desenvolvidas. 

A dificuldade está em que a maio-

ria das investigações nesse sentido é 

efetuada a partir de entrevistas. E em 

entrevistas – não é preciso media trai-

ning para saber – cada um declara o 

que melhor lhe aprouver. Nesse caso, a 

conveniência pode equivaler a informar 

apenas o valor da ocupação formal. Ou 

seja, a subestimação do rendimento 

guarda relação íntima com o seu valor 

e a sua natureza, tanto menor quando 

ligado a salário, aposentadoria e pensão, 

quanto maior se angariado no mercado 

periférico ou em ganhos de capital. Isso 

pode estar relacionado não só à vontade 

pura e simples do cidadão de não decla-

rar a verdade ao governo, para interditar 

o controle de sua riqueza, como, no caso 

de empregadores, ao embaralhamento 

entre a retirada oficial e a concretamente 

realizada. Por isso, é objeto de discussão 

se os instrumentos públicos de aferição 

são efetivamente confiáveis para uma 

O

marolinha
EntrE os ricos, crise sEMprE foi, siM,

monica sinElli
jornalista
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análise aprofundada da ponta superior 

da grei nativa. Se o Censo Demográfico 

ainda consegue capturar os ricos com 

relativa eficácia, é líquido e certo que 

seu radar não localiza as pegadas dos 

“muito ricos”. 

EscondE-EscondE

Mas, afinal, quem são esses seres 

cuja imagem mal se reflete no espelho 

das estatísticas oficiais e que drenam 

grande parte da corrente sanguínea 

que mantém a pulsação da economia 

brasileira? Para chegar ao território onde 

se movem esses poderosos conjuntos, o 

economista Marcio Pochmann e equipe 

escanearam os (des) caminhos que le-

varam o Brasil ao ranking dos dez países 

com as maiores desigualdades sociais 

do mundo. Presidente do Instituto de 

Pesquisas Econômica Aplicada (Ipea) 

e professor do Instituto de Economia 

da Unicamp, ele lançou recentemente 

o volume 3 da “Estratificação Social no 

Brasil - Proprietários, Concentração e 

Continuidade” (Cortez Editora), ao lado 

de um time multidisciplinar de outros 

dez especialistas. Foi também o organi-

zador do “Atlas da Exclusão Social - Os 

Ricos no Brasil” (este com uma equipe 

de mais 15 participantes), um dos raros 

esquadrinhamentos do topo da pirâmide 

nacional. Ambos partem de dados dis-

ponibilizados pelo IBGE. A definição de 

classes superiores tem como paradigma 

a célula formada pelas famílias tradi-

cionais e emergentes, com patrimônio 

caracterizado pelo acúmulo expressivo 

de imóveis e títulos de renda variável 

ou fixa, e proprietários de empresas ou 

ocupantes de altos cargos de direção nos 

setores públicos e privados. 

Ao debruçar-se sobre o período de 

1980 a 2000, os pesquisadores chega-

ram ao mapeamento de um seletíssimo 

universo dos cinco mil clãs mais ricos 

– ou 0,001% do total de famílias – do 

Brasil, que acumulam um patrimônio 

em bens e rendimentos correspondente 

a nada menos que 40% do PIB (Produto 

Interno Bruto). “Temos grandes estudos 

a respeito dos pobres, mas a produção 

de conhecimento sobre os ricos é es-

cassa, porque eles se escondem. É mais 

difícil ter certeza da renda calculada 

por outras fontes que não o trabalho. 

Porém, não se pode compreender o 

contexto da exclusão econômica, social 

e política no país sem refazer a trajetória 

da exacerbada concentração da riqueza, 

que vem lá das capitanias hereditárias”, 

afirma Pochmann. Os levantamentos 

revelam que “os ricos se escondem não 

somente das estatísticas, mas também 

da sociedade e de qualquer noção de 

espaço público. Junto com os excluídos 

sociais pela miséria, conformam o outro 

lado da nossa cidadania incompleta”. 

Seja como for, bem vindos ao exclu-

sivíssimo clube da superelite verde e 

amarela, que atropelou recessões, mo-

ratórias e sucessivos planos econômicos 

e duplicou seu contingente nessas duas 

décadas, espremendo ainda mais as 

estreitas margens da concentração de 

renda nacional. Desprezível do ponto 

de vista meramente numérico, é essa 

gente quem manda e desmanda no país 

do carnaval. 

Como se explica que em um uni-

verso então com mais de 177 milhões 

de habitantes apenas cinco mil famílias 

abocanhem um acervo equiparável a 

todo o fluxo de renda gerado pelo país 

no período de um ano? O fato é que o 

tempo passa, o tempo voa e a elite da 

terra de Santa Cruz continua numa ótima. 

Entra regime, sai regime e nem tchuns. 

De Império à República, de agrário a 

urbano-industrial, de ditadura à demo-

cracia, o Brasil mantém o afunilamento 

na repartição do bolo de forma imper-

turbável. Isso se comprova pela análise 

dos indicadores de 1980 a 2000, quando 

se verifica uma variação do índice de 

famílias ricas de 1,8% para 2,4%, com o 

De Império à República, de agrário a urbano-industrial, de 
ditadura à democracia, o Brasil mantém o afunilamento na 
repartição do bolo de forma imperturbável

ESPUMa
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salto de sua renda média em relação à 

da totalidade das famílias brasileiras de 

10 para 14 vezes. Na comparação com 

a renda das famílias que estão abaixo 

da linha da pobreza, esse distância pula 

para 80 vezes mais. Em São Paulo, o 

percentual chegou a crescer 100% nesse 

intervalo. 

A Região Sudeste agrupa 73,5% de-

las – contra 67,2% no início do período 

–, seguida pelo Sul (10%), Nordeste 

(7,7%), Centro-Oeste (6,4%) e Norte 

(2,4%). Metade dessa casta vive em 

quatro cidades: São Paulo (SP), Rio 

de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Belo 

Horizonte (MG). Sem surpresas, São 

Paulo é o estado que apresenta a maior 

parte dos abastados, agregando 58% 

das pessoas integrantes de famílias com 

renda mensal superior a R$ 10.982, em 

valores de 2003. E contribui com 47 

entre os 100 municípios com maior 

número de ricos. 

Na sequência, vêm Rio Grande do 

Sul (sete), Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e Paraná (seis cada uma), Santa Catarina 

(quatro), Pernambuco (três) e Bahia, Es-

pírito Santo, Goiás e Paraíba (duas cada 

uma). Enquanto São Paulo aumentou 

seu peso nessas ilhas de prosperidade 

de 37,8% para 58%, o Rio de Janeiro 

despencou de 19,3% para 8,7% ao longo 

desse tempo. 

Conforme se poderia prever, esses 

grupos residem nas áreas urbanas, têm 

em geral curso superior, são brancos e, 

em ordem de grandeza, diretores do pri-

meiro escalão de empresas da iniciativa 

privada (40%), empregadores (28,5%) 

e profissionais autônomos (18%). Os 

maiores caixas altas do país estão no 

Distrito Federal, em que a faixa dos 1% 

mais ricos recebe R$ 40,7 mil por mês, 

número bem superior à média nacional 

dos 1% mais ricos em âmbito nacional, 

cerca de R$ 23,3 mil. E, ao contrário do 

que se possa supor, não são os que 

batem ponto no serviço público, mas 

ocupantes dos primeiros escalões de 

empresa do setor privado, assim como 

a maior parte dos ricos do Nordeste. 

Os altos cargos do funcionalismo, no 

entanto, remuneram 15% dos ricos do 

DF e Mato Grosso, 11,8% de Sergipe e 

de 19,2% do Piauí. Os poderosos de 

São Paulo e Rio de Janeiro são empre-

gadores ou diretores do setor privados, 

sendo que em Minas e Espírito Santo 

o mercado autônomo também influi 

bastante nas fontes de renda, a exemplo 

do Rio Grande do Sul e Paraná, ao lado 

da direção de empresas privadas. O Sul, 

como um todo, é predominantemente 

empregador. 

segunda maior renda dos 

ricos parte da Região Su-

deste, onde o 1% mais rico 

põe na conta em média 

R$ 30,6 mil por mês. Os 

mais ricos dos ricos encontram-se 

em Minas, chegando a R$ 32,6 mil e, 

depois, São Paulo, com R$ 31,8 mil. Na 

terceira colocação vem o Sul, em que a 

média mensal é de R$ 24,5 mil, sendo 

a maior no Paraná (R$ 25,6 mil) e a 

menor, no Rio Grande do Sul (R$ 23,2 

mil). No Norte, a média alcança R$ 20,5 

mil, entre a máxima (R$ 22,1 mil) em 

Roraima e a mínima, no Amapá (R$ 19,3 

mil). Os mais pobres dos meninos ricos 

habitam o Nordeste, embolsando em 

média R$ 17,2 mil mensais, sendo que 

os mais pobres desses pobres estão no 

Maranhão (R$ 14 mil) e os melhores de 

vida em Pernambuco (R$ 19,4 mil por 

mês). Com exceção do Sudeste, os ricos 

do país são migrantes, principalmente 

nas Regiões Centro-Oeste e Norte, onde 

representam mais de 70% em estados 

como Roraima e Rondônia, o que indica 

que os moradores fizeram fortuna em 

outras regiões e regressaram para a 

terra natal.

QuErElas do Brasil

No que Marcio Pochmann classifica 

como “trágica estabilidade em nosso 

padrão de distribuição de renda e ri-

queza” entram querelas históricas que 

marcam a formação do capitalismo bra-

sileiro. Nesse encadeamento, exclusão 

social é a terminologia contemporânea 

para definir um processo remetente ao 

sistema escravocrata que atravessou 

mais de três séculos. Mesmo a sua 

abolição não significou a abertura de 

acesso a condições dignas de vida para 

parcela expressiva da sociedade: quase 

metade dos municípios acham-se em 

situação de exclusão e apenas 200 (ou 

3,6% do total) apresentam um padrão 

adequado. 

A universalização do voto, à exceção 

dos analfabetos, em que pese o avanço 

dos direitos políticos, tampouco foi sufi-

ciente para promover uma incorporação 

da cidadania em profundidade. Até 

meados dos anos 60, quando se imple-

menta o Estatuto do Trabalhador Rural, 

a maioria da população, incrustada no 

campo, permaneceu à margem legal das 

prerrogativas sociais. Na observação do 

A



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

24

economista, ainda que o país tenha atra-

vessado as fases colonial de 1500 a 1822, 

monárquica, de 1822 a 1889 – agrária e 

baseada na posse de terra e de escravos 

–, e daí em diante a republicana – mais 

dependente do meio urbano-rural –, o 

jogo distributivo, mesmo com a entrada 

de novos players e mudança no perfil de 

geração e apropriação da riqueza, corre 

inalterado. “Chama a atenção o fato de 

o Brasil ter passado por situações tão 

distintas sem que terminasse realizando 

as reconhecidas reformas clássicas do 

capitalismo contemporâneo”, destaca 

Poshmann. 

m 2001, os 10% mais ricos 

seqüestravam três quartos 

de toda a riqueza nacional, 

índice superior ao registrado 

nos séculos anteriores. É uma 

confraria imunizada contra a necessi-

dade de subtração da desigualdade e 

resistente – em sua compressora aliança 

de interesses, modelando governos nos 

contornos de suas fôrmas de fabricação 

serial de privilégios – a transformações 

de fato na arcaica estrutura distributiva. 

No máximo, um doce de leite aqui, uma 

cocada ali, para lubrificar as peças da 

engrenagem que tece a perpetuação do 

status quo, dentro do melhor princípio 

plus ça change plus c´est la même chose. 

Na linha de raciocínio dos pesquisadores, 

“talvez isso ajude a entender porque o 

Brasil se coloca em termos de experiên-

cia internacional como um dos poucos 

países capitalistas incapazes de realizar 

reformas civilizatórias no padrão de 

geração e distribuição de riqueza e de 

instaurar direitos realmente universais. 

Assim, os ricos praticamente não pa-

gam impostos, não compartilham os ren-

dimentos de suas propriedades e ativos, 

preferindo a barbárie da desorganização 

social do que a opção – penosa para 

seus interesses – de construir uma nação 

realmente justa”. Nesse andar paquidér-

mico da carruagem, o conservadorismo 

das elites, com seu poderio econômico 

e político, segue infundindo embargos a 

uma gestão moderna do país e minando 

políticas públicas capazes de cancelar 

o extremo descompasso na repartição 

da renda. Do que seriam exemplo as 

reformas agrária, de maneira a melhor 

distribuir a estrutura fundiária nacional; 

tributária, garfando, proporcionalmente, 

mais os ricos que os pobres; social, para 

universalizar o acesso a bens, serviços e 

equipamentos básicos; e urbana, com 

a finalidade de conter a especulação 

imobiliária generalizada. 

Não só isso não ocorreu, como 

novos elementos apareceram na com-

posição quantitativa e qualitativa dos 

ricos, quando despontam industriais 

e banqueiros nacionais, fazendeiros 

dependentes da expansão constante da 

fronteira, empresários do agronegócio 

e agenciadores de obras e serviços 

associados ao gasto público. E, ainda, 

assalariados embutidos em órgãos do 

aparelho oficial, como Legislativo, Exe-

cutivo e Judiciário e empresas estatais; 

e burocratas do setor privado, ocupando 

níveis intermediários especialmente das 

grandes multinacionais.

riQuEza dE papEl 

Diferentemente de outros momentos 

históricos, em que a riqueza saía do 

latifúndio ou da intensa industrialização, 

hoje ela se empareda no restrito circuito 

das finanças. Em razão de movimen-

tações vinculadas ao setor financeiro, 

uma pequena parcela da classe média 

enriqueceu em um lapso de fraco de-

sempenho econômico. Boa parte dos 

novos ricos brotou de atividades não 

produtivas, sobretudo ganhos de capital 

com a venda de bens – sejam imóveis, 

fazendas, empresas, ações, participações 

– adquiridos a preços baixos e vendidos 

supervalorizados após forte alta. Esse 

ciclo de financeirização da riqueza, de 

que fala Pochmann, suspendeu o padrão 

de acumulação de capital por meio de 

investimento no setor produtivo ou 

remuneração assalariada, independe de 

especificidades regionais e desconhece 

barreiras geográficas. 

“Tivemos o Estado Novo (1937-

1945) e o regime militar (1964-1985), 

justamente quando se definiu o novo 

pacto de poder favorável à industrializa-

ção (década de 1930) e quando o país 

registrou as maiores taxas de crescimento 

da renda (milagre econômico entre 1968 

e 1973). Desde 1980, com o abandono 

do projeto de industrialização nacional, 

tem avançado no país o ciclo da finan-

ceirização da riqueza, com retorno ao 

modelo primário-exportador de matérias 

primas e produtos agropecuários. Da 

mesma forma que os ciclos econômicos 

anteriores, o padrão distributivo segue 

inalterado, a não ser pelo aprofundamen-

to da desigualdade de renda e riqueza. 

Entre 1980 e 2000, por exemplo, quando 

o crescimento econômico foi pífio, prati-

camente dobrou em termos absolutos e 

relativos a quantidade de famílias ricas. 
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E se tornou, também, geograficamente 

mais concentrada ainda a presença dos 

ricos no Brasil”. 

Nesse ínterim, a renda per capita 

nacional cresceu somente 0,36% como 

média anual, bem abaixo do que se veri-

ficou no período anterior (1960/80) – em 

média um aumento de 4,58%. Além de 

certa estagnação na evolução da renda 

per capita, assistiu-se ao predomínio de 

uma forte oscilação nas atividades eco-

nômicas, acompanhada da manifestação 

de um longo regime hiperinflacionário 

(1979-1994).

Segundo os estudos, a partir dos 

anos 90, quando mais se esperava uma 

melhora na distribuição de renda, o que 

se viu foi o crescimento de um modelo 

selvagem de acumulação de riqueza, em 

uma política econômica de corte neolibe-

ral. “Selvagem porque – está nos livros 

–, ao fim das contas, por meio da dívida 

pública, dos juros altos e do superávit 

primários, o Estado transfere recursos 

oriundos de toda a população para as 

camadas mais ricas do país. Um fenôme-

no legal, mas injusto, que colabora para 

deteriorar ainda mais o já grave quadro 

da distribuição de renda no Brasil. 

O Estado tem disponibilizado aos 

investidores papéis da dívida pública 

pagando juros muito elevados e, por-

Hoje a riqueza 
se empareda no 
restrito circuito 
das finanças
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Cerca de 20 mil 
famílias no Brasil 

possuem algo em torno 
de 80% dos títulos 

públicos federais 

tanto, bastante atraentes na análise dos 

profissionais que negociam estes ativos. 

O problema é que, para pagar juros 

tão altos, o governo tem sido obrigar a 

realizar superávits primários estelares, 

comprometendo sua capacidade de 

investimento e ação sobre a economia 

brasileira. Em palavras diretas, o gover-

no tem arrecadado cada vez mais da 

população, através dos impostos majo-

ritariamente indiretos e contribuições, 

e utilizado parte importante desses 

recursos para pagar títulos da dívida 

pública, beneficiando assim principal-

mente quem pode comprá-los, ou seja, 

os mais ricos. Algo, portanto, difícil de ser 

defendido em um país que está muito 

longe de alcançar índices aceitáveis de 

distribuição de renda”. 

Cerca de 20 mil famílias no Brasil 

possuem algo em torno de 80% dos títu-

los públicos federais – por representarem 

ganho certo, na contramão do mercado 

acionário –, para os quais convergem o 

crédito bancário, as sobras de caixa das 

empresas e as fortunas pessoais, em um 

processo ininterrupto de transferência 

patrimonial via Estado para os ricos. Os 

estudos inferem que “o crescimento 

econômico e a construção da nação não 

se configuram mais como necessidades 

para a expansão do capital, promovendo-

se assim o descolamento da riqueza 
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financeira em relação à base real da 

economia do país. Ao mesmo tempo, 

o desenvolvimento volta a se configurar 

como simples assimilação cultural e tec-

nológica, desprovida de potencialidades 

renovadoras e diversificadoras”.

radiografia dos propriEtários

A cartografia desenvolvida pelos 

pesquisadores sobre a propriedade no 

Brasil demonstra que somente 6% da 

população dominam a posse dos meios 

de produção. Segundo eles, à exceção 

dos impactos das crises financeiras locais 

e mundiais sobre alguns segmentos 

pontuais, esses proprietários juntam 

capital com o sustentáculo de um Estado 

excêntrico que, independentemente 

do regime político da vez, tem sido o 

fiador por excelência de seus ganhos 

desde a Colônia. Na atualidade, a banda 

continua a tocar pelo mesmíssimo dia-

pasão. A guerra fiscal e a transferência 

de recursos sob a modalidade de juros 

aos aplicadores financeiros imprimem 

o timbre na concentração de riqueza 

do país. É o Estado, sempre ele, como 

supremo avalista da acumulação de bens 

in perpetuum mobile. 

O colapso do processo de indus-

trialização nos anos 80 interrompeu a 

evolução das taxas de crescimento eco-

nômico experimentadas pelo país desde 

1930. A reboque, veio o endividamento 

estatal, estrangulando as linhas de finan-

ciamento para tocar os projetos públicos. 

Com a consequente queda na demanda 

efetiva dos empreendimentos, a iniciativa 

privada vai aguardar que a tempestade 

passe para reengatar seus investimentos 

produtivos. 

Só que a bonança – presa no fosso 

da dívida externa – não virá. Na ava-

liação do Atlas: “Os proprietários de 

capital não buscaram mais elevar sua 

acumulação através do investimento 

em formaão bruta de capital fixo e, 

deste modo, o crescimento econômico 

esvaiu-se. Assim, somados à desvalori-

zação cambial importação mais caras, 

mecanismo de correção monetária em 

pleno funcionamento e crescente endi-

vidamento público interno, não tardou 

a surgir o fenômeno da inflação e, mais 

grave, da inflação inercial. Esta, por suas 

próprias características e aliada a planos 

econômicos fracassados, fez explodir 

as taxas da inflação brasileira a valores 

inesperados”.

os anos 90, a política de 

abertura comercial do go-

verno jogou as indústrias 

na arena da concorrência 

externa, sem a contrapar-

tida de mecanismos que signifcassem 

aumento real de competitividade. Em um 

ambiente de negócios recessivo, instável 

e inflacionário, torna-se mais vantajoso 

ainda lançar as fichas na ciranda finan-

ceira do que correr os riscos inerentes às 

atividades produtivas. Até então amon-

toada sob a configuração de latifúndios 

no campo e na indústria e comércio 

urbanos, a riqueza, a partir daí, assume 

outras feições, mas com o mesmo peso. 

Se aqueles já não são, unicamente, os 

maiores ativos dos grandes proprietá-

rios, é porque, cada vez mais, a riqueza 

torna-se financeira. E, diga-se, enlaçada 

pelo capital estrangeiro, que também foi 

agente dessa mudança, ao contrair um 

alto volume de ativos produtivos estatais 

e privados a preços relativamente baixos, 

assenhorando-se, sobretudo nos setores 

de utilidades públicas, de mercados 

fortemente rentáveis. 

“Dessa maneira, mesmo as eli-

tes proprietárias ligadas à produção 

de bens e serviços não financeiros 

usufruem da enorme transferência 

de renda proporcionada pelo Estado 

endividado que paga, anualmente, vo-

lumes escandalosos de juros extraídos 

de recursos captados por uma carga 

tributária elevada. É sobre esse ponto 

que parece construir-se um novo pacto 

de poder no Brasil: na divisão, entre as 

elites proprietárias, dos recursos que 

o Estado disponibiliza na forma de 

pagamento da dívida pública interna. 

Na verdade, trata-se da quase repetição 

de um tema antigo e recorrente, apenas 

com roupagem nova: a apropriação 

do Estado pelas elites proprietárias 

brasileiras em favor, exclusivamente, 

dos seus interesses imediatos e de 

longo prazo. O perigoso é que agora 

essa tradição brasileira de privatização 

do Estado tende a levar o país à estag-

nação econômica”, alertam os autores 

das pesquisas. E complementam: “A 

máquina do Estado, emperrada por 

cortes de custos, gestão deficiente e 

privatizada por interesses imediatos de 

uma elite patrimonialista, não é capaz, 

por agora, de executar qualquer plano 

de desenvolvimento ou projeto nacional 

que não seja do agrado dos grandes 

proprietários do país”. 

Em alinhamento a dados interna-

cionais, alguns brasileiros destacam-se 

no clube dos proprietários super ricos 
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do mundo, 20 deles perfazendo uma 

fortuna na casa de US$ 46,1 bilhões.

anEstEsia gEral

Na visão do presidente do Ipea, 

existem duas vias para reduzir a desi-

gualdade: as revoluções ou as reformas 

de Estado, criando-se uma estrutura 

tributária progressiva. “A experiência in-

ternacional mostra que quando um país 

sai de uma ditadura para a democracia 

e do agrário para o urbano ocorrem 

transformações na estrutura social, com 

a alteração da renda. Esse tipo de ruptu-

ra modifica o padrão distributivo. Aqui, 

não temos experiência de revolução ou 

de reformas. A estruturação fundiária 

hoje é pior do que na década de 50. 

Não há rompimento, as mudanças se 

dão via acordo por cima. Nossas insti-

tuições são frágeis. É escassa a cultura 

democrática, com débil organização 

da sociedade, que parece desconhecer 

a dimensão do problema. O Poder 

Legislativo tem o papel básico de rea-

firmação do direito republicano no que 

tange a equivalência de oportunidades. 

Mas paira uma anestesia no enfrenta-

mento do processo de exclusão, que 

se estende por quase toda a geografia 

nacional, mesmo que hoje existam in-

dicadores importantes de identificação 

e quantificação da pobreza. Sobram 

partidos políticos e faltam idéias. Os 

meios de comunicação detêm o mono-

pólio do conhecimento. A Educação é 

qualitativamente baixa. Não há acesso 

à tecnologia. O interesse corporativo do 

setor financeiro, por exemplo, faz com 

que não tenhamos nem 300 bancos, 

frente aos 9 mil existentes nos Estados 

Unidos e 3 mil na Alemanha, o que 

obstrui o caminho a linhas de crédito. 

Construímos um circuito em que o 

próprio Estado é o principal articulador 

para que não se paguem impostos. Em 

24 anos de democracia, os avanços são 

poucos. As privatizações representaram 

uma transferência brutal de renda para 

os núcleos privados, da ordem de 15% 

do PIB”. 

uando o assunto se en-

caminha para a conjun-

tura de crise financeira 

internacional, Pochmann 

assinala: “A crise implica 

a recolocação de temas que estavam 

marginalizados, como emprego e po-

breza. Em tese, enfraquece os grupos 

dominantes e traz a oportunidade de se 

lançar novas utopias. O jogo está sendo 

jogado e não indica que os ricos ficarão, 

necessariamente, mais ricos, embora 

tenham maior poder de negociação. A 

crise de 29 abriu a perspectiva para fazer 

reforma tributária, que é um tema mais 

presente no governo Lula sob o ponto 

de vista da justiça fiscal. Mas se isso vai 

virar realidade é outra coisa”.

Fiquemos com a reflexão propos-

ta pelo Atlas: “Na verdade, os ricos 

brasileiros são cada vez mais ricos em 

geral, sem adjetivos ou qualificações. 

Ricos globais e financeirizados, fora do 

seu lugar, como são todos os ricos de 

hoje, navegando um barco senhor de si, 

singrando mares cada vez mais revoltos. 

Não deixam de comungar os mesmos 

espaços, valores, leituras, utopias, tal 

como no passado. A diferença é que 

os novos ricos agora efetivamente 

não têm pátria. Mais que isto, abriram 

parcialmente mão do pesado fardo 

de serem exploradores do trabalho e 

de terem que produzir mercadorias 

dotadas de valor de uso. Residem na 

esfera da circulação, onde o capitalismo 

sempre se sentiu em casa. Não é o caso 

de persegui-los ou execrá-los, os ricos, 

pois ocupam um espaço aberto pela 

política econômica e pela globalização 

das finanças. O desafio é integrá-los à 

nação e ao desenvolvimento econômi-

co acionado por políticas de redução 

da desigualdade. A sua rentabilidade 

pode e deve cair sem que deixem de 

ser necessariamente ricos”. 
monicasinelli@globo.com

notas

1. “Estratificação Social no Brasil - Proprietários, Concentração e Continuidade” (Cortez Editora) – Organização: 
Marcio Pochmann, Ricardo Amorim, Alexandre Guerra e Ronnie Aldrin. Participação: Fabio Monteiro Vaz, Marcelo 
Benedito, Marcos Oliveira, Marco Antonio Pereira, Maurício Fronzaglia, Rodrigo Coelho e Valter Ponte. 

2. “Atlas da Exclusão Social - Os Ricos no Brasil” (Cortez Editora) - Organização: Marcio Pochmann, André Campos, 
Alexandre Barbosa, Ricardo Amorim e Ronnie Silva. Participação: Alexandre Guerra, Claudia Cirino, Claudia Ma-
galhães, Eduardo Abud, Enzo Couto, Estanislau de Freitas, Juilana D´Ávila, Marcelo Benedito, Marcelo Phintener, 
Marcos Paulo de Oliveira e Thiago Ribeiro.
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Segregação  

e conversão  
pentecostal
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os últimos anos, os pesquisa-
dores da religião têm debatido 
sobre o significado do avanço 
evangélico no país: segundo 
o Censo, em 1980 os evangé-
licos eram 6,6% população; 
em 1990, atingiam 9%, e, em 
2000, chegaram a 15,6%. Em 
três décadas, os evangélicos 
duplicaram em números ab-
solutos, de 13.157.094 para 
26.452.174. Importante notar 
que boa parte deste cresci-
mento acontece entre os evan-
gélicos pentecostais, que for-
mam a maioria do segmento, 
com 77,86%, contra 22,4% de 
evangélicos de missão.

Como entender o fenôme-
no sem nos dispersarmos em 
uma multiplicidade de expli-
cações? Como selecionar o que 
é fator relevante neste proces-
so de conversão em massa de 
um de cristianismo para outro? 
Provavelmente, uma explica-
ção eclética do tipo “trata-se 
de um avanço da situação reli-
giosa pluralista e de mercado e 
num contexto socioeconômico 
caracterizado por grande vul-
nerabilidade social, pobreza, 
desigualdade, violência e cri-
minalidade” não estaria incor-
reta porque lista quase todos 
os males contemporâneos. En-

tretanto, exatamente por seu 
ecletismo, a explicação é insu-
ficiente.

Se as ciências sociais têm 
alguma consistência, seus pes-
quisadores precisam explicar 
porque, em um leque amplo 
de fatores, alguns são mais 

relevantes do que outros. No 
caso da expansão evangélica, 
por exemplo, nota-se que a 
evolução dos números não é 
tão homogênea quanto parece. 
Os próprios especialistas reco-
nhecem que a partir da década 
de 1980 o crescimento evan-
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gélico se revelou vertiginoso 
(Oro 1996, Prandi e Pierucci 
1996, Fernandes et al. 1998, 
Campos 2008), acentuando 
uma tendência que era um 
tanto tímida e minoritária nas 
décadas anteriores. Em termos 
sociológicos, algo aconteceu 
de relevante nas três últimas 
décadas do século XX, intensi-
ficando um processo que ante-
riormente se arrastava.

Em outro campo de es-
pecialidade, nos estudos das 
metrópoles, é de amplo conhe-
cimento que a década de 1980 
foi marcada pelo arrefecimen-
to da migração rural-urbana e 
interregional. Rio de Janeiro e 
São Paulo deixaram de ser os 
pólos de atração populacionais 
do país e seus fluxos centrí-
petos foram substituídos pela 
intensificação da migração no 
interior das regiões metropo-
litanas. Mais especificamente, 
ocorreu um incremento das 
migrações interperiferia (Ri-
beiro e Lago 1995, Caldeira 
2000, Lago 2000).

Ao justapor estas informa-
ções com outra, produzida por 
Cesar Jacob e equipe, sobre o 
mapeamento da distribuição 
territorial das religiões nas 
principais metrópoles brasi-
leiras, encontramos uma pista 
de investigação instigante. Um 
dos principais resultados do 
mapeamento foi a constatação 
de que as metrópoles brasilei-
ras têm sido ocupadas dentro 
de um padrão recorrente. Há 

os maiores índices de 

pentecostais, sem exceção, 

estão nas periferias 

metropolitanas



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

34

“uma presença mais acentu-
ada dos católicos nos bairros 
centrais ou naqueles em que 
se verificam melhores níveis 
de renda e de escolaridade dos 
seus habitantes”. Em contra-
posição, os maiores índices 
de pentecostais, sem exceção, 
estão nas periferias metropoli-
tanas “De fato, a concentração 
dos pentecostais nos bairros 
periféricos, com os piores ní-
veis de condições de vida, se 
apresenta como um outro as-
pecto que se repete em todas 
as capitais estudadas. A forte 
presença de fiéis desse grupo 
religioso nas periferias tem le-
vado, inclusive, à formação de 
verdadeiros anéis pentecostais 
em torno das áreas centrais das 
capitais” (2006: 237).

Isto significa que, quando 
as metrópoles brasileiras dei-
xaram de receber migrantes, 
os seus habitantes tenderam 
a acomodar suas diferenças e 
desigualdades em territórios 
virtualmente distintos. Desta 
afirmação ainda um tanto vaga 
e imperfeita, segue-se a pergun-
ta: afinal de contas, o que ligaria 
um processo de conversão reli-
giosa de massa com um padrão 
de habitação nas metrópoles? 
Estaríamos diante de um fenô-
meno social que nos obrigaria 
a retomar argumentos ecoló-
gicos simplórios – algo como 
“os pentecostais, uma religião 
do tipo seita, estão acentuando 
o efeito de enclave da pobreza 
urbana metropolitana” – para 

compreender dinâmicas sociais 
complexas? O impasse parecia 
inevitável, não fosse um destes 
acasos de vida1.

Estava em meu aparta-
mento reunindo os elementos 
para escrever a primeira ver-
são deste artigo, quando Paula, 
minha amiga crente, moradora 
de Magé e faxineira em uma 
casa de classe média de Santa 
Teresa, ligou. Depois de um 
preâmbulo, Paula, com a voz 
entristecida, contou: “Hoje, 
minha patroa me serviu feijão 
sem carne”. Não entendi nada 
e pedi mais explicações: “Como 
assim, feijão sem carne?”. Pau-
la explicou. O costume naquela 
casa é que, enquanto Paula faz 
a faxina, a patroa vai para a co-
zinha e prepara o almoço. Feito 
o almoço, primeiro a família se 
serve e, em seguida, a patroa 
deixa o prato da empregada so-
bre a mesa. Naquela terça-feira, 
o prato que estava na mesa tra-
zia feijão e arroz. Paula comeu 
e, quando foi pegar água na ge-
ladeira, viu uma tigela com as 
carnes do feijão. A patroa tirou 
as carnes do feijão para servir o 
prato da faxineira. Sem muita 
demora, Paula deduziu o efeito 
simbólico implícito no gesto: 
“Ela [a patroa] quer que eu me 
sinta inferior. Mas eu não sou 
inferior. Hoje à noite, na minha 
casa, vou me ajoelhar e clamar 
a Deus. Vou pedir por mim, 
para que eu suporte esta tribu-
lação, e pela patroa, porque ela 
não sabe o que faz”.

“Hoje, minha 

patroa me 

serviu feijão 

sem carne”
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Habitantes em uma metró-
pole marcada pela desigualda-
de, volta e meia topamos com 
situações como esta onde uma 
das partes procura humilhar 
o interlocutor, especialmen-
te quando se trata de relações 
com empregados domésticos. 
O que me pareceu destacável 
na situação vivida por Paula 
foi o modo como a situação foi 
compreendida e encaminhada. 
Em primeiro lugar, se Paula 
estivesse compartilhando os 
referenciais tradicionais, diga-
mos, das relações hierárquicas 
típicas no interior do Brasil, ela 
sequer compreenderia a situa-
ção como de humilhação. Em 
contextos hierárquicos tradi-
cionais, marcados pelo pater-
nalismo, parte-se do princípio 
que os homens são desiguais e 
que, portanto, alguns nascem 
para patrão, outros para em-
pregado; alguns nascem para 
mandar, outros para obedecer; 
alguns, para pedir apadrinha-
mento, outros, para ser padri-
nho; alguns, para comer feijão 
com carne, outros, feijão sem 
carne. O humilhante, neste 
contexto, é não conseguir cum-
prir adequadamente um destes 
papéis sociais. Nesta gramá-
tica social, não é raro que um 
empregado enfrente outro com 
violência, em defesa da honra 
do patrão. Estabelece-se ali um 
laço hierárquico de fidelidade. 

A posição de Paula não é 
identificável dentro desse pa-
drão interclasse hierárquico 

tradicional. Ela reconhece per-
feitamente bem que há uma 
intenção de humilhação na 
situação, observa a patroa que 
pretende enviar uma mensagem 
de desmerecimento e inferiori-
zação para a sua subordinada. 
Por outro lado, a mensagem não 
é recebida dentro desta gramá-
tica. Entretanto, Paula também 
não responde imediatamente, 
exigindo uma retificação de 
posição. Este outro caminho de 
resposta permitiria a identifica-
ção de Paula como um “sujeito 
de direitos”, alguém que defen-
de a ideia de igualdade estrito 
senso. Ela não atua tendo como 
horizonte uma carta de direitos 
civis, sociais e individuais, nem 
se dispõe a disputar pressupos-
tos da relação, ou de romper 
um contrato cujos termos não 
lhe agradam.

hamo atenção que, diante da 
situação de humilhação, Paula 
sustenta algo de uma relação 
hierárquica – não houve que-
bra de hierarquia na relação 
entre empregada e patroa – e 
algo de um pressuposto iguali-
tário – “A patroa quer que eu 
me sinta inferior. Mas eu não 
sou. ...Vou orar por ela, que 
não sabe o que faz”. 

C



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

36

Meu argumento é que este 
pequeno evento do cotidiano é 
especial porque explicita uma 
das pontas do processo macro 
social que estamos vivendo: 
o distanciamento no vínculo 
entre subordinado-superior na 
relação interclasse faz analogia 
com o distanciamento terri-
torial e com a nova configu-
ração da metrópole, com seus 
espaços segmentados e exclu-
sivos. A transformação social 
que está embutida nesta outra 
configuração da metrópole, 
explicita porque a religião for-
neceu e fornece a gramática de 
reconhecimento das pessoas e 
suas posições na estrutura so-
cial. Assim, enquanto a patroa 
pressupõe que a relação está, 
no presente, regida por um 
padrão hierárquico relacional 
tradicional, paternalista e fi-
deista, a empregada responde 
com um intervalo silencioso 
entre as duas mulheres, algo 
que é estratégico, já que sua 
voz está efetivamente dirigi-
da para Deus, em um clamor 
para que a injustiça sofrida 
não seja em vão. Esta relação 
está a meio caminho entre a 
relação hierárquica tradicional 
e a relacional igualitária. Para 
entender a articulação entre a 
nova configuração urbana da 
metrópole, os novos padrões 
de socialidade interclasse e as 
transformações do cristianis-
mo, sugiro que aprofundemos 
a história de Paula, contextua-
lizando-a. 

aula mora no bairro da Lagoa, 
em Magé, município da Região 
Metropolitana do Rio de Ja-
neiro. Como ela aprendeu nos 
cadernos escolares dos filhos, 
a região foi colonizada há pelo 
menos quatro séculos. Ainda 
no século XVI, um senhor de 
engenho, Bernardo Proença, 
decidiu abrir um caminho li-
gando o Rio de Janeiro a Minas 
Gerais, permitindo assim o es-
coamento do ouro e materiais 
preciosos. Contam que seus 
escravos abriram com a mão 
o “caminho das pedras”, uma 
via sinuosa que se encontra 
preservada em algumas pou-
cas passagens no cimo da Ser-
ra dos Órgãos. 

Cito estes poucos eventos 
históricos apenas para con-
textualizar o lugar onde Paula 
mora: trata-se de uma periferia 
metropolitana distante, mas 
que, pelo fato de situar-se no 
Rio de Janeiro, acumula várias 
camadas de história. Porém, 
estas camadas estão discreta-
mente impressas na paisagem 
e são conhecidas muito super-
ficialmente pelos moradores 
locais. Só mesmo quando eu 
pedi para conhecer um pouco 
mais da região e ofereci-me a 
conduzir Paula, suas filhas e 
sua cunhada de carro pelos 

“pontos turísticos locais” é que 
elas se esforçaram em relem-
brar a lição. 

Paula e as filhas fazem 
troça dizendo que a Lagoa é o 
“fim do mundo”. Esta ideia de 
distância está diretamente as-
sociada à circulação de pesso-
as, símbolos e objetos. Boa par-
te dos trabalhadores do bairro 
percorre enormes distâncias 
para chegar ao emprego. Para 
trabalhar em casa de família, 
Paula tem que acordar às qua-
tro da manhã, caminhar até o 
centro de Magé, pegar o ônibus 
que vai até a Central do Brasil, 
e, dali, tomar o segundo ôni-
bus até Santa Teresa. Com este 
esforço todo, ela chega ao tra-
balho por volta das sete horas. 
São quatro horas de transporte 
por dia. Uma opção para não 
gastar tanto tempo “indo e vin-
do ao fim do mundo”, explica, 
é morar durante a semana no 
trabalho ou improvisar algo 
por perto. A cunhada e uma 
das filhas, ambas solteiras, fa-
zem isto. Por isto, a família só 
se encontra nos fins de sema-
na, quando as duas camas da 
casa de Paula recebem o dobro 
de ocupantes.

Não foi sempre assim. Al-
guns anos atrás, Magé tinha 
um número considerável de 
empregos, com suas fábricas, 
oficinas de pequenos serviços 
e um mercado agropecuário 
apreciável. Paulatinamente as  
fábricas fecharam e hoje, mes-
mo com a instalação da Refi-

P
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naria Duque de Caxias no mu-
nicípio ao lado, Magé está na 
condição de “cidade dormitó-
rio”. A capacidade de absorção 
da mão de obra local pelo setor 
de serviços é reduzida e a re-
finaria tende a empregar ape-
nas temporariamente a mão de 
obra menos qualificada.

Do ponto de vista dos mo-
radores de Magé, as últimas dé-
cadas implicaram um proces-
so de perda de valor do lugar. 
Três décadas atrás, o municí-
pio concentrava uma vida so-
cial pacata, mas relativamente 
autossuficiente. Com o passar 
dos anos, consolidou-se um 
efeito de periferização do mu-
nicípio em relação à metrópole 
– não em relação a um centro 
metropolitano único, em uma 
distribuição radial a partir de 
um núcleo claramente demar-
cado, como em São Paulo, mas 
numa distribuição em faixas, 
em relação a um litoral que 
concentra um equipamento 
urbano mais consolidado, com 
distribuição espacial compac-
ta e contígua das camadas su-
periores (Preteceille e Ribeiro 
1999).

Este deslocamento do cen-
tro da vida “ativa” de Magé para 
a faixa litorânea metropolitana 
provocou uma profunda desor-
ganização no modo de vida das 
camadas de mais baixa renda 
do município. Entre os mora-
dores da Lagoa, por exemplo, 
para se ter acesso ao emprego, 
à moradia, à saúde, à educa-

sua voz está efetivamente 

dirigida para Deus, em um 

clamor para que a injustiça 

sofrida não seja em vão



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

38

ção, apostava-se em redes de 
ajuda mútua entre membros de 
diferentes estratos sociais. O 
modelo é o da sociedade rela-
cional (Da Matta 1985, Duarte 
1986), que, na falta ou comple-
mentarmente aos instrumentos 
formais de seleção e controle 
das instituições públicas, são 
os “amigos” que, em posições 
sociais discretamente superio-
res, indicam, abrem caminho, 
mandam recado, falam com o 
conhecido. Com essa mediação 
personalizada, os mais pobres 
têm acesso à resolução de seus 
problemas cotidianos. Vaga na 
creche municipal, ambulância 
para o doente, emprego na fá-
brica têxtil, indicação de traba-
lho na rede municipal. Sem o 
favor, a máquina institucional 
não funciona, não atende, não 
tem recursos, não está disponí-
vel, não reconhece a demanda 
(Kuschnir 2000).

modelo relacional estabelece 
continuidade com o clientelis-
mo político, que, de tão persis-
tente na região, mesmo com o 
empobrecimento da estrutura 
institucional municipal, ainda 
projeta caricaturalmente Magé 
no espetáculo de escândalos 
da mídia nacional. A atual pre-

feita, Núbia Cozzolino, reeleita 
em 2008, responde a 29 ações 
de improbidade administrati-
va. As mais recentes são resul-
tado de “homenagens” feitas a 
integrantes do clã Cozzolino, 
que dão nome a escolas mu-
nicipais em Magé, segundo 
interpretações do Ministério 
Público, uma forma de fazer 
propaganda de Núbia. Ela é 
alvo de processos por nepo-
tismo, desvio de dinheiro, 
fraudes em licitações, falhas 
na prestação de serviços es-
senciais e descumprimento de 
determinações judiciais.

Tudo leva a crer que o avan-
ço das estruturas institucionais 
estatais torna mais conturbada 
a reposição do sistema cliente-
lista nos velhos termos. Além 
disso, a classe média local se 
tornou menos disponível, pois 
também passou a depender 
do trabalho na faixa litorânea. 
Soma-se a isto o adensamento 
de espaços periféricos, como a 
Lagoa em Magé, via atração de 
migrantes no fluxo intrametro-
politano (Lago 2000). Assim, 
aquilo que parecia um proble-
ma apenas de reorganização 
territorial, envolve uma enor-
me reorganização social, com 
a evasão das camadas médias 
conjugada à ampliação das 
camadas mais pobres nas pe-
riferias da periferia da região, 
o que acaba por se refletir na 
polarização das distâncias so-
ciais. Como resultado, ocorre 
uma rarefação nos encontros 

interclasse e a impossibilida-
de da recriação dos “pactos de 
mediação” nos antigos termos. 

Aspectos inusitados dessas 
mudanças podem ser observa-
dos na festa Nossa Senhora da 
Piedade, ainda hoje a principal 
celebração popular de Magé. 
A festa acontece em setembro, 
mês de Maria, na rua principal 
da cidade, Avenida Padre An-
chieta, diante da igreja Matriz 
Nossa Senhora da Piedade. O 
palco principal fica em frente 
à Matriz e ao longo da avenida 
distribuem-se barracas dos gru-
pos da igreja e de trabalhadores 
autônomos, sendo que esses úl-
timos pagam para se instalar. 

Tradicionalmente, a festa 
era o centro das atividades dos 
paroquianos de todo o primei-
ro distrito, o que incluía duas 
igrejas, a matriz Nossa Senhora 
da Piedade e a Igreja São José 
Operário, e diversas capelas 
espalhadas por Magé. Ainda 
hoje, as pessoas lembram como 
a procissão, a festa, a missa, 
todas as atividades eram rea-
lizadas com notório cuidado 
e capricho. Padre Montezano, 
que foi pároco por mais de 21 
anos, ficou conhecido por seu 
apego aos detalhes rituais, ao 
uso das cores, ao conhecimen-
to dos símbolos e da tradição 
católica. Ele valorizava tais as-
pectos e sabia agregar a contri-
buição dos paroquianos quan-
do agradava seu gosto. Assim, 
a procissão de Nossa Senhora 
da Piedade muitas vezes era 
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engrandecida pelo acolhimen-
to das criancinhas, vestidas de 
anjo, dos coroinhas, vestidos 
segundo o regimento paro-
quial, pelos crismados, todos 
de branco. Quando um grupo, 
mesmo que de uma capela pe-
riférica, se destacava no apuro 
ritual, o pároco convidava-o 
para participar da festa. Foi 
assim que, em 1999, um grupo 
de jovens católicos da Lagoa 
conseguiu participar pela pri-
meira vez em toda a história do 
bairro da festa da cidade na ce-
rimônia final, com a coroação 
da virgem. Eles criaram uma 
coreografia que findava com a 
soltura de alguns pombos. Na 
memória destes jovens, hoje 
adultos, o reconhecimento e 
a honra daqueles dois anos de 
participação na festa da santa 
da cidade foram enormes. 

A inclusão via elaboração 
cerimonial corria lado a lado 
com uma grande tolerância 
em relação à “vontade popu-
lar”. Como boa parte da festa 
era financiada por uma grande 
distribuidora de cervejas da re-
gião, o álcool era amplamente 
consumido. Ao mesmo tempo, 
o palco, quando não era ocu-
pado pelo ritual religioso es-
trito senso, recebia grupos de 
forró, samba, funk. Próximo às 
eleições, os políticos locais dis-
putavam com afinco o seu lu-
gar no palco, ao lado da santa. 
Para o padre e os paroquianos, 
a festa da santa era tanto reli-
giosa quanto popular, sem que 

houvesse muita inquietação da 
possibilidade de tensão entre 
as expectativas da santa e os 
costumes do povo. Supunha-
se que uma festa bem feita, bo-
nita e movimentada, agradaria 
aos homens e a Deus.

o longo da nova década, dos 
anos 2000, a festa mudou. O 
novo pároco, padre Ernandes, 
seguindo uma determinação 
da diocese de Petrópolis, do 
bispo Dom Filippo, assumiu 
a responsabilidade de descen-
tralizar a atuação da paróquia 
e de reativar o contato com “o 
povo da periferia”. A partir de 
então, as capelas da periferia, 
como a da Lagoa, passaram a 
ter o dobro de missas – antes 
quinzenais –, a receber um in-
centivo na formação de grupos 
e pastorais locais, a ganhar re-
lativa autonomia na aplicação 
dos recursos que angariam e 
a ver suas festas com suas de-
voções específicas divulgadas 
nas missas da Igreja Matriz2. 
Como em outras paróquias, a 
descentralização corre passo 
a passo com o crescimento da 
participação dos grupos leigos, 
muitos deles influenciados 
pelo movimento de renovação 
carismático católico, articu-

lado em rede e centrado nas 
questões de moralidade e auto-
disciplina (Carranza 2006, De 
Theije 2002).

Como consequência, a fes-
ta de Nossa Senhora da Pieda-
de, realizada na Matriz, é cada 
vez mais controlada pelos gru-
pos leigos do centro da cidade, 
os quais se veem no direito de 
reordenar os termos da festa. 
O álcool já não é vendido tão 
abertamente, e o palco é cada 
vez mais utilizado pelos inú-
meros grupos de música católi-
ca. Padre Ernandes é altamen-
te crítico ao clientelismo da 
política local e, por isto, recusa 
a participação dos políticos na 
festa. As festas dos santos das 
capelas das periferias, por sua 
vez, dificilmente conseguem 
atrair católicos de outros bair-
ros da cidade, sem conseguir 
reverter o preconceito de “bair-
ros perigosos”. 

Na Lagoa, a festa da padro-
eira local, Nossa Senhora das 
Graças, tem se realizado den-
tro dos muros da capela, sem 
álcool, com comida e forró, e 
atraindo apenas algumas famí-
lias vizinhas tradicionalmente 
católicas. Em geral, compare-
cem mães e pais com seus fi-
lhos e netos, num encontro que 
se parece antes com alguma 
festividade de escola primária 
do que uma celebração ampla 
e diversa do santo de devoção 
popular do lugar.

Enfim, o relativo esvazia-
mento da festa da santa da 

A
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cidade ocorre somando a de-
terminação de descentraliza-
ção das atividades diocesanas, 
pelo bispo, com a perda de 
capacidade de aglutinação do 
centro mageense em relação 
aos centros emergentes da pe-
riferia. De modo geral, trata-se 
da perda de capacidade regu-
ladora do núcleo católico local 
em relação a uma diversidade 
de outros centros e à intensi-
ficação da força centrípeta da 
zona litorânea metropolitana. 

Um dos resultados mais 
perversos dessa intensificação 
das distâncias sociais, comen-
tado freqüentemente pelos 
moradores da Lagoa, é a per-
da de capacidade de educação 
da nova geração. Os lagoenses 
estão sempre comentando, dis-
cutindo, procurando soluções 
para dar uma “educação de-
cente” aos seus filhos. As pres-
sões parecem vir de diferentes 
lados, e podemos sintetizá-las 
do seguinte modo: para sobre-
viver, os moradores da Lagoa 
(trabalhadores ativos) devem 
buscar oportunidades nas áre-
as mais ricas da metrópole, e, 
assim, acabam por deixar seus 
filhos ao seu próprio cuidado, 
em uma vizinhança que recruta 
jovens para o trabalho ilegal e 
violento e onde guerras podem 
despontar a qualquer momen-
to. Se ficar no bairro, próximo 
aos filhos, muito possivelmen-
te o trabalhador cairá na teia 
ilegal de serviços, talvez não se 
somando ao tráfico, mas crian-

quando chegava em Magé, 

noite alta, era um alívio 

encontrar a caçula e os irmãos 

bem cuidados nos cultos na 

casa do Senhor
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nos cultos na casa do Senhor.
A história de Paula per-

mite que reconheçamos que 
o impasse social só se efetiva 
se o pai/mãe de família seguir 
buscando alternativas de aju-
da nas camadas imediatamen-
te superiores às suas, como 
supõe o modelo católico tradi-
cional, que é relacional hierár-
quico. Com a segregação socio-
espacial, condição corriqueira 
da pobreza urbana metropoli-
tana, a busca de respostas nas 
camadas imediatamente su-
periores para os grandes e pe-
quenos problemas cotidianos, 
tende a se revelar ilusória. A 
insistência no caminho co-
nhecido e que necessariamen-
te leva ao fracasso pode fazer 
com que “as pessoas passem a 
odiar o que elas já têm, aquilo 
que elas sempre consideraram 
condição de seu bem viver”, 
como bem colocou Sahlins 
ao discutir o efeito corrosivo 
de situações de humilhação 
(2005). 

Em síntese, o que estou 
afirmando é que a ruptura 
pentecostal responde a mensa-
gem contraditória enviada pela 
própria metrópole aos habi-
tantes das periferias e favelas, 
insistindo em um caminho de 
desinvestimento completo no 
modelo relacional hierárquico 
e, com isto, de renovação do 
cristianismo. O catolicismo 
tradicional e as religiões afro-
brasileiras, por seu imbrica-
mento com o modelo relacio-

nal hierárquico, são incapazes 
de produzir uma resposta so-
cial consistente.

Vale observar que estou 
atenta ao fato de que nem to-
dos os moradores da periferia 
metropolitana e das favelas se 
convertem ao pentecostalismo. 
Porém, os moradores dessas 
áreas urbanas são, visivelmente, 
os habitantes da metrópole mais 
receptivos a essa religiosidade. 

nfim, com o episódio vivido 
por Paula e as observações que 
colhemos sobre o lugar em que 
mora conseguimos compreen-
der a relação entre a nova con-
figuração da periferia urbana e 
a recusa de boa parte de seus 
habitantes em apoiar as respos-
tas culturais conhecidas. Nes-
te sentido, estou concordando 
que o primeiro movimento, 
da recusa da religião tradicio-
nal e de aproximação em di-
reção ao novo sistema simbó-
lico, necessariamente ocorre  
dentro de uma gramática so-
cial conhecida e com um fim 
pragmático. Na sequência, ob-
servo que só compreendemos 
o desenvolvimento do proces-
so social se aprofundarmos o 
conhecimento sobre o pente-
costalismo enquanto sistema 

do vínculos indiretos através 
do circuito de lazer, indústria 
cultural e comércio de produ-
tos ilegais. Dito de outro modo, 
com a redução dos vínculos da 
classe média com o entorno, 
e com os grupos de tráfico de 
drogas claramente interessa-
dos em reforçar as cumplici-
dades da população local com 
seus negócios, os pais e mães 
de famílias das periferias e das 
favelas passam a viver um es-
tranho paradoxo: o custo de se 
afirmar como “trabalhador” é a 
entrega dos filhos ao “crime”.

Esse impasse é muito co-
mentado pelos crentes da La-
goa. Para eles, uma das grandes 
qualidades da igreja é que seus 
filhos estão sob cuidados dos 
irmãos, todos os dias da sema-
na, para a realização de ativi-
dades variadas: aulas de teatro, 
de música, nos retiros, nos pas-
seios. Na festa improvisada de 
15 anos de Isabela, filha mais 
nova de Paula, a banda jovem 
da igreja compareceu em peso, 
com bateria, sopro, teclado e 
coral. Todos vieram agradecer 
ao Senhor. Na oração de graças, 
Paula relembrou os velhos tem-
pos quando, no trabalho, por 
volta das cinco horas da tarde, 
punha sua mão na testa e pedia 
ao Senhor para que ele acom-
panhasse Isabela pequenina no 
seu trajeto da escola para casa, 
e da casa para a igreja. Quando 
chegava em Magé, noite alta, 
era um alívio encontrar a ca-
çula e os irmãos bem cuidados 
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simbólico, pois os atos e es-
colhas de pessoas como Pau-
la, novas convertidas, estarão 
dirigindo sua atenção, a partir 
da adesão, ao aprendizado da 
nova gramática social.

o evento vivido por Paula, cha-
ma atenção que ela tenha re-
solvido, diante da situação de 
humilhação, não estabelecer 
um diálogo com o interlocutor 
direto que está na situação, a 
patroa, mas decidiu-se a apre-
sentar sua confusão diante de 
Deus. O silêncio diante da pa-
troa tem como contraponto a 
realização de uma prece, ou 
seja, a ênfase na comunicação 
com o divino. Isto nos conduz 
a novas perguntas: porque a 
fala com Deus corresponde ao 
silêncio diante da patroa? Será 
que estamos diante de uma pos-
tura ocasional ou se trata de um 
novo padrão de conduta dos 
subordinados crentes diante de 
empregadores não crentes?

O Deus cristão não é um 
interlocutor qualquer. No clás-
sico estudo de Mauss e Hubert 
(2005) sobre o sacrifício, os 
autores chamam atenção que, 
nas sociedades organizadas 
em torno do sacrifício, a troca 
com o divino é cotidiana, usu-

al, ainda que pouco banal. O 
além do humano e o humano 
parecem conviver seguindo 
regras, conjuntos de desejo e 
de funcionamento bastante si-
milares, mesmo que com uma 
hierarquia clara de posições. 

A tradição cristã rompe 
com esta percepção de conti-
nuidade com o Divino. Uma 
vez que Jesus Cristo, o Deus 
feito homem, se sacrificou 
pela humanidade, sagrado e 
profano não se relacionarão 
mais através das trocas sacri-
ficais. Funda-se aí o problema 
da “presença do divino”, pois 
o cristianismo parece afirmar 
ao mesmo tempo um Deus dis-
tante, perfeito, completo em si 
mesmo, ou seja, que poderia 
se realizar na total indiferen-
ça pela humanidade, mas que, 
ainda assim, quer se relacionar 
com ela. Como estabelecer re-
lação entre uma humanidade e 
uma divindade tão distintas? 

Pode-se dizer que cada ver-
são do cristianismo procura so-
lucionar este paradoxo valori-
zando, no leque de alternativas 
dado pela cosmologia cristã, 
qualidades diferentes de me-
diação. O pentecostalismo, por 
exemplo, enfatiza a mediação 
do Espírito Santo, opção que 
garantirá enorme plasticidade 
à mediação. Autores como Joel 
Robbins (2008) têm sugerido 
que, nos estudos sobre pente-
costalismo, os pesquisadores 
prestem mais atenção à rela-
ção dos fiéis com o Espírito 

Santo, pois ele supõe que esta 
relação tende a ser muito com-
plexa. Esta complexidade, por 
sua vez, refletirá a capacidade 
anterior destes povos e popu-
lações de manutenção da dis-
tância dos humanos com o di-
vino, tendo, como referência, o 
modelo sacrifical.

No caso dos pentecostais 
da Lagoa, podemos distinguir 
ao menos três modos de me-
diação do Espírito Santo. Uma 
primeira mediação, marcada 
pela constituição do indivíduo 
como interlocutor, se realiza 
pela fala. Os crentes afirmam 
que o Espírito Santo “fala” 
com a pessoa. Estas situações 
de “fala” podem ser descritas 
como uma fala interior, ouvida 
quando a pessoa está conscien-
te, mas pode ser uma “fala” 
inconsciente, escutada nos so-
nhos, nos momentos mais al-
tos das vigílias, depois de um 
longo jejum. Esta mediação já 
foi muito bem trabalhada pela 
literatura antropológica, por 
isto eu apenas lembro que, 
nessa fala do Espírito, está su-
posta uma subjetividade e um 
tratamento da linguagem pau-
tado em noções de sinceridade 
e verdade, ideias diretamente 
relacionadas às noções de sal-
vação e escatologia cristã. 

Nesta mediação, o pente-
costalismo coloca em destaque 
o valor do indivíduo, algo que, 
muitas vezes, fere as percep-
ções passadas dos conversos, 
provenientes que são de um 
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catolicismo popular ou de uma 
religiosidade afro-brasileira. 

Entretanto, esta mediação 
é precária, pois as “falas” são 
intermitentes e muitas vezes 
imprevisíveis. Ou seja, o Es-
pírito não “fala” sempre que a 
pessoa quer, nem está sempre 
“possuindo” uma determina-
da pessoa, casos que seríamos 
obrigados a reconhecer não 
como uma organização entre 
planos diferentes, o humano 
e o transcendente, mas como 
sua fusão. 

Se o Espírito não se confun-
de com a pessoa, não é raro que 
os crentes da Lagoa distingam 
entre as pessoas “ungidas” das 
“pouco familiarizadas com o Es-
pírito”. Aqui estou me referindo 
a uma segunda noção de media-
ção. Os crentes da Lagoa pare-
cem conviver com uma noção 
dupla de indivíduo: como cen-
tro da vontade e de responsabili-
dade, mencionada anteriormen-
te, e como feixe de qualidades e 
habilidades que, ao longo de um 
caminho de santificação (Mafra 
e De Paula 2002), tendo o Espí-
rito Santo como guia, aprende a 
burilar suas muitas possibilida-
des de ser. 

Minha hipótese é que esta 
noção múltipla e polivalen-
te da pessoa deve muito ao 
candomblé. Este afirma que o 
universo todo se organiza em 
torno de uma única força, o 
axé, que pode ser natural (luz, 
trovão, rios e assim vai), insti-
tuição cultural (guerra, justiça 

...) e indivíduo que viveu no 
passado (reis, rainhas, guer-
reiros). Dada a complexidade 
do axé, impossível iniciar os 
novatos nos segredos do culto 
afro através de uma apresenta-
ção formal ou didática. Tradi-
cionalmente, o aprendizado do 
neófito se realiza em um cami-
nho de subordinação ao pai ou 
mãe de santo, pois só através 
de uma relação direta, kinesté-
sica, pessoal, ele aprenderá a 
reconhecer e se relacionar com 
seu orixá de cabeça e orixás 
complementares.

ara os pentecostais, o primei-
ro passo da orientação do Es-
pírito Santo na construção da 
pessoa é o reconhecimento da 
dualidade do mundo. Ou seja, 
os pentecostais entendem que 
todos os seres humanos estão 
imersos em uma jornada ago-
nística, na Batalha Espiritual 
(Mariz 1999). Ao reconhece-
rem este plano espiritual, os 
iniciados vão aprendendo a 
colocar-se do lado certo, para 
fazer parte das “forças do bem”. 
O estudo da Bíblia é uma ferra-
menta importante porém pre-
cária, pois o perigo do engano, 
a estreiteza de visão e a ilusão 
estão sempre colocados. Daí a 

hierarquia que a congregação 
obedece, entre membros ini-
ciados e “ungidos pelo Espíri-
to” ou que “estão na presença 
de Deus”. Se todos podem re-
ceber o Espírito, algumas pes-
soas estão mais familiarizadas 
com o sagrado e, portanto, são 
mais capazes de abrir mão das 
regras e normas mais explícitas 
para indicar, com delicadeza, 
cuidado e destreza, o próximo 
movimento no encaminha-
mento da ação.

Postula-se, neste sentido, 
uma mediação com o sagrado 
que se vai adensando na pes-
soa com o passar do tempo, 
algo que permite uma distinção 
entre os “irmãos”, promoven-
do hierarquia congregacional e 
criatividade institucional. Esta 
familiaridade com o Espírito 
é que faz com que os líderes 
religiosos sejam reconhecidos 
como pessoas com capacidade 
de circulação social ampliada, 
algo impróprio para o crente 
comum. Em terreno desconhe-
cido ou do inimigo, esses líde-
res saberão distinguir as possi-
bilidade de desenvolvimento 
da batalha espiritual, enxer-
gando para além das aparên-
cias e dos desejos da carne3.

O terceiro modo de media-
ção está mais próximo da ideia 
do transe e da fusão humano/
divino. Estou me referindo à 
experiência extática que nor-
malmente está associada a um 
conhecimento direto, intenso 
e que se alimenta da qualidade 
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do entorno. Este tipo de expe-
riência envolve, necessaria-
mente, um coletivo e muitos 
cuidados rituais. Acontece em 
cultos especiais, em reuniões 
de senhoras, em retiros espi-
rituais, nas subidas ao monte. 
O perigo maior, dado que está 
implícita a ideia da presença 
do transcendente no interior 
da pessoa, é da impossibilida-
de da recomposição das distin-
ções humano e divino no fim 
do rito. Ao contrário dos ritu-
ais do Candomblé, que insiste 
na familiarização do cavalo 
com o Orixá, no transe com o 
Espírito Santo não haverá um 
acréscimo de qualidade do hu-
mano no rito de incorporação. 

Estas manifestações cole-
tivas do Espírito Santo são al-
tamente desejadas, pois reno-
vam os vínculos entre homens 
e Deus, levando em conta que 
o Deus cristão é um Deus dis-
tante e de difícil acesso. Além 
disso, tal como nos cultos afro-
brasileiros, nestas cerimônias 
os crentes contam com a mani-
festação direta do sagrado, algo 
que garante respostas coletivas 
e individuais para aflições vi-
vidas no presente. Porque es-
tão todos juntos, Deus deve 
escutar, e o Espírito Santo, 
usando uma irmã/irmão como 
instrumento, pode responder. 
Neste caso, o Deus é distan-
te. Entretanto, a comunicação 
pode se dar de modo imediato 
na possessão. Como estes ri-
tuais envolvem a presença de 

uma força sagrada muito po-
derosa, eles devem ocorrer em 
um tempo e espaço restritos. 
O enquadramento de entrada 
e saída – material e simbólico 
– do ritual é cuidadosamente 
elaborado.

ê-se então, a partir desta breve 
exposição, que os pentecostais 
da Lagoa desenvolvem rela-
ções bastante complexas com 
o Espírito Santo. Vale notar 
que não é apenas uma questão 
de diferentes possibilidades de 
mediação com o sobre-huma-
no pelo Espírito Santo, mas de 
apropriações diferenciais des-
tas possibilidades. O primeiro 
modo de relação, por exemplo, 
que se manifesta na “fala” do 
Espírito com a pessoa está di-
retamente relacionado com o 
início de um processo de indi-
vidualização, algo novo para a 
população de baixa renda da 
Lagoa. Com o batismo do Es-
pírito, é possível observar os 
crentes da Lagoa discutindo e 
criando práticas e soluções ri-
tuais para romper os vínculos 
com patrões e antepassados 
mortos4. Se a ruptura destes 
laços é algo sociologicamen-
te evidente, entramos em um 
terreno muito mais nebuloso 

quando pretendemos estabe-
lecer uma continuidade desta 
percepção de si coma ideia de 
preservação de uma identida-
de individual, independente-
mente do contexto.

 Até onde a observação par-
ticipante permitiu ir, é possível 
afirmar que os crentes da La-
goa têm uma reflexão bastante 
sofisticada sobre as implica-
ções do valor da individualida-
de pessoal, sua singularidade e 
do plano de Deus para cada “fi-
lho dele”, em contraposição às 
obrigações da pessoa com o seu 
grupo familiar e o círculo de 
amigos. Estas reflexões reper-
cutem, por exemplo, no modo 
como os crentes conseguem 
produzir respostas coerentes 
e rápidas aos impasses envol-
vendo “rapazes do tráfico” ver-
sus os vínculos de amizade e 
parentesco (Teixeira 2007). No 
plano privado, a descoberta do 
indivíduo com preservação de 
certos laços, ajuda a organizar 
a produção da “nova” pessoa. 

Porém, no espaço público, 
o imbricamento entre indi-
vidualismo e relacionalismo 
se torna muito problemático. 
Uma concepção completa de 
individualidade carrega con-
sigo a ideia de um centro de 
subjetividade autossuficiente, 
capaz de expressar opiniões, 
vontade, racionalidade, e, por 
isto mesmo, com liberdade de 
ir e vir. Este é o tipo ideal do 
cidadão burguês, cosmopolita 
e livre. Na sua experimentação 
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em torno do individualismo, 
os crentes da Lagoa nunca fo-
ram tão longe. 

No espaço público metro-
politano, os crentes podem 
circular acessando diferentes 
nichos de espaço crente – ou 
seja, locais de recepção e audi-
ência da voz do Espírito Santo 
– mas não ousam muito mais 
que isto se não quiserem se 
expor e tornarem-se espiritu-
almente vulneráveis. A outra 
cidade, aquela da audiência 
secular e das “pessoas do mun-
do”, supostamente indiferente 
à “voz do Espírito Santo” e, 
portanto, produtora constante 
de perjúrio ao sagrado, deve 
ser acessada com cuidado. 
Apenas os crentes com “maior 
intimidade com o Espírito” e 
“com um longo caminho de 
santificação” podem circular 
amplamente, pois só eles estão 
razoavelmente qualificados e 
protegidos para ir e vir em áre-
as mais poluídas e perigosas. 

Além disso, para uma cir-
culação ampliada, os pastores 
e as mulheres e os homens de 
Deus procuram utilizar canais 
formais de apresentação, como 
a mídia e a política, pois estes 
suportes podem oferecer um 
sistema de convenção bem 
marcado de “entrada” e de 
“saída”. Em outras palavras, a 
mídia e a política são institui-
ções sociais preparadas para 
receber interlocutores de mun-
dos culturais muito diferentes, 
portanto, que devem concor-

as mulheres e os homens de 

Deus procuram utilizar canais 

formais de apresentação, como 

a mídia e a política
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dar com as regras mínimas de 
interlocução sob o custo de 
perda da “audiência”.

m síntese, o que temos é uma 
total reorganização da intera-
ção e comunicação na metró-
pole, pois, para os pentecos-
tais, o acesso à alteridade deve 
contar, total ou parcialmente, 
com a mediação do Espírito 
Santo. Isto provoca uma enor-
me valorização das relações in-
traclasse na intensificação das 
relações e comunicações nos 
espaços congregacionais, que, 
em geral, estão na vizinhan-
ça e são abertos e receptivos 
ao Espírito Santo. Ao mesmo 
tempo, abandona-se o investi-
mento nas interações pontuais 
interclasse, típicas do favor e 
relações de clientela patrão/
empregado, pois, muito clara-
mente, os habitantes da Zona 
Sul tendem a rejeitar esta nova 
religiosidade. A surdez da clas-

se média e da elite da cidade à 
voz do Espírito Santo leva os 
pentecostais a apostarem em 
uma mediação humana quali-
ficada, a dos irmãos remidos 
pelo Espírito, para falar com 
essa alteridade detentora de 
um poder social maior. 

Dito isto, podemos retomar 
o caso de Paula percebendo 
melhor suas nuances. Primei-
ro, Paula não responde dire-
tamente à patroa, pois, como 
vimos anteriormente, seu 
vínculo de submissão foi que-
brado. Desta forma, assumir a 
posição de interlocutora ape-
quenada e convencionalmente 
inferior está fora de questão. 
Ao mesmo tempo, como cren-
te, ela deve se resguardar dos 
perigos de uma fala individu-
al sem a mediação do Espírito 
Santo. Em segundo lugar, o 
silêncio que segue a situação 
de humilhação não implica 
ausência de resposta. À noite, 
em casa, Paula pede que Deus 
se coloque como mediador em 
uma relação desigual especial-
mente tensa. Isto significa que 
ela abre mão de uma resposta 
imediata, pois não será mais 
um ser humano quem decidirá 

o que e quando a resposta virá. 
Vale dizer: Paula não abre mão 
de uma busca, ainda que am-
pla, de justiça. Isto nos conduz 
ao terceiro ponto. Ao fazer de 
Deus o grande mediador, Paula 
também está delegando aos ho-
mens e mulheres ungidos uma 
parcela de responsabilidade na 
produção da resposta. São eles 
que, utilizando os canais insti-
tucionais abertos pela cidade 
burguesa, darão continuida-
de a uma comunicação entre 
“ouvintes do Espírito Santo” e 
“não-ouvintes”. 

O outro lado da moeda é a 
aversão que parte significativa 
da classe média e da elite da 
Zona Sul tem com o cristianis-
mo pentecostal, o qual, além 
de ser “místico e miraculoso”, 
como tantas outras religiosi-
dades ícones do popular bra-
sileiro, ensina o subordinado 
a julgar moralmente (o ato) do 
superior. Parafraseando Mon-
taigne, posso dizer que “tudo 
isso é, em verdade, muito inte-
ressante, mas, que diabos, eles 
mal sabem falar português!”

claramafra@uol.com.br
A articulista é professora do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ.
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notaS

1. As primeiras versões deste artigo foram 
apresentadas no seminário “As Múltiplas 
Faces da Segregação”, organizado pelo 
PPCIS/UERJ, em novembro de 2008, e no 
“Seminário de Antropologia” do Instituto 
de Ciências Sociais, da Universidade de 
Lisboa, em fevereiro de 2009. Agradeço, 
em especial, os comentários e críticas de 
Luiz Fernando Dias Duarte, Cecília Mariz, 
Paul Freston, Patrícia Birman, Marcelo 
Camurça, Renata Menezes, João Pina Ca-
bral, Ramon Sarró, Susana de Matos Vie-
gas, Clara Saraiva e Stefen Dix. Sobretu-
do, agradeço aos meus interlocutores da 
Assembléia de Deus da Lagoa, em Magé, 
que generosamente receberam a mim e 
aos demais pesquisadores da UERJ. Lem-
bro que estou utilizando nomes fictícios 
para preservar o seu anonimato. A pes-
quisa contou com o apoio financeiro Pro-
ciência/FAPERJ e PQ/CNPq.

2. A pesquisa no bairro da Lagoa, em 
Magé, realizada entre 2004 e 2008, con-
centrou-se inicialmente no núcleo evan-
gélico, especialmente na Assembleia de 
Deus, e desde 2005, no núcleo católico, 
na Capela Nossa Senhora das Graças. Ao 
longo desses anos, a equipe foi formada 
por César Pinheiro Teixeira (IC-Cnpq), 
Andrew Reed (IC-Cnpq) e Gabriela de 
Lima Cuervo (estagiária voluntária).

3. Interessante notar que a ortopráxis da 
relação do fiel com o Espírito Santo ganha 
coloridos diferentes segundo a denomina-
ção pentecostal. Entre os crentes da Lagoa 
é muito comentado que a Universal valo-
riza apenas os dons de prosperidade, des-
conhecendo todo um leque mais amplo de 
possibilidades (profecia, revelação, pala-
vra, música, etc). A hierarquia de atributos 
místicos é mais segmentada na Universal, 
algo que distancia clero e leigos. 

4. Segundo Cecília Mariz, as práticas ritu-
ais que os pentecostais desenvolvem em 
torno dos mortos são procuradas porque 
esses são agora definidos como demônios 
(comunicação pessoal). Mesmo que o vulto 
tenha toda a aparência da pessoa que mor-
reu, conheça segredos que só o morto e a 
testemunha conheciam, afirmam os evan-
gélicos da Lagoa, com certeza a aparição é o 
Diabo. O Diabo tem poderes de transforma-
ção e tem poder de observação. Ele conhe-
ce a pessoa que morreu muito bem e por 

isto pode imitá-la, atraindo o vivo para a 
sua armadilha. Uma vez morto, a pessoa é 
espírito, uma vez espírito humano sem cor-
po, é um ente que age de modo restrito. Os 
mortos não têm o poder de comunicação 
com os humanos que os outros espíritos, 
superiores, como os anjos, o Diabo e Deus, 
possuem. Segundo os crentes da Lagoa, a 
hierarquia é tão bem marcada que, se Deus 
é onisciente, onipresente e onipotente, o 
Diabo não. Portanto, se a pessoa não quiser 
que o Diabo saiba alguma coisa, o crente 
não deve falar, pois o Inimigo só conhece 
aquilo que “sai da boca para fora”. O Diabo, 
ao contrário de Deus, não “lê o coração”. 
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O tempo da liberdade individual incondiciona-

da está chegando ao ocaso na civilização ocidental. 

Na oriental, é provável que nunca tenha existido. 

Foi o produto da combinação de várias revoluções 

no início da Idade Moderna, desde a revolução 

científica a partir de Galileo Galilei até a revolução 

política na fundação dos Estados Unidos e da Re-

pública francesa, ao mesmo tempo em que, na esfe-

ra econômica, se afirmava o primado do capital no 

curso da chamada revolução burguesa. Um longo 

intervalo de tempo transcorreu entre os momentos 

iniciais desses impulsos libertários até sua fixação 

enquanto paradigmas da ordem civilizatória no 

Ocidente. E é justo no momento em que esses pa-

radigmas parecem cristalizados como um padrão 

universal que eles entram em colapso, a partir da 

economia, no alvorecer de uma nova Idade.

A influência nas últimas três décadas do neoli-

beralismo, expressão mais acabada da liberdade in-

condicional do capital, não se limitou à economia. 

Assim como aconteceu nos dois séculos anteriores 

com o velho liberalismo, até a Grande Depressão, 

sua influência pervasiva penetrou fundo na política, 

na geopolítica e na moral, abarcando as estruturas 

centrais da civilização. Na medida em que entra em 

colapso, é toda a antiga estrutura civilizatória que 

desaba. No cerne desse processo está o princípio 

da liberdade individual ilimitada, cuja projeção 

mais perversa, na ordem econômica e política, é a 

liberdade econômica irrestrita de degradar o meio 

ambiente e de provocar a instabilidade financeira 

global com seus movimentos especulativos, assim 

como a liberdade ilimitada dos estados de fazer a 

guerra. 
Entre as duas fases do liberalismo econômico 

irrestrito, prevaleceu o capitalismo regulado, como 

reação ao desastre liberal da Grande Depressão 

e da Segunda Guerra. Daí resultou a construção, 

na Europa Ocidental e, parcialmente, nos Esta-

dos Unidos, do estado de bem-estar social. Esse 

período ficou conhecido como a Era de Ouro do 

capitalismo, combinando liberdade individual (e 

empresarial) regulada e um progresso social que 

elevou os países industrializados, e muitos em de-
senvolvimento, ao estágio mais elevado da civiliza-
ção – em parte transbordando também para o blo-
co socialista. A recidiva do liberalismo, na forma 
de neoliberalismo, foi o resultado de um contexto 
político, geopolítico e moral que, tendo em parte 
sido um produto da economia liberal, sobreviveu à 
sua primeira derrocada. 

A derrocada atual, porém, parece definitiva. 
Toda a ordem moral e política do neoliberalismo 
colapsou em face da necessidade de um estado 
intervencionista e atuante na ordem econômica. 
Além disso, desapareceu a principal razão geopo-
lítica pela qual o neoliberalismo foi manipulado 
ideologicamente como instrumento de rendição da 
antiga União Soviética na Guerra Fria. O conteúdo 
semântico em inglês do termo “liberal”, que tem 
um sentido democrático nos Estados Unidos e de 
liberdade de mercado na Europa, passou a ter me-
nos espaço para mascarar, de forma ambígua, pro-
gramas políticos que, como no projeto de Consti-
tuição europeia, põem em pé de igualdade direitos 
humanos e autorregulação dos mercados. 

É que a ambiguidade do conceito de liberal, 
ora significando democracia, ora mercado, possibi-
litou à ideologia imperial norte-americana desafiar 
ao mesmo tempo os soviéticos e o estado de bem-
estar social europeu. Sua vitória foi inconteste. A 
União Soviética acabou e a Europa construiu um 
projeto de união ancorado firmemente nos valo-
res do mercado livre e da auto-regulação, envergo-
nhada de seu estado de bem-estar social. O ponto 
máximo foi a instituição de um banco central in-
dependente da política fiscal, pelo qual se criou a 
primeira moeda sem Estado em toda a história. A 
marcha do mercado sobre a democracia não pa-
raria aí. Mas quando se tentou cristalizá-la numa 
Constituição comum, França e Holanda recuaram 
em nome de longínquos valores socialistas. A situ-
ação jurídica da Europa ficou indefinida, até que, 
com a crise, será inevitável reavaliar os excessos da 
tentativa de sua mercantilização, que procurava su-
bordinar o cidadão ao aplicador financeiro.

TESE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

52 aDaMKEYNES

instrumento de coação social a serviço dos reis 

“legítimos” e dos senhores feudais. Nesse sentido, 

desde a Antiguidade até a Baixa Idade Média, a ci-

vilização ocidental se caracteriza como um tempo 

de estrangulamento da liberdade individual. 

Esse quadro virtualmente congelado durante 

séculos começou a ser subvertido por Galileo Gali-

lei no século XVII e foi finalmente explodido pela 

Revolução Francesa no século XVIII. Galileo deu 

início à retirada de Deus dos processos físicos. A 

Revolução Francesa tirou Deus, e seus reis ungidos 

pela Igreja, dos processos políticos. Mas não foi uma 

única revolução libertária. Foram várias, simulta-

neamente: a dos servos contra a nobreza rural, a 

da nobreza rural contra o rei, a dos trabalhadores 

urbanos contra a burguesia, a da burguesia contra 

o feudalismo, e a de todos contra o rei e a Igreja. E 

foi, sobretudo, a revolução dos intelectuais contra a 

ordem política, moral e clerical autoritária.

A secularização da Ciência esteve na gênese dos 

processos libertários. Se a ordem autoritária pro-

vinha da revelação e dos desígnios de um deus, só 

matando deus, como reivindicaria Nietzsche mais 

tarde, tornar-se-ia possível alcançar a liberdade nos 

aspectos essenciais da existência humana. Seria, po-

rém, uma morte lenta, atenuada por compromis-

sos. Os grandes físicos que iniciaram a revolução da 

Astronomia, Copérnico, Galileo e Kepler, e final-

mente Newton, não renegaram Deus. Mudaram, 

porém, sua natureza. Tornou-se um deus que agia 

por meio de leis físicas – criador dessas leis perma-

nentes, sim, mas que deixava espaço para a iniciati-

va humana na organização da vida secular.

primeira grande contribuição da Astronomia à li-

bertação da razão humana foi a revolução coperni-

cana, ao deslocar a Terra de sua posição no centro 

do universo e colocá-la no lugar próprio, a órbita 

do Sol. Galileo expandiu esse conceito ao encontrar 

anTíTESE

isitemos a História – segundo Cícero, 
a mãe de todas as ciências. A liberda-
de individual, embora limitada, era 
um privilégio das elites dominantes 
gregas e romana. Na Grécia, escra-
vos, metecos e estrangeiros estavam 

privados da liberdade política. Quanto aos cida-
dãos, sua liberdade estava condicionada apenas à 
obrigação política do serviço da cidade, e ao culto 
aos deuses. Assim mesmo, tratava-se de uma res-
trição à liberdade incondicionada, sancionada no 
plano moral. Também em Roma a liberdade po-
lítica era um privilégio de cidadãos, ou patrícios, 
sujeitos igualmente ao código moral de culto aos 
deuses e defesa da cidade, e mais tarde do Império. 
Portanto, mesmo para as classes dominantes dessas 
grandes civilizações ocidentais, não havia o concei-
to da liberdade individual irrestrita. 

Os escravos e os socialmente excluídos rendiam 
sua liberdade aos cidadãos e patrícios; cidadãos e 
patrícios, aos deuses e à superstição. Na Idade Mé-
dia, depois do decreto de Diocleciano, no século 
III, os camponeses ficaram subordinados aos feu-
dos como servos, e os profissionais às corporações 
de ofício como artesãos subordinados ao mestre. 
Era um sistema similar, porém menos complexo, 
que o sistema de castas indiano, também na sua ori-
gem milenar instituído como especialização profis-
sional no organismo social. Com isso, ampliou-se 
a escala dos privados de liberdade, na medida em 
que os feudos se expandiram e absorveram terras 
comunais. Já os senhores feudais ocidentais se legi-
timavam mediante submissão à Igreja de Roma.

O Papa, em tese, era o único homem livre, nas 
duas Idades Médias: subordinado apenas a Deus, 
era quem lhe interpretava a vontade, tendo-se atri-
buído infalibilidade em questões de fé. Os próprios 
reis eram legitimados pela autoridade papal, em-
bora, na prática, tenha havido papas rivais e até pri-
sioneiros de reis. De qualquer forma, toda a ordem 
política, social, religiosa e moral era imposta de 
cima para baixo como efetiva restrição de liberda-
de não só dos cidadãos comuns, mas também de 
nobres. A religião era pervasiva; o mais poderoso 
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no sistema solar mundos parecidos 

com os nossos, com muitas luas, e 

por isso mais majestosos, os quais, 

por efeito da especulação livre, po-

deriam abrigar outras formas de vida, 

talvez até semelhantes às nossas. Kepler demons-

trou que as órbitas dos planetas eram elípticas, 

sepultando a crença tradicional de que só órbitas 

perfeitamente circulares estariam à altura da cria-

ção de um deus todo poderoso.

Newton, o maior físico da Idade Moderna até 

Einstein, mostrou que as órbitas dos astros eram 

quase exatamente previsíveis por meio de fórmulas 

matemáticas que embutiam o conceito experimen-

tal de gravitação. Seu sistema era tão elegante e ra-

cionalmente tão poderoso que o astrônomo fran-

cês Laplace, tempos depois, teria resumido para 

Napoleão o estado de espírito na Ciência avançada 

na época: “Deus é uma hipótese desnecessária”. Na 

verdade, porém, ainda era. Se as leis físicas governa-

vam o mundo, continuava havendo lugar para um 

criador das leis físicas. A questão passava a ser ou-

tra, isto é, se Deus criou o mundo e o deixou evoluir 

por conta própria, ou se é um Deus benevolente 

que acompanha o homem em sua jornada na Terra 
e o julga depois da morte, e portanto, o limita. O 
caráter metafísico da questão implica a virtual im-
possibilidade de sua solução pela Ciência.

Foi a reforma de Lutero e de Calvino que criou 
espaço para um compromisso entre a visão cien-
tífica e a visão religiosa no campo político, não 
obstante o caráter sectário que o protestantismo 
manteria no campo religioso, por sua insistência, 
até hoje, na interpretação literal da Bíblia. Ao con-
testar, porém, a hierarquia católica e sua exegese bí-
blica no início da Idade Moderna, os protestantes 
(hoje, evangélicos) fizeram da interpretação pessoal 
da Bíblia a pedra angular de sua fé. Isso tinha um 
sentido libertário na dimensão social e política da 
época, tanto que foi a base dos grandes movimen-
tos migratórios da Europa para a América do Nor-
te em busca de liberdade religiosa e como reação à 
opressão política a ela associada, do que resultou 
um impulso poderoso ao capitalismo liberal nas-
cente.

A reforma não seria o único exemplo dos com-
plexos mecanismos de ação e reação – tese, antítese 
e síntese –, que constituem o motor da marcha ci-
vilizatória. Mas é ilustrativa das consequências na 
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história que um movimento numa determinada di-

reção acaba tendo sobre outras direções insuspeitas. 

Se levarmos em conta o que pensava Max Weber, a 

“ética protestante” foi fundamental na arquitetura 

da democracia, do capitalismo liberal e do progres-

so material da América do Norte. Desempenhou, 

pois, um papel libertário. E isso não pode ser de-

duzido diretamente de uma Bíblia lida de forma 

literal, pois ali, dependendo da interpretação, se 

encontra um deus legitimador das ordens autoritá-

rias do passado. A democracia, nesse contexto, foi 

produto, sobretudo, da repulsa ao velho sistema 

feudal europeu e da busca da liberdade religiosa – 

não, certamente, da busca da liberdade científica ou 

de mudança nas instituições sociais e políticas. 

om o acúmulo de evidências em fa-

vor da Física, a Igreja Católica acabou 

buscando um caminho de composi-

ção – diferentemente da maioria dos 

evangélicos, muitos dos quais acredi-

tam ainda hoje que o mundo foi criado 

no ano 4.004 antes de Cristo, por dedu-

ção regressiva de eventos bíblicos. Mas não foi um 

caminho linear. Com Darwin, a Biologia daria um 

salto quase tão alto quanto o da Física de Galileo e 

de Newton. Agora já não era a Terra que não estava 

no centro do sistema solar, mas o Homem que per-

dia sua dignidade metafísica de centro da criação e 

do universo. Era, nada mais, nada menos, que um 

elo no ciclo evolutivo que o situa como primo dos 

macacos contemporâneos e descendente de um an-

cestral comum primevo.

Os registros fósseis que punham o homem 
numa cadeia evolutiva de milhões de danos reque-
riam uma Terra suficientemente velha, e um siste-
ma solar igualmente antigo. A Geologia e a Física 
proveram também isso, e no fim do século XIX 
podia-se afirmar com alguma segurança científica 
que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, e o 
Sol aproximadamente o dobro. Isso era compatível 
com o surgimento de condições para o aparecimen-
to da bactéria primordial por volta de três bilhões 
de anos atrás, conforme atestam os registros fósseis. 
Assim, embora a maioria dos cientistas do início 
do século XX acreditasse num Criador, mesmo que 
um Criador indiferente a sua criação, a Ciência 
parecia satisfazer também aos que não criam, não 
obstante o enigma fundamental do aparecimento 
da vida, este inexplicável em termos darwinistas. 
Para todos os efeitos, porém, mesmo entre os cren-
tes, a Ciência prescindia de Deus em seu campo 
específico, pelo que Deus, ou qualquer outro fator 
coercitivo, foi colocado totalmente à margem do 
progresso científico que conquistou um estatuto de 
total liberdade de investigação.

A política, por sua própria natureza de instru-
mento de organização do poder nas sociedades, 
passou por um processo mais turbulento, desde a 
cidadania limitada emergente das revoluções ameri-
cana e francesa até os dias de cidadania ampliada da 
segunda metade do século XX. Os grandes filóso-
fos do Iluminismo, como Rousseau e Locke, assim 
como Thomas More, no plano literário, imagina-
ram sociedades em que o princípio da liberdade in-
dividual se conciliava estreitamente com o respeito 
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Entretanto, se a razão política autoritária não 
conduziu o mundo para o socialismo ou outras for-
mas solidárias de convivência social – estimulando 
seu oposto, na forma de individualismo exacerba-
do como ideologia transitoriamente hegemôni-
ca no mundo, o neoliberalismo –, as forças reais 
que movem a História estão conduzindo o mundo 
numa outra direção da razão política num nível su-
perior. É nesse sentido que a liberdade ilimitada, 
sob a forma de individualismo irrestrito, pedra an-
gular da Idade Moderna desde seu alvorecer, e com 
foco especial na economia política livre-cambista, 
entrou em colapso junto com seu oposto, o tota-
litarismo político. Abre-se efetivamente um novo 
tempo, uma nova era, uma síntese, uma nova idade: 
a Idade da Cooperação.

A primeira característica dessa nova Idade, no 
campo geopolítico, é a ausência de uma hegemonia 
imperial governando o mundo ou parte relevan-
te dele. Trata-se de uma novidade em pelo menos 
quatro séculos. Isso não resulta de uma ação inten-
cional de Barack Obama, presidente do único país 
que teria condições econômicas, militares e mesmo 
políticas de exercer esse papel. Seu mérito consiste, 
sobretudo, em reconhecer que, no mundo objeti-
vamente globalizado, e na presença de um grupo 
de nações com poder nuclear, não há solução para 
conflitos radicalizados entre os países de real im-
portância geopolítica sem risco de sobrevivência 
para toda a humanidade. Claro, continua havendo 
espaço para conflitos localizados e para a afirma-
ção de áreas de interesse estratégico das potências 
centrais. Contudo, sem as tensões ideológicas que 
caracterizaram a Guerra Fria, tendem a ser resolvi-
dos pela diplomacia. 

Obama não é o produtor da nova Idade. É seu 
arauto. Os genes da Idade da Cooperação podem 
ser reconhecidos em pelo menos quatro aspectos 
da civilização, além da Geopolítica, conforme pro-

N
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ao outro e a construção do interesse coletivo. Esse 

idealismo foi confrontado, em sua própria época, 

principalmente por Hobbes, para quem, se deixado 

livre, o homem tende inexoravelmente a tornar-se 

o inimigo do homem, pelo que a ordem social deve 

ser garantida por um Estado (monarca) com poder 

absoluto. É entre essas duas posições antagônicas 

que vai desenvolver-se a luta política nos séculos se-

guintes: a opressão da liberdade individual já não é 

mais oriunda de um rei com poder divino, mas de 

um Estado laico dominado por classes e estamen-

tos sociais.
Contudo, a chama libertária das revoluções 

americana e francesa não se apagou. Na Europa, 

tomaria a forma ao longo do século XIX, chama-

do a Era das Revoluções por Hobsbawm, de múl-

tiplos movimentos socialistas e anarquistas, tendo 

por base os ideais da Revolução Francesa, em si 

mesmos contraditórios quando se coloca de um 

lado a liberdade (irrestrita) e, de outro, igualdade e 

fraternidade. Foi na convergência dos impulsos li-

bertários com os avanços na área do conhecimento 

que Marx pretendeu estabelecer o socialismo cien-

tífico, um futuro comandado pela razão sobre as 

bases do empirismo e do determinismo claramente 

vitoriosos na Ciência. Eram, segundo ele, as forças 

reais dos interesses de classe, e o conflito inexorá-

vel entre elas, que levariam a uma forma superior 

de sociedade, na qual o individualismo exacerbado 

sucumbiria a uma forma finalmente justa de orga-

nização social e política, o comunismo.

a história real, o socialismo que de-

veria levar ao comunismo liquidou 

com as liberdades individuais e polí-

ticas, acabando por reconhecer, no 

confronto da Guerra Fria, seu pró-

prio fracasso em termos de evo-

lução tecnológica e de bem-estar  

dos povos aos quais foi imposto, assim como li-

quidou o próprio princípio de liberdade individu-

al. O colapso melancólico da União Soviética mar-

ca o fim de uma ordem autoritária supostamente 

estabelecida pela razão política em nome de uma 

solidariedade forçada, e a reafirmação a partir dos 

Estados Unidos, que logo se veria efêmera, da or-

dem liberal centrada no individualismo ilimitado. 
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curei mostrar em “A Crise da Globalização”, antes 
mesmo da eleição de Obama. Estão presentes no 
imperativo de uma ação coordenada entre os países 
na questão ambiental, na questão da pesquisa gené-
tica e, sobretudo, na questão da superação da crise 
econômica. Além disso, há um evidente interesse 
coletivo na erradicação das causas dos terrorismo 
e na sustentação da democracia como instrumento 
político básico da organização política dos povos, 
a fim de se escapar dos riscos coletivos inerentes à 
ação de eventuais governos dirigidos por líderes to-
talitários, que não têm de prestar contas a ninguém 
de seus atos.

A liberdade irrestrita de fazer a guerra e de dei-
xar desregulada a economia em face da especulação 
financeira desenfreada e da degradação ambiental 
era uma projeção, no Estado, da liberdade indivi-
dual ilimitada, sem consideração do outro. Tam-
bém o era a liberdade de conduzir as economias 
nacionais independentemente de suas interações 
globais. O reconhecimento da exaustão desses pa-
radigmas exibe as características de uma dialética 
histórica inexorável, na medida em que foi a busca 
de realização de interesses individuais exacerbados 
que produziu a globalização objetiva, sendo justa-
mente a globalização objetiva, ao estabelecer inter-
conexões entre os países, que força a emergência de 
um paradigma de cooperação também como um 
imperativo de busca do bem estar social e da pró-
pria sobrevivência da espécie.

A força dinâmica por trás desses processos é 
a democracia de cidadania ampliada, por oposi-
ção a uma democracia de cidadania limitada, ou 
democracia alguma, que prevaleceu no mundo até 
boa parte da metade do século XX. É a democracia 
de cidadania ampliada que faz da cooperação um 
instrumento objetivo de realização dos interesses 
concretos das massas, e dá à cooperação um caráter 
objetivo, não idealista. No campo econômico, por 
exemplo, não se verão grandes mobilizações sociais 
propondo a cooperação, mas se verão movimentos 
de massa exigindo mudanças na condução da eco-
nomia possíveis somente com a cooperação entre os 
países e dentro dos países. No campo geopolítico, 
a guerra já não será uma decisão de elites dirigen-
tes, justificada por expedientes de manipulação dos 

povos, mas terá de levar em conta os sentimentos 

destes, que empurrarão seus dirigentes para solu-

ções negociadas, só realizáveis na prática mediante 

um processo de cooperação.

É, pois, o jogo dialético histórico, e não apenas 

apelos morais, que empurra a civilização rumo a 

um novo paradigma ancorado no princípio da co-

operação. Se a liberdade individual irrestrita foi o 

paradigma basilar da Idade Moderna, e se a liqui-

dação da liberdade em nome da busca da igualdade 

foi seu contraponto dialético ao longo do último 

século, o esgotamento desse paradigma, por razões 

concretas e não por razões morais ou idealistas, 

ocorre no justo momento em que se erige um novo. 

Marx observou que não existe mudança histórica 

se o que está velho não se encontra numa situação 

de cair sozinho, e o novo não estiver maduro para 

substituí-lo. Temos, certamente, as duas condições 

preenchidas. A crise econômica mundial mostrou 

que o velho sistema ancorado no individualismo 

exacerbado caiu sozinho; e o novo tempo, o tempo 

ou a Idade da Cooperação, está plenamente apto a 

substituí-lo.

aras são as gerações que podem 

reconhecer um processo de trans-

formação histórica fundamental 

enquanto ele ocorre. Em geral, 

os contemporâneos, prisioneiros 

dos preconceitos e das redes de 

relações do passado, tornam-

se incapazes de ver o novo e se limitam a projetar 

para frente tendências ultrapassadas, até que ficam 

de frente com uma realidade diferente. Entretanto, 

com o avanço dos meios de comunicação e a in-

terconexão quase instantânea dos povos e de seus 

dirigentes, as ações e reações em todos os campos 

das relações humanas adquirem uma dinâmica 

nunca anteriormente vista, pelo que os processos 

de mudança ganham aceleração tão grande que é 

impossível ignorar o novo na medida em que ele se 

vai destacando claramente da velha ordem.

O liberalismo econômico, no seu rótulo anti-

go ou no seu rótulo neoliberal, não era apenas um 
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princípio ordenador da esfera econômica. Era uma 

filosofia política que penetrou fundo na política e 

na moral, além da economia. Suas raízes mais pro-

fundas estão no darwinismo social de Spencer, jus-

tificador das desigualdades de renda e de riqueza 

entre os homens (recompensa do mais forte), e in-

diferente a qualquer princípio garantidor de igual-

dade de oportunidades na sociedade. É este tipo 

de liberalismo (não a liberdade de iniciativa, ou a 

propriedade privada dos meios de produção, ou o 

próprio capitalismo) que colapsou. Dados os even-

tos recentes no mundo, já ninguém ousa falar em 

estado mínimo, mercado auto-regulado, ou des-

truição do estado de bem estar-social em nome da 

eficiência econômica. Fala-se, sim, em cooperação 

entre os países, em evitar os apelos protecionistas, 

em proteger as economias mais fracas.

O colapso do neoliberalismo leva junto sua 

projeção política e moral. É toda uma ideologia 

que sucumbe. Décadas atrás, seria necessário muito 

tempo para que algo equivalente fosse percebido. 

Agora, entre a eclosão da crise global em setembro 

de 2008, e a reunião do G-20 no início de abril, 

em Londres, transcorreram apenas sete meses para 
que o premiê britânico Gordon Brown declarasse 
que o Consenso de Washington, síntese dos enun-
ciados neoliberais, estivesse morto. A declaração, 
em si, não é surpreendente, pois outros a estavam 
fazendo. Surpreendente é quem a fez. Brown, a 
chanceler Angela Merkel, da Alemanha, e o presi-
dente Sarkozy, da França, todos próceres do encon-
tro de líderes, foram levados ao poder cavalgando 
inequívocas plataformas políticas neoliberais. Sua 
mudança de posição é o testemunho mais eloquen-
te de que não são os líderes que estão mudando o 
mundo, mas o mundo que está mudando os líderes. 
E é o que tenho chamado de imperativo de uma 
nova era, a Idade da Cooperação.

Isso leva imediatamente ao cerne da livre espe-
culação filosófica sobre os novos tempos: como será 
o mundo do futuro, um mundo governado pelo 
princípio da cooperação? A reunião do G-20, em 
Londres, abriu algumas frestas importantes em ple-
na crise planetária para iluminar os novos tempos 
na esfera econômica. Será o mundo do capitalismo 
regulado, prevalecendo sobre a fracassada auto-
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regulação dos mercados; será o mundo do contro-

le dos paraísos fiscais e dos movimentos livres de 

capitais especulativos; será o mundo do disciplina-

mento comum dos sistemas financeiros nacionais 

para evitar a repetição das crises sistêmicas; será o 

mundo de apoio e sustentação do desenvolvimento 

dos países mais pobres do planeta.

s céticos dirão que isso são ape-

nas palavras, escritas no comu-

nicado final do encontro, mas 

o fato é que não se pode esperar 

mais que palavras em reuniões de 

cúpula desse tipo. A tradução de 

palavras em compromissos, e de com-

promissos em ações concretas pode não ser imedia-

ta, mas sua inevitabilidade não provém de vontades 

individuais, mas de um imperativo histórico. É que 

o capitalismo vive sua maior crise em sete décadas, 

e já não existe um país hegemônico que, por ato 

imperial, possa ordenar a recuperação do mundo 

econômico. Os três grandes blocos, Estados Uni-

dos, União Européia e Ásia, além dos emergentes, 

dependem uns dos outros, e nenhum deles pode 

confiar num desenvolvimento estável próprio sem 

um estatuto de cooperação recíproca no campo fi-

nanceiro, comercial e tecnológico.

Na esfera geopolítica, a eleição de Obama e 

seus gestos de abertura para os árabes sinalizam o 

reinício de um processo de paz no Oriente Médio 

que isole radicais de ambos os lados no sentido 

da solução dos dois Estados para dois povos. Isso 

terá efeito nas relações entre Estados Unidos e Irã, 

mediante gestões diplomáticas que provavelmente 

envolverão a Rússia, e eventualmente incluindo a 

desistência norte-americana em construir na Polô-

nia e na República Tcheca o escudo de radares que 

tanto a preocupa. O Iraque, em breve, deixará de 

ser uma nação ocupada. Tudo isso tende a aconte-

cer sem o uso de força e sem sua ameaça. Restará 

o problema do Afeganistão, de tremenda comple-

xidade. Os Talibãs são uma salvaguarda para Osa-

ma Bin Laden e seu grupo – além de ameaçar a 

estabilidade do Paquistão, uma potência nuclear 

–, e o consentimento em sua impunidade coloca-ria em xeque a autoridade de qualquer presiden-te norte-americano, tendo em vista o trauma do  11 de Setembro. 
Este é o ponto em que a geopolítica norte-americana encontra-se numa encruzilhada. Num pronunciamento significativo, a secretária de Esta-do, Hillary Clinton, declarou que a melhor forma de combater o terrorismo era erradicar as suas cau-sas: a pobreza e a falta de oportunidades de desen-volvimento humano. Se isso é a sinalização de um novo paradigma, tal qual temos antevisto, resta o fato concreto de que o terrorismo já constituído existe, é uma ameaça concreta e ganhou dimensões independentes de suas causas. Diante disso, só uma ação diplomática coordenada no plano internacio-nal seria capaz de distinguir onde continua neces-sária uma ação punitiva por meio de força de uma ação preventiva por meio da promoção do desen-volvimento econômico e social.

Na esfera ambiental, já não são apenas sinais, mas ações concretas começam a ser tomadas em nível governamental para enfrentar o risco das mu-danças climáticas. Nos Estados Unidos, o país que, na era Bush, foi decisivo para bloquear qualquer avanço mundial significativo no combate às causas das mudanças climáticas, a EPA, agência de contro-le ambiental, anunciou a mudança nos seus crité-rios de regulação para controlar e reduzir emissões de CO2 como responsável pelo efeito estufa. Além disso, o governo Obama está decidido a assumir uma liderança efetiva no terreno ambiental, o que levou a China e a Índia a uma posição convergente. Portanto, também aqui temos em processo um dos aspectos centrais do mundo de cooperação.Na esfera científica, e em especial no campo das ciências da saúde e da biologia, torna-se cada vez mais evidente o imperativo da cooperação, des-dobrado em dois aspectos distintos: o da economia e o da moral. O aspecto econômico diz respeito à investigação médica e ao patenteamento de desco-bertas científicas. O aspecto moral está relacionado com os limites a serem impostos ou não à investi-gação da genética humana. 
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Num mundo de avanços científicos compar-
tilhados, a exploração econômica ilimitada de pa-
tentes de remédios adquiridas num determinado 
estágio da investigação constitui uma retribuição 
econômica desproporcional ao esforço realizado. 
Na realidade, toda exploração econômica de des-
cobertas médicas que represente retribuição além 
do esforço econômico feito na própria descoberta 
fere o sentido de ética que deve prevalecer nessa es-
fera. Por outro lado, como a investigação tem custo 
e deve ser estimulada, um nível justo de retribuição 
tem que ser encontrado.

fórmula mais simples é a estatização 
total das pesquisas médicas e a libe-
ração das patentes correspondentes 
às descobertas feitas. Isso, contudo, 
afastaria o setor privado da investi-
gação. A alternativa seria manter o 

setor privado, indenizá-lo por preço justo das 
descobertas feitas e liberar as patentes. Atualmente, 
nos países industrializados, grande parte das pes-
quisas é feita diretamente ou financiada pelo setor 
público. Bastaria, pois, estender o sistema ao setor 
privado. Entretanto, a produção de medicamentos 
com patentes livres pelos laboratórios privados te-
ria, como contrapartida, seu preço regulado.

 A pesquisa genética humana levanta um pro-
blema moral: até onde e para quais propósitos se 
deve aceitar a manipulação de genes? O tema ga-
nhou popularidade com a clonagem de animais, e 
já está nos cinemas e na televisão levado pela livre 
imaginação sobre clones humanos. Contudo, não é 
apenas isso que está em jogo. Embora muita espe-

culação em curso não passa de fantasias tendo em 

vista o estágio atual da Genética, numa perspectiva 

de dez, vinte e trinta anos ou mais a Ciência terá 

condições de desenvolver experiências com genes 

humanos tanto no sentido da eugenia, quanto das 

aberrações. Isso seria inevitável?

No início dos anos 30, um jovem físico hún-

garo, Leo Szilard, fugitivo da ditadura em seu país, 

percebeu as implicações militares da fissão do 

átomo e tentou convencer seus pares europeus a 

fazerem uma moratória de informações sobre os 

avanços na área para evitar aplicações bélicas. Al-

guns anos depois, foi ele quem escreveu a carta, 

assinada por Einstein, que convenceu o presidente 

Roosevelt a autorizar o projeto da bomba atômica. 

Isso ilustra como é difícil parar a Ciência; e como é 

fácil acelerá-la em termos de livre competição por 

descobertas.
Uma eventual regulação internacional da pes-

quisa genética só seria possível com um alto grau 

de cooperação dos países e uma colaboração efetiva 

do corpo científico internacional. Sem isso, haveria 

vazamentos. A cooperação formal não só estabe-

leceria regras para as atividades dos laboratórios 

públicos e privados, sem prejudicar a investigação 

nos campos livres, como desestimularia os pesqui-

sadores recalcitrantes que não teriam onde publi-

car suas pesquisas. É um campo controverso. Mas 

certamente não é o único campo polêmico cuja re-

gulação competirá à Idade da Cooperação.

j.cassis@terra.com.br

a pesquisa Genética humana levanta um problema moral: até onde e 
para quais propósitos se deve aceitar a manipulação de Genes? o tema 
Ganhou popularidade com a clonaGem de animais, e já está nos cinemas 
e na televisão levado pela livre imaGinação sobre clones humanos
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E agora... 

MR. 
NOOBELLLL!

S enhores e senhoras, com doutorados múltiplos, consultoria a diver-

sos governos, livros e mais livros publicados e incontáveis citações no 

google, temos o prazer de passar a palavra... Dito isso, ele apareceu. Sim, o 

venerado Prêmio Nobel, o oráculo, o economista off-road, que, nos últimos 

meses, tem espalhado esperança ou descrença – depende do gosto do freguês 

– pelas mais diversas latitudes. “Desculpe, mas temos apenas meia hora. Você 

sabe, tenho uma conferência...”, disse. Foi a única entrevista em sua breve 

passagem pelo Brasil – o sexto país visitado em pouco mais de uma semana. 

Insight Inteligência preserva o sigilo da fonte. Esconde o santo, mas compartil-

ha seus milagres, descortinando o pensamento do intocado e entocado econo-

mista. Silêncio! Ele vai falar. realmente, são palavras que valem ouro.
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Sr. Nobel, gostaria de ouvir 
suas doutas conclusões sobre 

o impacto da crise no Brasil vis-à-
vis as demais economias emer-
gentes.
Primeiramente, vamos quebrar esse 
clima de formalidade, me chame 
simplesmente de Nobel. Uma das 
minhas principais conclusões é 
que todos perderam com a crise. É 
claro que uns mais, outros menos. 
A China, por exemplo, está onde 
sempre esteve, um degrau acima 
dos demais emergentes. É por isso 
que eu chamo os Brics de Cribs. Os 
chineses estão se voltando para o 
seu mercado interno, objetivando 
compensar a queda do comér-
cio internacional. Eles têm muita 
gente lá, podem consumir parte da 
própria produção. No front externo, 
não vão ficar esperando calmamen-
te a crise passar. Tendem a tomar 
medidas protecionistas, como 
incentivos às exportações. Será um 
daqueles que vão colocar carvão 
na fogueira do protecionismo. Os 
russos, com sua economia ancorada 
no petróleo, gás e roubo, estão na 
pior situação. Resta a eles se em-
briagar de vodka. A Índia vai crescer 
menos, mas vai crescer. Ajuda o fato 
de o inglês ser a segunda língua 
deles. Bem, e o Brasil tem os funda-
mentos sólidos, e os fundamentos 
são fundamentais. Mas, eu gostaria 
de chamar a atenção para o tipo de 
crise econômica que nós estamos 
atravessando e sua possibilidade de 
prolongamento, que independe de 
modelos matemáticos ou equações 

estocásticas, mas sim das decisões 
acertadas de política econômica. 
É uma crise única, instalada no 
coração financeiro da economia 
mundial e que coloca em xeque a 
credibilidade dos ativos escriturais. 
Já se falou que a curva da crise 
pode ser em forma de “L”, o que 
pressuporia uma grande estagna-
ção. Falou-se em forma de “U”, o 
que levaria a uma rápida e acele-
rada recuperação. Agora, temos a 
perspectiva de um “W”, que enseja 
descidas e subidas recorrentes. Eu 
proponho um “Y”, que configura 
uma crise de múltipla escolha. É 
uma opção muito mais garantida e 
ainda tem uma conotação erótica. 
De qualquer forma, não sabemos se 
estamos no fim do começo ou no 
começo do fim. Eu cravo no meio. 

Nobel, o Brasil entrou na 
chamada recessão técnica – 

alguém disse que dois trimestres 
consecutivos de queda do PIB 
configuram uma recessão e co-
lou. Esse cenário de crescimento 
negativo se reverte neste ano?
Projeções sobre o PIB não são uma 
artesania, mas matemática pura. É 
possível que na área da econometria 
haja poucos exercícios que admitam 
tamanha pluralidade de modelos. 
Cada um escolhe o que lhe aprou-
ver, roda no computador, e até a 
divulgação do resultado oficial a 
projeção de todos está correta. No 
final, porém, só um acerta, é claro. 
No Brasil, tive informações de que 
existem projeções do Banco Central, 
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do IPEA, da FGV, do Ministério da 
Fazenda, das instituições financeiras, 
ex-ministros, colunistas e fontes em 
off the record. Todas respeitáveis 
porque, ao seu jeito e maneira, são 
capazes de influenciar as expecta-
tivas racionais. Há quem discorde, 
como o respeitável professor Mário 
Henrique Simonsen, para quem o 
fundamento da teoria das expecta-
tivas racionais é um estelionato ver-
bal, pois se considera racional quem 
se comporta de acordo com a teoria. 
Há quem radicalize, afirmando o ca-
ráter científico da auto-realização de 
profecias feitas por personagens de 
notória influência junto ao mercado, 
notadamente quando em interesse 
próprio. Normalmente, prefiro o 
caminho do meio, porque, cienti-
ficamente, pode ser que sim, pode 
ser que não. O fato, é que na minha 
chegada ao país, fui recebido em um 
jantar de economistas, no qual cada 
um apresentou sua projeção do PIB. 
Como não tenho meu próprio mo-
delo, pensei em fazer uma mediana 
das diversas estimativas, mas verifi-
quei um mastodôntico coeficiente 
de dispersão. Preferi então não 
citar qualquer percentual. A minha 
projeção é que o Brasil deve voltar 
a crescer a qualquer momento, até 
porque os fundamentos são bons, e 
o fundamental são os fundamentos.

Nos Estados Unidos, o inves-
tidor médio sempre teve 

uma presença marcante no mer-
cado de ações. No Brasil, a crise 
chegou justamente no momento 

em que a Bolsa de Valores procu-
rava se consolidar como um ha-
bitat para aplicadores de menor 
porte. Nobel, o senhor considera 
que haverá uma mudança de 
comportamento do investidor 
e uma queda das aplicações em 
títulos mobiliários?
Quem perdeu muito dinheiro, 
proporcionalmente aos recursos 
disponíveis, sentirá o trauma e 
certamente demorará a voltar ao 
mercado. Talvez nem retorne. Fica-
rei surpreso se voltarem à Bolsa no 
curto prazo, embora esta seja uma 
decisão individual – não obstante, 
também exista no mercado finan-
ceiro aquilo que Ortega y Gasset 
chamou de o “homem-massa”, o 
indivíduo desprovido de valora-
ção especial, formado a partir do 
mimetismo gregário; se a manada 
voltar a caminhar na direção das 
bolsas, ele a seguirá pela total 
impossibilidade de se ver diferen-
te dos demais. Onde estávamos? 
Ah, sim... Por outro lado, aqueles 
que dispunham de uma quantida-
de pequena de recursos alocada 
em ações terão maior estofo para 
esperar pela recuperação do mer-
cado. Com isso, não chegarão nem 
mesmo a realizar seus prejuízos. 
Ainda assim, é natural que ocorra 
certo receio em novos investimen-
tos. Com a crise, as pessoas ficam 
mais preocupadas com o que estão 
gastando ou economizando. Além 
disso, há o fator da segurança 
humana. Chamou-me atenção um 
estudo feito, certa vez, por uma 

consultoria, não me lembro bem se 
na África do Sul ou na Dinamarca. 
Ficou provado que a circulação 
de pessoas em uma rua cai, em 
média, 20% quando há notícias de 
um crime no local. Depois de certo 
tempo, as pessoas voltam a andar 
pelo lugar, até porque descobrem 
que também há casos de assaltos 
na rua paralela. Aos poucos, as 
pessoas se esquecerão do trauma e 
voltarão à Bolsa. 

Nobel, que mundo sairá des-
ta depressão econômica? O 

que ocorre depois de uma crise 
financeira desta magnitude?
Tudo dependerá das políticas 
adotadas. O day after da crise, que 
ainda não se sabe se está logo ali 
na esquina ou léguas depois do 
infinito, será a soma das medi-
das implementadas pelos países 
centrais com as decisões tomadas 
pelas economias emergentes. 
Uma gripe pode ser apenas uma 
gripe se o doente tomar chá de 
limão, mel, própolis e evitar sair na 
friagem sem um agasalho. Pode 
também virar uma pneumonia se 
ele desconsiderar seu real estado e 
cometer excessos que contribuirão 
para o agravamento da sua saú-
de. Não basta o remédio certo; o 
doen te também tem de se ajudar. 

Aqui no Brasil, havia um mú-
sico chamado Tim Maia que 

costumava dizer: “O problema 
do Brasil é que traficante se vicia, 
prostituta se apaixona e cafetão 
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sente ciúmes”. E um Nobel, perde 
dinheiro na crise? Como está sua 
vida nos últimos meses?
Não tenho do que me queixar. 
Sempre levei uma vida espartana, 
de hábitos modestos. Sou também 
um investidor conservador. Não me 
lembro de ter perdido um único 
cent em qualquer aplicação. Quem 
perde dinheiro lá em casa é minha 
mulher, que administra todas as 
nossas economias. Aliás, no dia de 
minha viagem ao Brasil, enquanto 
ela dobrava meus pullovers e orga-
nizava as pastas com as transparên-
cias para minhas palestras, virou-se 
para mim e disse: “Acadêmico” 
– sim, ela me chama de Acadêmi-
co desde que nos conhecemos na 
universidade – “Você não acha que 
quem mais ganhou com a crise 
foram os próprios economistas?”. 
Olhei firme para ela e falei: “Meu 
amor, o vermelho, não. É muito fino. 
Pega a suéter bege. Já é quase in-
verno lá no Brasil”. Outro dia, estava 
reunido com o presidente do banco 
central de um país africano, ao qual 
estou prestando uma pequena con-
sultoria desde setembro, e ele me 
perguntou: “Se passarmos dez anos 
sem uma nova crise internacional, o 
senhor não acha que os economis-
tas vão criar uma?”. Respondi a ele: 
“Em hipótese alguma. Dez anos é 
tempo demais. Até lá estaremos to-
dos mortos. De fome ou de tédio”. 
Mas, como ia dizendo, não tenho 
motivos para lamentos. Já estava 
pensando em comprar um rancho 
e curtir minha aposentadoria e, 

de repente, a vida voltou a ficar 
excepcionalmente emocionante. 
Há dois dias, estava do outro lado 
do mundo, falando sobre a relação 
econômica simbiótica entre a China 
e os Estados Unidos – aquilo que o 
meu colega Niall Ferguson bati-
zou recentemente de “Chimérica”, 
mas eu prefiro chamar “Amérina”. 
Agora, estou sentado aqui, diante 
de você, trocando amáveis impres-
sões. Dentro de meia hora, no mais 
tardar, estarei frente a uma plateia 
de 300 empresários a quem não 
poderei decepcionar. Todos estarão 
sequiosos por um aceno, uma pala-
vra ou um slide de powerpoint que 
lhes resgate a esperança. Semana 
que vem... Bem, não sei ao certo 
onde estarei semana que vem. Meu 
agente ainda não me passou a 
programação.

Nobel, os especialistas nacio-
nais responsabilizam o go-

verno pelo aumento nos gastos 
correntes do governo – fruto de 
melhorias salariais do funciona-
lismo público e contratação de 
novos servidores –, o que estaria 
exaurindo a capacidade estatal de 
investimento e, com isso, pro-
movendo políticas pró-cíclicas. O 
que acha dessa opinião?
Não me surpreende. Estive recente-
mente na Guatemala e dei justa-
mente o Brasil como exemplo do 
que os guatemaltecos não deve-
riam fazer para enfrentar a parali-
sação das atividades econômicas 
daquele país andino.
 

blEFE

Nobel, os últimos resultados 
revelam, entretanto, que a 

resistência da economia brasileira 
se baseia na capacidade de con-
sumo do mercado interno, o qual 
continua elevado.
Bem, mas segundo fui informado, 
isso se deve às políticas sociais 
do governo Lula e à garantia do 
salário real que vem sendo mantida, 
muito próprio, aliás, de governos 
de inclinação popular. Como liberal, 
aplaudo essas políticas.
 

Nobel, e como ficam, então, 
os recursos necessários para 

investimento?
Esse, de fato, é um problema das 
economias emergentes, cujo com-
portamento ainda é um mistério 
para nós, economistas.
 

Alguma sugestão, Nobel?
Sim, definitivamente cortar o 

máximo nos gastos governamentais 
e assegurar a manutenção do poder 
de compra da população.
 

Não são incompatíveis?
Não há nada de incompatível 

em economia quando se encontram 
as equações apropriadas. Estamos 
trabalhando nisso.

Como o senhor vê essa fixa-
ção pelo estado mínimo no 

caso específico do Brasil?
O Brasil é a própria jabuticaba, 
para usar uma expressão que vocês 
adoram. Trata-se, sem dúvida, de 
um caso extremamente particular. 
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Popper dizia que só é verdade, 
portanto ciência, aquilo que pode 
ser refutado. No entanto, no caso do 
Brasil, a questão do estado mínimo é 
talvez a única verdade científica que 
contraria a teoria da refutabilidade 
de Popper. Estamos diante de uma 
tese cientificamente provada, uma 
verdade, que não pode ser refutada. 
Compreendeu? Não obstante ser 
uma exceção, não quer dizer que se 
trate de um dogma. É ciência sendo 
comprovada pelo avesso.

Como o senhor, mesmo à 
distância, adquiriu tantos 

conhecimentos sobre o Brasil?
Sempre fui fascinado pelo país de 
vocês. Na universidade, havia um 
professor, de matemática algorít-
mica, que costumava dizer: “Vocês 
só saberão o que realmente é a 
América no dia em que conhecerem 
o Brasil”. Acho que, às vezes, ele 
terminava a frase com Bolívia ou Ar-
gentina, não me lembro bem. Não 
importa. Meu primeiro contato com 
o Brasil se deu por meio do cinema. 
Quando era criança, assistia junto 
com meu avô a filmes de Carmem 
Miranda. É verdade que fiquei um 
pouco desapontado ao saber que 
ela era portuguesa, embora ache 
que isso não rouba nem um pou-
co da sua brasilidade. Depois, me 
encantei com a bossa nova. Quem 
não se encanta com a bossa nova? 
Nos últimos anos, passei a acom-
panhar mais de perto as peculiari-
dades do Brasil. Fiquei muito bem 
impressionado com duas palestras 

do ex-presidente Cardoso na Brown 
University. Ele tem um excelente 
poder de síntese. 

Oque o senhor diria para os 
jovens que estão cursando 

as faculdades de economia, no 
Brasil?
Que não se desesperem, que estu-
dem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, 
com o maior afinco e pensem que 
há esperança em Chicago, Nova 
York, Boston e Califórnia, só para 
citar as praças de alguns dos douto-
rados mais votados. Depois poderão 
ajudar o país trabalhando em al-
gumas das casas bancárias e ges-
toras de fortunas que concentram 
a riqueza do mundo. Quanto mais 
brasileiros estiverem manipulando as 
finanças internacionais melhor será 
para o Brasil. Agora, se a dedicação 
for integral e o talento afinado com 
o labor, é possível almejar, inclusive, 
um Nobel. Por que não? Um Nobel 
brasileiro, sim senhor.

Nobel, em poucas palavras, 
qual a receita para o suces-

so brasileiro?
Um verdadeiro “estadocídio”, com 
um superávit fiscal de 30% do PIB, 
centralização dos gastos federati-
vos, austeridade monetária, redu-
ção dos gastos com o Judiciário, 
Legislativo, Forças Armadas, e um 
Banco Central independente de 
tudo e de todos.

Areceita não é excessiva?
Depende por onde se olha.

“quaNto maiS 

BraSilEiroS 

EStiVErEm 

maNiPulaNDo

as fiNaNcas 

iNtERNaciONais 

MELhOR sERa  

paRa O BRasiL”
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ECONôMICA
e     a     crise     das     ferramentas

tecno
LOGIA

a

Rodrigo      Cantu
ECONOMISTA
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n
ovamente o mundo se vê ameaçado pelo 

progresso, pelos avanços do engenho hu-

mano, pela intensidade da modernização 

contemporânea. Os perigos da destruição 

da camada de ozônio deixaram gradual-

mente a agenda de discussões, dando lu-

gar à ameaça de cataclismo natural pelo 

aquecimento do globo e eis que eclode 

a maior crise econômica desde 1929. 

O mundo vive uma crise que começou 

no mercado de hipotecas dos Estados 

Unidos e se alastrou como uma crise de 

confiança em diversos ativos financeiros, 

o que reduziu o capital de vários bancos 

e, desse modo, diminui os empréstimos 

efetuados à economia real. Após sinais 

de alerta, como o resgate do Bear Ste-

arns, Fannie Mae e Freddie Mac pelo Fed, 

o pânico dominou o cenário financeiro 

com a falência do Lehman Brothers e 

a compra emergencial do Merrill Lynch 

pelo Bank of America em setembro de 

2008, juntamente com a imediata queda 

das bolsas em todo mundo. Governos de 

todas as economias centrais e emer-

gentes adotaram algum tipo de medida 

contra a ameaça de colapso do sistema 

de crédito mundial. Além disso, com a 

consciência de que a crise demandava 

ações para além de fronteiras nacionais, 

algumas instâncias internacionais foram 

mobilizadas para discussão de soluções 

em conjunto.

Entre as mobilizações internacionais 

mais importantes, pode-se colocar o 

encontro do G-20, os 20 países com as 

maiores e mais importantes economias no 

sistema mundial, no dia 15 de novembro 

de 2008 em Washington. A declaração 

resultante desse encontro, que reuniu 

diversos chefes de governo, ministros da 

fazenda e presidentes de bancos centrais, 

elenca alguns fatores que levaram a crise 

e é plural na distribuição das culpas. Do 

lado do setor financeiro, a culpa está no 

fato de que, ao longo de um prolongado 

período de crescimento e estabilidade, os 

participantes do mercado buscaram lucros 

cada vez maiores sem um julgamento 

adequado sobre os riscos: os resultados 

foram várias práticas perigosas como mau 

gerenciamento de risco e o surgimento de 

inúmeros produtos financeiros complexos 

e opacos. Do lado das autoridades, a culpa 

pesa no fato de que governos esqueceram 

de coordenar políticas econômicas de 

modo consistente e suficiente, juntamen-

te à falta de reformas estruturais que 

impedissem os graves abalos ocorridos 

nos mercados. Essa definição da responsa-

bilidade dos governos no plano internacio-

nal, encontrada na declaração do G-20, é 

bastante vaga; entretanto, a imprensa do 

mundo todo sempre foi bem clara quando 

indicava qual era a autoridade responsável 

pela crise. Os dedos apontavam sempre 

para a omissão do governo estaduniden-

se quanto à falta de regulação de seu 

mercado financeiro. Disso, resultaram as 

más práticas de negócios e a internaciona-

lização da crise.

Este texto pretende explorar o inte-

rior da crise a partir de princípios diferen-

tes. Os atores presentes nas explicações 

sobre o que aconteceu são sempre 

agentes financeiros gananciosos ou des-

confiados em meio a um caos sistêmico, 

autoridades políticas que são dominadas 

por ideias neoliberais e que se omitem de 

suas responsabilidades em regular os sis-

temas financeiros. O foco aqui não serão 

esses atores políticos: por um lado, agen-
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tes que alimentam seu ganho com hiper-

trofia do setor financeiro e que, portanto, 

agem politicamente, por meio de lobby 

ou outro tipo de promiscuidade com o 

poder, no sentido configurar as normas 

jurídicas de tal modo que suas atividades 

sejam facilitadas; por outro lado, agentes 

no mundo político-partidário, os quais, 

obedecendo a sua posição no espectro 

direita/esquerda, se engajam na configu-

ração de um determinado mundo social 

a partir de articulações jurídicas ou ações 

de poderes executivos. 

O objeto de estudo neste texto são 

as capacidades das tecnologias eco-

nômicas. Essas tecnologias, não muito 

distantes das tecnologias físicas em sua 

complexidade e eficácia, são conjuntos de 

conhecimentos, instrumentos e pessoas 

que têm o poder de reconfigurar o mundo 

econômico de maneira tão efetiva quanto 

ações políticas. A relação entre essas 

tecnologias e o mundo econômico será 

discutida a partir da teoria do ator-em-

rede, em especial a partir da perspectiva 

da performatividade da Economia. Um 

ponto importante nessa abordagem é 

que estaremos falando de uma política da 

ciência e tecnologia que se impõe silen-

ciosamente, sem levantar as resistências 

governos 

esque-
ceram  
de coordenar 
políticas 
econômicas de 
modo consistente 
e suficiente
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comuns ao mundo político-partidário, e 

que, por isso mesmo, talvez seja a política 

mais insuspeita, eficaz e não discutida. 

Em um segundo momento, será integrada 

à teoria do ator-em-rede uma abordagem 

que leva em conta as estruturas sociais 

da economia, especialmente os diferentes 

grupos do mundo financeiro e as relações 

de força entre eles. 

Esse texto está organizado da 

seguinte maneira. Em uma primeira 

seção, serão esboçadas as linhas gerais 

da atual crise. Em uma segunda seção, 

será discutido como certos elementos 

centrais ao desenrolar da crise podem 

ser vistos como tecnologias econômicas 

e, além disso, as tecnologias econômi-

cas da crise serão descritas segundo a 

teoria do ator-em-rede. Em uma terceira 

seção, integramos as estruturas sociais 

do mundo econômico-financeiro à teoria 

do ator-em-rede, para identificar como 

certos atores configuram um mundo 

sociotécnico de crise. Na última seção, se 

apresentam algumas reflexões sobre os 

potenciais emancipatórios ou opressivos 

das tecnologias econômicas.

a crisE

Antes de esclarecer os elementos 

próprios à atual crise, duas perguntas 

precisam ser respondidas, perguntas que 

se referem à generalidade de sua ameaça 

e a sua difusão. Se a crise começou 

nos bancos, como ela pode ameaçar a 

produção e os empregos? Além disso, se 

começou nos bancos de um país específi-

cos, os Estados Unidos, como pôde afetar 

outros países tão imediatamente? 

Empresas precisam de bancos e insti-

tuições financeiras pelo seguinte motivo: 

o que é 
exatamente essa crise 
dos bancos e como ela 
foi causada?
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necessitam de dinheiro de terceiros tanto 

para operações de curto prazo, quanto 

para operações de longo prazo. Acontece 

frequentemente que empresas não têm 

dinheiro imediatamente em caixa para 

honrar compromissos, como pagar for-

necedores ou outras obrigações em um 

horizonte curto e, para isso, elas recorrem 

aos bancos. Mais frequente ainda é a 

necessidade de dinheiro emprestado 

para planos de expansão. As quantias 

mobilizadas para investimentos normal-

mente são maiores do que a disponibili-

dade de poupança da empresa; por isso, 

mais uma vez, as empresas recorrem aos 

bancos. 

A
lógica é semelhante no setor agrí-

cola. Produtores agrícolas nor-

malmente contam com emprés-

timos bancários para custear o plantio. E, 

do mesmo modo, os bancos e instituições 

financeiras têm um papel no consumo 

final, pois é através delas que consumi-

dores financiam bens de valor elevado, 

como automóveis e casas. É por esses 

motivos que vale a conhecida metáfora 

do sistema financeiro como “lubrificante” 

das engrenagens da economia, pois, sem 

ele, muitos dos processos rotineiros do 

sistema econômico seriam dificultados 

ou simplesmente impossibilitados. Sem 

os empréstimos bancários, consumidores 

comprariam menos, empresas reduziriam 

suas perspectivas de venda, interrompe-

riam planos de investimento e demitiriam 

empregados por conta do nível de produ-

ção menor, agricultores teriam dificuldade 

em adquirir seus insumos e, assim, toda a 

economia diminui sua atividade, ou seja, 

entraria em recessão. 

A ameaça da crise, que começou nos 

bancos, à produção e aos empregos e a 

razão pela qual ela se tornou uma crise 

em toda economia estão na função que 

o sistema financeiro cumpre dentro da 

economia. A economia inteira é amea-

çada, pois há uma crise de crédito. As 

perguntas que surgem dessa conclusão 

podem, então, ser elaboradas da seguin-

te maneira: o que é exatamente essa 

crise dos bancos e como ela foi causada? 

A crise dos bancos é uma crise patrimo-

nial. Isso significa que por algum motivo, 

os bancos tiveram seu capital diminuído 

e, quando os bancos têm menos dinheiro, 

eles não podem mais emprestar tanto e 

seus empréstimos se tornam mais caros. 

Na presente crise, a razão para tal 

redução no patrimônio dos bancos foi 

a desvalorização de papéis chamados 

Residential Mortgage Backed Securities 

(RMBS) e Collateralized Debt Obliga-

tions (CDOs). Esses papéis compunham 

a carteira de muitos bancos e, desde 

2006, seu valor vinha sendo colocado 

em questão. Seus valores e remunera-

ções dependiam, em última instância, de 

pagamentos de hipotecas de alto risco1 

e do valor de imóveis nos EUA. Todavia, 

esses fatos se tornavam bastante opacos 

por meio do esforço de uma engenharia 

de produção de ativos financeiros que 

criava os RMBSs e CDOs, produtos finan-

ceiros complexos, envolvendo diversos 

títulos, camadas de risco e remunerações 

diferentes. O problema é que essa enge-

nharia não deixava somente sua origem 

mais opaca como também manipulava 

a composição dos papéis de modo que 

eles atendessem aos critérios de agências 

de classificação de risco. Essas agências 
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atribuíam boas notas, isto é, baixo risco a 

esses papéis, o que fazia todos acredita-

rem que se tratava de um bom negócio e, 

portanto, eram valorizados. 

O verdadeiro pânico veio quando o 

preço dos imóveis começou a cair em 

2006, ao mesmo tempo em que aumen-

tou a proporção de calote nas hipotecas 

de alto risco. Por esses motivos, apesar 

das boas notas, as remunerações dos 

RMBSs e CDOs eram interrompidas e o 

mercado teve sinais claros de que esses 

papéis não eram tão valiosos. Em um pri-

meiro momento, seus preços se tornaram 

cada vez mais baixos e, depois disso, a 

situação chegou a um ponto em que eles 

não conseguiam mais compradores. Ou 

seja: eles não possuíam mais liquidez e, 

quando seu valor de mercado não era 

nulo, era próximo de zero. Com isso, ban-

cos que haviam investido pesadamente 

em CDO e RMBS nos anos anteriores, 

pois eles foram, de fato, bons negócios, 

assistiram ao valor dos papéis em suas 

carteiras despencar, fazendo com que 

seu patrimônio alcançasse patamares 

irreversivelmente negativos. Esse foi o 

caso de bancos como Fannie Mae, Merrill 

Lynch e Lehman Brothers que, respectiva-

mente, necessitaram de ajuda financeira, 

precisaram ser vendidos ou faliram.

A partir desses elementos que gera-

ram a crise, o caráter sistêmico do mundo 

financeiro amplificou seus efeitos. O pâ-

nico se moveu adiante, em primeiro lugar, 

pois, dado que os RMBSs e CDOs eram 

bem avaliados pelas agências de clas-

sificação de risco, o que garantiria que 

outros papéis, também bem classificados, 

não seriam na verdade papéis “podres”? 

Desse modo, a crise de confiança se 

generalizou. Em segundo lugar, o sistema 

financeiro é dependente de movimentos 

e empréstimos interbancários, seja para 

cumprir o encaixe bancário exigido pelo 

Banco Central ou como investimento lu-

crativo em títulos de outros bancos. Com 

bancos em crise, o pagamento desses tí-

tulos é diminuído ou interrompido, o que 

agrava mais ainda o perigo patrimonial. 

Por último, o caráter sistêmico se estende 

para além das fronteiras nacionais. Aqui, 

tocamos no ponto sobre a internacionali-

zação quase imediata da crise. 

A crescente liberalização dos 

mercados financeiros depois dos anos 

80 também significou que papéis como 

RMBSs e CDOs pudessem ser vendidos 

livremente a instituições financeiras de 

outros países. E isso efetivamente acon-

teceu: diversos grandes bancos, princi-

palmente de economias desenvolvidas, 

também investiram em RMBSs e CDOs. 

Por essa razão, os abalos originados nos 

EUA foram automaticamente sentidos em 

diversas partes do mundo. Mesmo países 

cujos bancos não tinham quantias consi-

deráveis de papéis podres, como o Brasil, 

também foram imediatamente atingidos 

com abruptas quedas nos índices de suas 

bolsas, quando investidores internacio-

nais passaram a retirar rapidamente o 

dinheiro desses países para cobrir suas 

perdas domésticas. 

R
esumidamente, esses são os 

traços gerais que compõem a 

anatomia da crise atual. Uma 

crise de confiança nos ativos financeiros 

que se transforma em uma crise patri-

monial, em seguida, em uma crise de 

crédito, transborda do mundo financeiro 

para tomar a forma de uma crise na 

economia toda e, finalmente, graças à 

liberalização financeira internacional, se 

torna uma crise mundial. A questão que 

ainda resta é o que são exatamente es-

ses instrumentos que originaram a crise? 

O que são os RMBSs e os CDOs? Como 

eles puderam ser tão devastadores? Para 

responder a estas perguntas, é preciso 

passar não somente pela construção 

desses instrumentos como também pela 

descrição do mundo financeiro no qual 

eles são criados e circulam. 

CDOs e RMBSs são instrumentos 

financeiros estruturados, isto é, são 

derivados de outros títulos financeiros e 

têm como objetivo gerar papéis com risco 

menor do que aquele dos títulos do qual 

derivam. No caso das RMBSs, o banco 

comercial ou empresa de empréstimos 

como instituições 
financeiras 
poderiam 
emprestar

dinheiro  
a pessoas tão 
fora dos padrões 
de avaliação de 
risco?
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imobiliários vende uma série de contratos 

hipotecários arriscados a um banco de 

investimento, o qual os reúne e os trans-

forma em apenas um título. O banco de 

investimento então cria uma instituição 

específica para adquirir esse título, uma 

Entidade de Propósito Especial (Special 

Purpose Entity-SPE). Essa entidade possui 

o RMBS em sua carteira e emite outros 

títulos, os quais são, na verdade, direitos 

de recebimento da remuneração do 

conjunto das hipotecas. 

A operação da SPE é ainda um 

pouco mais complexa, pois envolve, 

além da emissão de seus títulos, uma 

divisão desses títulos em diferentes 

faixas (tranches) de risco. Desse modo, 

os títulos emitidos possuem, em geral, as 

seguintes características: uma faixa mais 

segura, normalmente chamada de senior, 

uma faixa intermediária ou mezzanine e, 

ainda, uma faixa de risco ou equity. Divi-

dida dessa forma, a remuneração começa 

sempre pelos títulos senior, em seguida 

os títulos mezzanine são remunerados e, 

por último, os títulos equity. Isso significa 

que as primeiras perdas, no caso de calo-

te nas hipotecas, serão absorvidas pelos 

detentores de títulos equity. Para que os 

detentores de títulos senior deixem de 

receber, é preciso um calote de tal pro-

porção, ao ponto em que as duas outras 

faixas não recebam qualquer quantia. O 

contraponto dessa distribuição de riscos 

é que o título senior recebe uma quantia 

de juros menores sobre seu valor, o título 

mezzanine tem uma remuneração ligeira-

mente maior e o título equity é aquele de 

maior remuneração. 

O objetivo de toda essa engenharia é 

a criação de instrumentos financeiros que 

possuam, em pelo menos uma de suas 

partes (senior), uma classificação de risco 

superior à média dos ativos que servem 

como base. Com um conjunto de contra-

tos de hipoteca de classificação ruim, era 

possível criar títulos considerados livres 

de risco. CDOs obedecem à mesma lógi-

ca; não obstante, sua complexidade vai 

um passo adiante. Enquanto o RMBS é 

um derivativo de primeiro grau, CDOs são 

instrumentos financeiros que têm como 

base outros derivativos como os títulos 

RMBSs emitidos pelas SPEs. Por mais 

obtuso que esse procedimento pareça, 

ele era bastante bem-sucedido no objeti-

vo de criar títulos com boa avaliação de 

risco. Tão bem-sucedido que a engenha-

ria chegava a instrumentos derivados de 

terceiro grau, os CDOs squared, que são 

CDOs derivados de outros CDOs. 

Apesar de um pouco obscuros, a 

ideia central dos RMBSs e CDOs não é 

inteiramente ruim. Os riscos são diluídos, 

perfis diferentes de investidores (avesso 

ao risco ou especulador) podem ser 

atraídos com as diferentes tranches e o 

papel de instrumento de intermediação 

financeira, entre quem tem o capital e 

aquele que procura capital para investir, é 

cumprido, possibilitando o financiamento 

de milhares de hipotecas. Apesar da va-

riedade de explicações sobre como esses 

instrumentos desencadearam a atual 

crise, vamos nos concentrar, aqui, em 

três argumentos: 1) um tipo específico 

de RMBSs e CDOs foi aquele envolvido 

nas perdas estratosféricas dos bancos, 

aquele que tinha como base contratos 

hipotecários de alto risco (Alt-A, subpri-

me), porque, dada sua estrutura, o valor 

desses instrumentos era bastante sensível 

ao valor de imóveis e quando o valor dos 

imóveis caiu, a queda do valor de RMBSs 

e CDOs iniciou o pânico (Gorton, 2008); 

2) A intermediação financeira extrema 

possibilitada por esses instrumentos 

incentivou o fornecimento irresponsável 

de empréstimos hipotecários (Mose-

ley, 2009); 3) o papel das agências de 

classificação de risco foi fundamental, 

pois possibilitou a ampla comercialização 

desses papéis. 

A
s RMBSs e CDOs que come-

çaram a crise eram formadas 

principalmente por empréstimos 

hipotecários feitos a pessoas que muito 

dificilmente poderiam pagar por ele, os 

emprestadores subprime ou alt-A, os 

quais não tiveram mais como quitar suas 

dívidas quando as condições do mer-

cado imobiliário se tornaram adversas. 

Como instituições financeiras poderiam 

emprestar dinheiro a pessoas tão fora 

dos padrões de avaliação de risco? Isso 

foi possível por dois motivos. A primeira 

é a securitização das dívidas hipotecá-

rias, como já descrito anteriormente. Um 

banco comercial vende a hipoteca a um 

cliente e a coloca junto com outras cen-

tenas de hipotecas em um título chama-

do RMBS. Em seguida, esse banco pode 

vender esse RMBSs e, assim, ao invés 

de esperar os 30 anos do contrato para 

receber todo dinheiro do empréstimo, ele 

já adquire recursos para novas hipotecas. 

Isso significa que empréstimos mais 

arriscados eram possíveis, pois havia 

excesso de liquidez e dinheiro suficiente 

no mercado hipotecário para que clientes 

até então excluídos recebessem um 

empréstimo. 
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A segunda razão pela qual esses 

empréstimos se tornaram possíveis foi a 

automação dos processos de liberação 

do empréstimo. Desde 1995, houve uma 

crescente difusão do método automa-

ted underwriting, um procedimento no 

qual as partes não dependiam mais do 

julgamento subjetivo do corretor sobre 

a capacidade de pagamento do cliente e 

risco do negócio, mas de modelos esta-

tísticos que, baseados em informações do 

cliente e do valor do imóvel a ser adquiri-

do, garantiam a liberação do empréstimo. 

Esse método rápido e simples permitia 

a inclusão imediata dos clientes de alto 

risco, sob a condição de que aceitassem 

juros mais altos. 

As hipotecas de alto risco possuíam 

também um formato especial, o que 

tornava os títulos resultantes de sua 

securitização sensíveis às oscilações de 

preço dos imóveis. E é impossível não 

notar como esse formato era destinado 

ao colapso. Os contratos de hipotecas 

subprime, por exemplo, envolviam um 

período no qual as prestações eram bai-

xas, com taxas de juros reduzidas (teaser 

rates); dois anos em um contrato de 20 

anos ou três em um de 30. Depois desse 

período, as prestações eram recalculadas 

e aumentavam consideravelmente. Nesse 

ponto, caso o pagamento se tornasse 

impraticável, o tomador do empréstimo 

pode refinanciar a hipoteca. Isso aconte-

cia frequentemente. 

Esse refinanciamento envolvia, na 

verdade, a tomada de uma segunda 

hipoteca. Com esse dinheiro, o cliente 

quitava a primeira hipoteca e tinha nova-

mente um período de prestações baixas. 

Esse procedimento funcionou muito 

bem durante a bolha imobiliária estadu-

nidense. De 1995 a 2006, o preço das 

casas nos Estados Unidos subiu 90%. 

Isso significa que, quando o tomador 

do empréstimo refinanciava a hipoteca, 

depois de dois ou três anos, o preço 

do imóvel havia subido. Desse modo, a 

segunda hipoteca, retirada no refinancia-

mento, tinha sempre um valor superior 

e, por isso, era possível quitar a primeira 

hipoteca. Quando o preço dos imóveis 

começou a baixar em 2006, esse tipo de 

refinanciamento se tornou impossível, os 

tomadores de empréstimos precisaram 

abandonar as casas e os pagamentos 

foram interrompidos.

Q
uando agrupados em RMBSs e 

CDOs, os empréstimos hipo-

tecários subprime – nos quais 

o refinanciamento cumpre um papel 

central, sendo este dependente de preços 

de imóveis crescentes – tinham consequ-

ências específicas no comportamento do 

preço desses títulos. No caso de hipote-

cas de baixo risco (prime), a influência 

dos empréstimos originários no preço 

de títulos derivados acontece apenas 

devido ao calote; se não houver paga-

mentos suficientes, investidores duvidam 

da qualidade do título e seu preço de 

mercado cai. 

Tomadores de empréstimo prime 

são relativamente seguros; o calote 

é uma situação isolada e controlável 

entre eles. Tomadores prime dão calote 

em grande número caracteristicamente 

em situações de recessão, quando os 

diversos mercados do país entram em 

queda. Não obstante, o calote entre 

os tomadores subprime dependia do 

refinanciamento após o período com 

baixas prestações, o que dependia do 

comportamento de um único mercado, 

o mercado imobiliário norte-americano 

superaquecido. Se o preço do imóvel 

tivesse aumentado, o refinanciamento 

era possível; caso não, o calote era o 

caso mais frequente. Por essa razão, 

RMBSs e CDOs derivados de contratos 

hipotecários subprime eram sensíveis às 

oscilações de preço dos imóveis. Essa 

sensibilidade, dada a maneira pela qual 

esses títulos eram construídos, serviu 

como estopim para o pânico subprime, 

quando a bolha imobiliária estourou em 

2006.

Por trás da criação de títulos finan-

ceiros como os RMBSs e CDOs também 

estava a nova estrutura do mercado de 

hipotecas estadunidense, que estimu-

lava empréstimos de alto risco. Até a 

década de 1980, o mercado hipotecário 

nos EUA funcionava segundo princípios 

bastante simples. Um banco comercial 

ou empresa de hipotecas gerava o 

empréstimo ao comprador do imóvel. 

O tomador ficava com o dinheiro e 

comprava a casa; o banco ou empresa 

ficava com esse contrato que lhe dava o 

direito de recebimento das prestações. 

Como esses contratos têm um longo 

prazo de maturação, de 20 a 30 anos, 

o empréstimo é recuperado lentamente 

e isso limita a velocidade de novos 

empréstimos. Com o intuito de estimular 

o mercado imobiliário, o governo dos 

EUA criou uma instituição financeira 

chamada Fannie Mae, que se propunha 

a adquirir esses contratos de hipoteca, 

adiantando dinheiro aos bancos. Estes, 

por sua vez, podiam fazer novos em-
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préstimos mais rapidamente. E o Fannie 

Mae era o maior grau de complexidade 

que a circulação de recursos nesse 

mercado alcançava. 

O fim da década de 1970 marcou o 

início da era neoliberal na América do 

Norte e, nessa onda, o Fannie Mae é 

privatizado, e cria-se um concorrente, o 

Freddie Mac. Além disso, bancos passam 

a ter a liberdade de agir em quaisquer 

mercados de qualquer modo. Foi assim 

que, quando se chega a 2006, o circuito 

que tem, em uma ponta, o fornecedor 

de recursos e, na outra, o tomador 

do empréstimo e comprador da casa, 

assume uma complexidade considerável. 

Frequentemente os reais financiadores 

da hipoteca – fundos hedge, investido-

res estrangeiros ou SPEs que compram 

títulos como RMBSs e CDOs – não têm 

qualquer noção de onde seu dinheiro 

está sendo investindo. Os bancos e 

empresas de hipotecas que originaram 

o empréstimo não são mais aqueles que 

ganharão lentamente com o pagamento 

da hipoteca. Na verdade, como mencio-

nado anteriormente, sua remuneração 

vem de taxas administrativas originadas 

no negócio. Dessa maneira, a qualidade 

de crédito do tomador não interessa 

mais tanto ao originador do emprésti-

mo. Em primeiro lugar, os calotes já não 

são mais problema seu e, em segundo 

lugar, o procedimento de automated un-

derwriting permite a liberação massiva 

de empréstimos a clientes de risco.

U
m último ponto que precisa ser 

citado é o papel das agências de 

classificação de risco. Nos EUA, 

há dois tipos de instituições que avaliam 

unidades econômicas segundo seu risco: 

agências de classificação de risco (rating 

agencies) e os serviços de informação 

de crédito (credit bureaus). As agên-

cias de classificação de risco, também 

conhecidas como agências de rating, 

são empresas especializadas em avaliar 

a capacidade de unidades econômicas, 

como empresas e governos, honrar suas 

dívidas, e a credibilidade dos próprios 

Com esse dinheiro, o cliente quitava a primeira hipoteca e tinha 
novamente um período de prestações baixas
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instrumentos financeiros (ações, derivati-

vos e títulos). As maiores empresas desse 

ramo são Standard & Poor’s (S&P) e 

Moody’s. O resultado de suas avaliações 

é uma nota, que, com pequenas varia-

ções de nomenclatura entre diferentes 

agências, vai de “AAA” (triple A) – a 

mais alta, que caracteriza instituições ou 

instrumentos completamente seguros 

quanto a sua capacidade de pagamen-

to – a “C”, atribuída a instituições ou 

instrumentos que não têm efetuado seus 

pagamentos. 

Os serviços de informação de crédito 

são empresas que preenchem, no merca-

do para empréstimos pessoais, o mesmo 

papel que as agências de classificação 

de risco assumem em outras partes do 

mundo financeiro. Isso significa que, 

enquanto S&P e Moody’s estabelecem 

notas a empresas, governos e instrumen-

tos financeiros, uma empresa de serviço 

de informação de crédito atribui notas a 

pessoas físicas. O índice mais utilizado 

no mercado norte-americano é o FICO, 

elaborado pela Fair & Isaac, uma escala 

de notas de 850 a 300, segundo a capa-

cidade de pagamento do indivíduo. 

Agências de classificação de risco 

atuam há muito tempo nos EUA. Desde 

o século XIX, as publicações de livros ou 

periódicos das editoras Poor’s, Standard 

e Moody’s, com estatísticas financeiras, 

atraíam a atenção de investidores e 

serviam como guias de orientação sobre 

as melhores opções de investimento. 

A partir da década de 1920, essas 

mesmas publicações começam a trazer, 

além das estatísticas financeiras, notas 

que são atribuídas a oportunidades 

de investimento em empresas. Coad-
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juvantes no cenário das finanças até a 

década de 1970, essas agências passam 

a chamar mais atenção a partir do 

momento que a Securities and Exchange 

Commission (SEC), o órgão de regula-

ção econômica do governo dos EUA, 

credenciou determinadas agências para 

a classificação de títulos na chamada 

Nationally Recognized Statistical Rating 

Organization (NRSRO). As classificações 

dessas agências se tornaram oficiais, na 

medida em que bancos tinham exigên-

cias de reservas bancárias relaxadas, se 

possuíssem em carteira títulos seguros, 

ou seja, títulos que obtivessem boas 

notas segundo as agências credencia-

das. Do lado do crédito pessoal, o índice 

FICO passou a ter maior visibilidade 

quando o fornecimento de empréstimos 

hipotecários começou a ser avaliado 

por meios automatizados, isto é, por 

modelos nos quais esse índice é um 

forte componente. 

S
erviços de informação de crédito 

não foram diretamente gera-

dores da crise. Seu papel era 

somente estabelecer pontuações para os 

tomadores de empréstimo hipotecário. 

Entretanto, as agências de classificação 

de risco foram centrais na evolução da 

crise. Como mencionado anteriormente, o 

objetivo da construção de RMBSs e CDOs 

é obter um título cujo risco seja menor do 

que a média dos títulos que servem como 

base. Isso é feito por meio da divisão da 

remuneração em faixas de risco (senior, 

mezzanine, equity). Com esse tipo de 

construção, títulos senior e mezzanine 

conseguiam notas bastante altas, che-

gando até mesmo a AAA, e conseguiam 

ser comercializados a preços generosos. 

As faixas equity eram usualmente retidas 

pelas próprias SPEs, pois, durante a bolha 

imobiliária, essas faixas de alto risco 

eram bastante lucrativas. 

As críticas às agências de classifica-

ção de risco começam quando se olha 

para a fonte de seus rendimentos. Essas 

agências ganham da instituição que emi-

te os títulos a serem avaliados. Em pri-

meiro lugar, isso já coloca o problema de 

conflito de interesses. A neutralidade é, 

por um lado, uma questão delicada para 

uma dessas agências, quando ela mesma 

depende da instituição emissora do 

título para auferir seus ganhos. Por outro 

lado, essas instituições não têm qual-

quer interesse em despender recursos e 

depois ter seus títulos mal classificados. 

Em segundo lugar, as críticas a agências 

de classificação de risco (frequentes no 

mundo jornalístico como, por exemplo: 

Lowenstein, 2008) apontam um proble-

ma ainda maior: as situações nas quais 

o problema de conflito de interesses é 

resolvido por meio da promiscuidade. É 

um procedimento comum, que equipes 

das instituições emissoras de títulos e 

agências de classificação se reúnam para 

elaborar um formato satisfatório, que 

cumpra os requisitos para receber boas 

notas, para os títulos sendo avaliados. 

A pergunta que se coloca, então, 

é se, a partir do aconselhamento de 

especialistas de agências e da engenha-

ria correta, qualquer título, por maior que 

seja seu risco, pode ser reformulado para 

receber uma boa nota de risco e, conse-

quentemente ser valorizado no mercado? 

Apesar dos argumentos de que os erros 

de avaliação se devem principalmente 

a um hiato temporal entre a mudança 

de condições e a reavaliação do título, 

a presente crise aparece como mais um 

argumento para os críticos das agências.

tEcnologias EconÔMicas:  

uM prograMa dE crisE

Encarar CDOs, RMBSs e agências de 

classificação de risco como tecnologias 

pode levantar algumas objeções. Tecno-

logias são desenvolvidas por cientistas 

(da natureza) em laboratórios. Elas 

são o resultado do tempo de pesquisa 

desses cientistas e assumem a forma de 

equipamentos, máquinas, dispositivos, 

novos materiais. São esses objetos pal-

páveis, cujos resultados quase mágicos 

ajudam o homem em seus objetivos, que 

se constituem na visão mais tradicional 

de tecnologia. Não obstante, os títulos 

financeiros dos quais tratamos podem 

ser vistos como tecnologias. Assim como 

uma usina nuclear envolve conhecimen-

tos de Ciências Naturais, aplicados à 

construção de um instrumento com um 

determinado objetivo, gerar energia, pro-

dutos financeiros estruturados e agên-

cias de classificação de risco envolvem 

conhecimentos econômicos, estatísticos, 

jurídicos e contábeis, colocados em 

prática na construção instrumentos que 

ajudam o mundo econômico na consecu-

ção de seus objetivos. 

RMBSs e CDOs são, em última 

instância, instrumentos que, no caso do 

mercado imobiliário, facilitam a interme-

diação entre aquele que quer adquirir 

um imóvel e aquele que tem os recursos. 

E no curso dessa intermediação, outras 

partes também auferem ganhos por meio 

de taxas de administração e recolhimento 
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do dinheiro. A construção desses títulos 

não é algo fácil e evidente, mobilizando 

diversos conhecimentos. Como visto 

anteriormente, RMBSs e CDOs são 

compostos por um grande número de 

contratos, os quais servem como base 

e fonte de seus rendimentos. Uma vez 

reunidos, esses contratos entram em uma 

SPE, uma entidade que nada mais é do 

que um artifício legal e contábil para 

desligar a operação do passivo do banco 

de investimento por trás da formação dos 

títulos. 

D
essa maneira, o banco de investi-

mento não é afetado automatica-

mente pelos riscos das operações 

com RMBSs e CDOs. Outro tipo de 

conhecimento mobilizado na construção 

desses títulos é a modelização matemá-

tica para a divisão em tranches ou faixas 

de risco. Esses modelos estocásticos 

estimam qual deve ser o tamanho de 

cada faixa para que a meta de criação de 

títulos de boa avaliação de risco possam 

efetivamente ser atingida. Com informa-

ções como endereço do imóvel, pro-

porção do empréstimo sobre o valor do 

imóvel, a classificação FICO do empres-

tador, se esse é o primeiro imóvel que 

o emprestador adquire e outros dados 

que os avaliadores de risco consideram 

relevantes, o risco de calote é estimado. 

Quanto maior o risco, maior deve ser a 

proteção da fatia senior para que ela 

tenha uma nota AAA ou parecida. Como 

o sucesso de sua comercialização só 

pode se dar graças à boa avaliação das 

agências de classificação de risco, essa 

etapa é fundamental. Esses conhecimen-

tos econométricos, aliados aos conhe-

cimentos jurídicos e contábeis, servem 

como base a construção desses títulos, 

os quais, desse modo, aparecem como 

verdadeiras tecnologias. 

As avaliações das agências de 

classificação de risco também podem ser 

vistas como tecnologias econômicas com 

enorme impacto no mundo financeiro. Os 

comitês de avaliação de agências como 

Moody’s e Standard & Poor’s contam em 

grande medida com modelos economé-

tricos para estimar as perdas esperadas 

de um título. É a partir desses modelos 

baseados em conhecimentos econômicos 

e estatísticos que nascem as avaliações. E 

se a operação das agências envolve esses 

conhecimentos, seu próprio propósito e 

estímulo estatal nasce de ideias econômi-

cas sobre a eficiência de mercados. Como 

dito anteriormente, Moody’s, Standard 

& Poor’s e outras agências se torna-

ram centrais às finanças quando a SEC 

credenciou determinadas agências para a 

classificação de títulos na NRSRO. 

O objetivo primário dessas avaliações 

é diminuir assimetria de informação entre 

vendedores em compradores2. Com a 

informação adequada sobre o risco, o 

vendedor não pode ganhar em cima do 

desconhecimento dos riscos por parte do 

comprador de um título e o comprador 

tem menos chances de especular sobre 

as variações de preço futuro. Em suma, 

é um instrumento que permitiria ao 

mercado se aproximar mais da autoregu-

lação. O objetivo da SEC era justamente 

impedir a especulação excessiva, ao dar 

facilidades àqueles bancos que privi-

legiassem a posse de títulos com boa 

avaliação. Dessa forma, as agências de 

classificação de risco também podem ser 

observadas como instrumentos, cons-

tituídos por meio de diversos saberes, 

com objetivos específicos, isto é, também 

podem ser observadas como tecnologias 

econômicas. 

 A atual crise econômica tem como 

peças centrais, instrumentos e insti-

tuições que podem ser consideradas 

tecnologias econômicas. Mas a essência 

de sua operação não é encontrada em 

suas características instrumentais básicas. 

Essas tecnologias só tomam todo seu 

sentido quando observada toda miríade 

de atores aos quais elas se encontram 

associadas para poderem operar. É 

preciso se voltar para os operadores 

desses instrumentos. É preciso observar 

os conhecimentos econômicos presentes 

nessas operações. Em suma, é preciso 

reconstruir todo um mundo econômico 

composto por uma série de elementos 

associados. Qual é a ligação exata entre 

RMBSs, CDOs e agências de classificação 

de risco? Quais eram suas relações com 

o resto dos agentes privados do mun-

do financeiro? E quanto ao papel das 

autoridades financeiras de Estado? Para 

responder a essas perguntas, abordare-

mos os elementos da crise por meio de 

aspectos da teoria do ator-em-rede, que 

permite explorar a relação entre atores 

humanos e não humanos na circunstân-

cia de criação, de maneira experimental, 

de mundos específicos. 

A criação de mundos pela interação 

entre pessoas, por um lado, e objetos, 

animais, instrumentos, dispositivos e 

algorítimos, por outro lado, está base-

ada na reunião de humanos e de não 

humanos em um arranjo específico, 

em um agenciamento sociotécnico. A 
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palavra agenciamento, aqui, assume seu 

sentido em francês: arranjo, disposição 

de elementos heterogêneos em um 

conjunto e, além disso, agência. Dessa 

maneira, a teoria do ator-em-rede afirma 

que o mundo social, o mundo comum, é, 

na verdade, uma co-construção de seres 

humanos e de objetos, um mundo socio-

técnico, dotado de agência, de capacida-

de de agir de diferentes formas segundo 

sua configuração. 

A proposta central da teoria do ator-

em-rede é observar o mundo enquanto 

uma tarefa, como associações entre 

elementos humanos e não humanos que 

precisam ser performadas, estabelecendo 

uma determinada realidade. Um último 

aspecto a ser mencionado é a política 

da natureza colocada em prática nessas 

redes entre humanos e objetos. Seguindo 

a ideia de Latour (1983), novas combina-

ções em um agenciamento sociotécnico 

são o maior motor de mudança no mun-

do. Esse rearranjo sócio-técnico normal-

mente acontece com descobertas cientí-

ficas e desenvolvimentos tecnológicos e 

se constitui em uma fonte de mudança 

que passa longe de qualquer discussão 

política sobre os elementos envolvidos. 

Como não é percebida como aspecto 

politizável, a mudança de configurações 

internas ao agenciamento pode ser vista 

como a mais eficaz ação política, pois, 

enquanto geradores da mudança, ela não 

é reconhecida como tal. 

A economia pode ser observada 

sob a perspectiva da teoria do ator-em-

rede, segundo algumas bases lançadas 

por Michel Callon (1998; 2007). Seu 

programa trata da performatividade da 

Ciência Econômica e seu argumento 

central é que essa Ciência não descreve 

o mundo, mas produz no mundo aquilo 

que ela supostamente descreveria. Essa 

relação entre o conhecimento econômico, 

agentes econômicos, a economia e seus 

instrumentos é o que nos interessa aqui. 

Em primeiro lugar, a performance de 

conhecimentos econômicos só é bem-

sucedida em mundos preparados para 

eles. Ao mesmo tempo, são necessários 

investimentos para criação de um mundo 

onde esse conhecimento possa ser bem 

sucedido. 

E
sses mundos são agenciamentos 

sociotécnicos, associações de 

agentes econômicos humanos e 

não-humanos que produzem interobje-

tivamente uma determinada realidade 

econômica, na qual um determinado 

conhecimento econômico possui verissi-

militude satisfatória. Esse agenciamento 

sociotécnico pode ser entendido en-

quanto um programa, o qual necessita 

mobilizar, enquadrar e disciplinar o maior 

numero de elementos possíveis para que 

sua performance tenha sucesso. Assim, a 

história do pensamento econômico pode 

ser interpretada, do mesmo modo que a 

história de toda ciência, como uma série 

de agenciamentos de programas que 

encontraram em seu caminho contra-

programas e, com isso, se desmontaram 

ou se modificaram. Um exemplo da pers-

pectiva da performatividade da Economia 

pode ser encontrado na criação de um 

mercado organizado de derivativos. 

RMBSs e CDOs são o último episó-

dio de uma epopeia iniciada na década 

de 1970. Esses títulos financeiros são 

derivados de um outro ativo; como esti-

vemos expondo até agora, um exemplo 

é um conjunto de contratos hipotecários. 

Daí vem o nome “derivativo”. Derivati-

vos têm uma longa história no mundo 

financeiro, mas, até os anos 70, eles 

não possuíam um mercado. Sua venda 

ocorria ocasionalmente, sem qualquer 

lugar fixo ou organização; isso significa 

que derivativos não possuíam liquidez e, 

como não havia mercado organizado, seu 

valor não podia ser estabelecido segundo 

o princípio de mercado por excelência: 

oferta e demanda. 

A questão da determinação do preço 

de um título derivativo foi essencialmente 

o principal obstáculo a sua aceitação. Um 

derivativo puramente financeiro, como 

um RMBS, seria julgado muito próximo 

de uma aposta em cassino há algumas 

décadas atrás. O argumento é que, se o 

título não promete a entrega de algum 

ativo real (uma determinada quantidade 

de produtos agrícolas, por exemplo), 

ele não se diferencia de uma aposta, 

pois depende do resultado aleatório do 

comportamento do ativo de base. Assim 

como o apostador na roleta escolhe 

números pretos ou vermelhos e torce 

para que a sorte o faça vencedor, um 

título financeiro derivado de um conjun-

to de hipotecas depende do seguinte 

resultado: se todos pagarem, o detentor 

do derivativo ganha; caso não, ele incorre 

em perdas. 

O problema da associação de deriva-

tivos com apostas acabou com a difusão 

do modelo Black-Scholes (MacKenzie; 

Millo, 2003). Resultado de pesquisas em 

teoria da precificação de ativos financei-

ros, esse modelo foi desenvolvido com o 

intuito de possibilitar uma precificação 
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mais exata de derivativos e, entre outras 

variáveis, tinha como principal variável 

independente a volatilidade do título de 

base. O modelo Black-Scholes foi tão 

bem-sucedido que não só dissipou a 

incômoda semelhança entre derivativos 

e apostas, pois agora seu preço podia 

ser “rigorosamente” estabelecido, como 

também se tornou o guia central dos 

operadores financeiros que trabalham 

com derivativos. 

Em 1973, foi inaugurada a Chica-

go Board Options Exchange (CBOE), o 

primeiro mercado organizado e perma-

nente de derivativos. Nos primeiros anos, 

era visível o pouco ajuste entre os preços 

negociados e os preços previstos pelo 

modelo Black-Scholes. Todavia, em algum 

tempo, o modelo passou a ser utilizados 

pelos operadores da CBOE como instru-

mento em compras e vendas de derivati-

vos, o que fez com que o pressuposto da 

fórmula ficasse cada vez menos irrealista. 

O resultado foi que, já em 1976, era 

possível observar que os eventos se 

ajustavam com verissimilitude bastante 

satisfatória ao modelo Black-Scholes. O 

modelo foi performado. Seguindo a ideia 

de Callon, na medida em que o modelo 

Black-Scholes foi central na criação de 

um mercado de derivativos e estabilizou 

seus preços segundo seu formato, a 

questão não é se o modelo era verdadei-

ro ou não sobre a descrição do compor-

tamento de derivativos. A questão se 

colocava enquanto sucesso ou fracasso 

da performance do modelo no mundo 

financeiro. A partir do momento em 

que o conjunto de agentes envolvidos 

passou a se guiar pelo modelo, em que 

um mundo adequado à sobrevivência do 

modelo foi criado, os resultados previstos 

começaram a ser observados. 

Enquanto um agenciamento socio-

técnico, o mercado de derivativos foi 

obrigado a modificar algumas peças de 

seu funcionamento em 1987. O crash 

nas bolsas norte-americanas em outubro 

daquele ano desregulou completamente 

o comportamento dos preços segundo 

as prescrições do modelo Black-Scholes. 

Esse fenômeno pode ser considerado 

como o efeito de um contra-programa: 

nem todos os elementos relevantes 

estavam disciplinados pelo programa 

do mercado de derivativos e, quando os 

preços nos mercados de ações despen-

caram, o modelo Black-Scholes precisou 

se adaptar. Forma mais flexível desse 

modelo, o Cox-Ross-Rubinstein assumiu 

o lugar do Black-Scholes nos procedi-

mentos do mercado de derivativos. 

O
caso da crise atual tem elementos 

bastante semelhantes. O que 

estava em jogo nesse agencia-

mento sociotécnico era a criação de 

crédito, financiada por títulos complexos, 

cujos riscos seriam satisfatoriamente 

controlados. Esse programa falhou em 

disciplinar adequadamente a distribuição 

de responsabilidades no processo de for-

necimento de empréstimos imobiliários e 

na securitização desses créditos. Também 

falhou em enquadrar e disciplinar o 

comportamento dos emprestadores, das 

variáveis macroeconômicas relevantes e 

do mercado imobiliário na modelização 

matemática para avaliação de risco, ou 

seja, houve insucesso na tentativa de 

criar um conhecimento que desse conta 

desses fatores.

Em primeiro lugar, a securitização 

dos títulos hipotecários em títulos 

complexos e a consequente separação 

extrema entre o fornecedor dos recursos 

e o emprestador final foram a fonte de 

uma distribuição de irresponsabilidades 

ao decorrer dessa cadeia. Como men-

cionado anteriormente, segundo esses 

procedimentos, o banco comercial ou 

empresa fornecedora de empréstimos hi-

potecários não tinham qualquer estímulo 

para observar a qualidade de crédito dos 

emprestadores. Isso acontecia, pois seu 

ganho se resumia a taxas de emissão e 

de administração dos empréstimos e a 

liberação do dinheiro era acelerada pelos 

métodos de automated underwriting. A 

função dessas instituições não tinha mais 

qualquer coisa a ver com recebimento 

efetivo das parcelas do pagamento 

do empréstimo. Esse comportamento 

seguramente iria exaurir a segurança dos 

pagamentos ao decorrer do tempo. Os 

fundamentos econômicos do programa 

da securitização do mercado hipotecário, 

ou seja, a amortização dos empréstimos, 

se colocaram como um antiprograma 

que corroeu os fluxos de pagamento aos 

títulos derivados desses empréstimos. 

Esse teria sido um elemento central a ser 

disciplinado por esse programa para sua 

manutenção. 

Além disso, os parâmetros dos 

modelos dos bancos de investimento 

que estabeleciam os preços e os riscos 

de RMBSs e CDOs eram calibrados 

segundo observações que remetiam ao 

mercado imobiliário e à totalidade da 

economia norte-americana em tempos de 

superaquecimento. Quando a economia 

começou a esfriar e quando a bolha do 
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setor imobiliário estourou, as hipóteses 

dos modelos não resistiam e provaram 

que, na verdade, subestimavam as perdas 

esperadas e os riscos. Mas o fato mais 

interessante é que esses modelos eram 

bastante semelhantes aos das agências 

de classificação de risco e, às vezes, eram 

mesmo fornecidos por elas. 

Esse é, na verdade, um aspecto 

distintivo das finanças estruturadas com 

relação às convencionais: a construção 

de um título derivativo, como um RMBS 

ou um CDO, depende tanto do banco de 

investimento que os emite, quanto da 

agência de classificação de risco (Bank 

for International Settlements, 2005). Sem 

a boa nota de risco, o título não atinge o 

preço adequado para ser comercializável. 

Portanto, sua construção é praticamente 

uma atividade conjunta, por comunica-

ção iterativa, entre banco de investimen-

to e agência de classificação de risco. 

As notas de risco se tornaram tão 

importantes que, em um determinado 

momento, elas passaram a ser infor-

malmente vistas como licenças para 

comercialização de títulos. Se uma 

instituição emitisse um título, cuja 

avaliação não fosse investment grade, 

ou seja, fosse mais baixa do que a nota 

As notas de risco 
passaram a ser 
informalmente 
vistas como 

licenças 
para 
comercialização 
de títulos
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“BBB”, dificilmente ele conseguiria ser 

vendido a um preço satisfatório. Dessa 

maneira, as agências de classificação de 

riscos se tornaram detentoras de uma 

tecnologia econômica que as deixou 

em uma posição bastante singular: elas 

assumiram o papel de ponto de pas-

sagem obrigatório dentro do sistema 

financeiro. Toda intermediação financeira 

no mercado de capitais passa a depender 

da tecnologia monopolizada pelas agên-

cias. Se um investidor quer ampliar uma 

fábrica e, para isso, busca recursos no 

mercado financeiro por meio da emissão 

de títulos, ele antes tem de passar pela 

agência de classificação de risco para ter 

seu título avaliado e só então conseguir 

vendê-lo. Do mesmo modo, fornecedores 

de recursos como bancos ou fundos de 

pensão dependem das notas de risco, 

pois, no caso dos bancos, há sanções 

para aqueles que possuem papéis ruins. 

Ao mesmo tempo, os estatutos dos 

fundos de pensão frequentemente con-

têm alguma cláusula que os impede de 

adquirir títulos com baixas notas. Assim, 

da mesma forma como o cientista fala 

pela natureza, a agência de classificação 

de risco fala pelo título financeiro. Os 

títulos são concentrados em um ponto, as 

agências, e sua diversidade e complexi-

dade são reduzidas à escala de notas, de 

“AAA” a “C”.

Uma parte imprescindível do sucesso 

momentâneo do agenciamento sócio-

técnico que gerou a crise é que ele con-

seguiu se associar ao ponto de passagem 

obrigatório do mercado de capitais. Ao 

fazer da construção de RMBSs e CDOs 

uma atividade conjunta com as agências 

de classificação de risco, os bancos de 

investimento garantiam, na verdade, a 

mobilização das agências em seu provei-

to. O resultado dos modelos econométri-

cos das agências ditavam o produto final, 

o título, em um processo de negociação 

até o formato desejado fosse alcançado. 

E esse formato desejado era comumente 

alcançado, pois as hipóteses dos modelos 

de avaliação de risco não eram capazes 

de prever as mudanças de condições 

no mercado imobiliário e na economia 

estadunidense. Modelos prometem uma 

inversão de proporções: de eventos 

numerosos, espalhados no espaço e 

no tempo, e aparentemente complexos 

demais, como o comportamento dos 

emprestadores, são gerados resultados 

facilmente interpretados em uma tela de 

computador. 

c
om esse enquadramento, esses 

eventos podem ser claramente 

observados, manipulados e 

controlados. Entretanto, a promessa não 

foi realizada nessa caso. Foi assim que 

suas hipóteses obsoletas transborda-

ram, isto é, encontraram a resistência 

do contra-programa do funcionamento 

da economia dos EUA. Por um lado, o 

comportamento dos milhares de empres-

tadores não conseguiu ser enquadrado 

pelo conhecimento por trás dos mode-

los; por outro, tampouco foi possível o 

enquadramento das mudanças recentes 

na economia norte-americana.

Em conjunto, todas essas falhas do 

programa causaram seu desmantelamen-

to (temporário?). Como os atores mobi-

lizados nesse programa eram inúmeros 

e espalhados pelo globo, isso desenca-

deou uma crise econômica de enormes 

proporções. Os principais atores podem 

ser facilmente listados – bancos comer-

ciais, bancos de investimento, agências 

de classificação de risco, compradores de 

imóveis, agências regulatórias dos EUA, 

RMBSs, CDOs, entidade de propósito 

especial, modelos econométricos de 

avaliação de risco, sistemas de automa-

ted underwriting, fundos hedge, fundos 

de pensão, outros tipos de investidores 

do mundo todo etc. Ainda assim, as 

ramificações às quais esses atores estão 

ligados, essa rede de um programa de 

economia global e financeirizada, fazem 

com que os efeitos da crise sejam incal-

culavelmente amplos, sendo difícil traçar 

os limites de suas conseqüências. 

Um último aspecto a ser mencionado 

é a política da tecnologia econômica 

colocada em movimento em toda essa 

história. Por mais que se fale em falta 

de regulação econômica, a liberalização 

não pode ser responsabilizada por todos 

os males do mundo econômico pela 

seguinte razão: a liberalização é apenas 

o interesse de estado traduzido pelo 

agenciamento sócio-técnico das finanças. 

A desregulamentação tem, na verdade, o 

seguinte significado: o Estado foi alistado 

para os propósitos desse agenciamento. 

Não é a desregulamentação que causa 

um mundo de hipertrofia financeira. A li-

beralização estaria muito mais como uma 

variável dependente do que como uma 

variável independente nesse processo. 

Foi a associação de todos os elementos 

citados acima – atores humanos e não-

humanos, pequenos e grandes, proce-

dimentos computadorizados, conheci-

mentos jurídicos, econômicos, contábeis, 

estatísticos, conhecimento de informática 
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etc. – junto a liberalização, que, quando 

colocados em rede em um agenciamento 

específico, remodelaram o mundo finan-

ceiro de um modo específico, um modo 

instável que momentaneamente precisa 

passar por resgates e revisões. 

Concentramo-nos, de propósito, em 

elementos não-discutidos em congressos 

e parlamentos para demonstrar que 

muitos aspectos do desenvolvimento 

de tecnologias econômicas escapam à 

politização imediata. A política da tec-

nologia econômica, entendida enquanto 

potencial de mudança na economia por 

meio da reconfiguração dos elementos 

internos a um agenciamento sócio-téc-

nico, se mostrou bastante presente. Todo 

um mundo financeiro auto-destrutivo 

foi criado sem que nenhum parlamen-

to se pronunciasse em favor de seu 

controle absoluto. O mundo econômico 

foi rearranjado a partir das finanças e, 

embora praticamente todo indivíduo no 

mundo estivesse alistado nesse projeto, a 

consciência disso só apareceu quando a 

catástrofe financeira eclodiu. 

s
e a economia não é mais objeto 

de discussão política nem quando 

se trata de política econômica, 

então é possível imaginar o potencial 

político sorrateiro que as tecnologias 

econômicas possuem para reconfigurar 

a economia e o mundo sem que nin-

guém levante um dedo. É preciso, então, 

observar mais a fundo o funcionamento 

do mundo econômico, para identificar 

como tecnologias econômicas de crise 

podem ser controladas. Para isso, é 

necessário relaxar a hipótese segundo a 

qual os elementos se reconfiguram quase 

que espontaneamente em um mundo 

sócio-técnico e integrar a teoria do 

ator-em-rede às motivações dos agentes 

humanos, às estruturas sociais, entendi-

das como instrumento que determina os 

modos de disposição dos elementos no 

agenciamento. 

o caMpo financEiro E as tEcnologias 

EconÔMicas

Segundo a teoria do ator-em-rede, 

especialmente segundo a vertente da per-

formatividade da Economia, crises como 

a atual podem ser explicadas como um 

embate entre mundos sócio-técnicos dife-

rentes, lutando por suas existências. Essa 

abordagem procura evitar a argumenta-

ção sociologizante ou a psicologizante, 

pois esses tipos de explicação seriam me-

ramente elementos criados dentro de um 

agenciamento sócio-técnico e somente 

recolocados nesse lugar, eles podem ser 

compreendidos. Não há qualquer coisa 

fora do agenciamento sócio-técnico, por-

que ele é a unidade de análise fundamen-

tal e única. Toda realidade é composta 

nesse “plano de imanência” e qualquer 

explicação que se pretenda transcendente 

ao fenômeno é, na verdade, apenas uma 

tentativa de construção de significado que 

já estaria dentro do agenciamento. Dessa 

maneira, o estudo da economia deve abrir 

mão de vários instrumentos heurísticos e 

deve permanecer na descrição de como 

mundos, programas ou agenciamentos 

sócio-técnicos se enfrentam para impor 

sua realidade. 

O objetivo dessa seção é integrar 

alguns elementos da teoria do ator-em-

rede em uma teoria crítica, criando, com 

isso, mais subsídios ao entendimento 

da presente crise. A referência para 

esse procedimento é Bourdieu (2000), 

transportando seus princípios de estudo 

da economia para o mundo da economia 

financeira. Ao invés de reter apenas uma 

hipótese sobre comportamento, aquela 

conferida ao agenciamento sócio-técnico 

sobre sua luta por sua sobrevivência, 

pretendemos distribuir um pouco mais 

essa hipótese aos agentes humanos no 

interior do agenciamento. Dessa forma, 

é possível explorar como os agentes, 

a partir de suas disposições incorpora-

das, colocam em movimento o mundo 

econômico e, assim, é possível propor um 

modelo no qual o comportamento dos 

agentes humanos dentro de um deter-

minado mundo sócio-técnico configura o 

arranjo dos elementos humanos e não-

humanos no interior desse mundo. 

Uma primeira aproximação a 

essa integração teórica pode ser feita 

através dos trabalhos de MacKenzie. 

Esse autor tem escrito extensamente 

sobre derivativos financeiros, utilizando 

frequentemente a perspectiva de Callon 

sobre a performatividade da Economia. 

Especialmente em MacKenzie (2007) é 

interessante notar como o autor reintegra 

a abordagem da performatividade com o 

que ele chama de “produção material” 

dos derivativos. A produção material a 

qual ele se refere é, na verdade, uma 

re-sociologização do mundo econômico 

no qual os derivativos são criados e 

circulam. Há uma lógica social da estabi-

lização de inovações, como o formato de 

novos produtos financeiros. 

Esses novos produtos são negociados 

pessoalmente, os compradores precisam 

ser convencidos de que se trata de um 
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bom negócio, a formação de um mercado 

robusto que acumule as negociações 

é lenta e depende dessas estruturas 

sociais do mercado financeiro. Só depois 

desse processo é que se chega a formas 

estabilizadas de títulos. Há também uma 

lógica de diferentes culturas financeiras. 

MacKenzie aponta como culturas de 

negócios em Chicago e Londres diferem, 

fazendo com que a gentlemenly finance 

da City tenha sido um ambiente menos 

propício à difusão de derivativos. Além 

disso, talvez a evidência mais interes-

sante em favor das estruturas sociais do 

funcionamento da economia – seguindo 

a ideia de Garcia (1986), de acordo com 

a qual mercados não são um dado, mas 

precisam ser criados: o produto homoge-

neizado, um lugar escolhido e um volume 

de negociações robusto mobilizado 

– está na criação de um mercado de deri-

vativos em Chicago. Apesar do papel do 

modelo Black-Scholes, como mencionado 

acima, a CBOE só decolou, porque um de 

seus idealizadores, Leo Melamed, figura 

conhecida e dotada de autoridade nas 

finanças de Chicago, convocava nego-

ciantes a fazerem pelo menos alguma 

operação diária nesse mercado de deri-

vativos (MacKenzie; Millo, 2003, p.118). 

Sem esse “chamado às armas”, seria 

difícil para a CBOE adquirir a robusteza 

conquistada em seus primeiros anos.

Um passo adiante na demonstração 

das estruturas sociais que movem um 

mundo sócio-técnico econômico está na 

observação das práticas e tomadas de 

posição dos agentes do sistema finan-

ceiro. Há, nesse universo, uma divisão 

segundo estabelecidos e novos entrantes, 

entre um setor tradicional e uma van-

guarda, posições distintas que frequente-

mente refletem uma contenda geracional 

(Grün, 2007a, 2007b). Os estabelecidos 

– o setor financeiro tradicional, no Brasil, 

representado pelas grandes instituições 

lideres na Febraban – se apegam à 

opinião de que as instituições financeiras 

devem servir ao estímulo da produção e 

consumo. Seu papel não é auferir lucros 

exorbitantes e se localizar enquanto um 

setor ganancioso e parasita da sociedade. 

Seu papel é justamente o fornecimento 

de crédito, a intermediação financeira 

honesta. Em última instância, os seto-

res tradicionais do mundo financeiro 

respondem a demandas sociais externas 

ao campo das finanças. 

e
sse setor se guia por princípios 

mais amplos que aqueles de um 

setor financeiro mais autônomo, 

como o desenvolvimento econômico e 

o bem estar social. A essa tomada de 

posição também corresponde a clientela 

das instituições financeiras tradicionais: 

como essas instituições são normalmente 

bancos comercias, seu alvo é o grande 

público; por isso o compromisso com va-

lores diferentes daquele do puro ganho. 

Assim, à imagem do setor tradicional 

das finanças, um pólo que se arroga 

alguma responsabilidade pela sociedade, 

pode também ser visto como conjunto 

de agentes que legitima a existência 

a balança começou a pender para o lado da vanguarda    financeira em detrimento dos setores tradicionais
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do setor financeiro perante o resto do 

mundo. Se a financeirização generalizada 

tem se estabelecido como um truísmo 

nas últimas décadas, isto é, o campo das 

finanças tem se tornado um dos espaços 

dominantes no mundo, então o papel do 

setor tradicional na divisão do trabalho 

de dominação é legitimar essa domina-

ção frente à sociedade. 

A vanguarda financeira possui outras 

características e assume outros papéis. 

Enquanto o setor tradicional responde a 

demandas externas ao universo finan-

ceiro, os novos turcos respondem às 

demandas internas desse universo. São 

eles que garantem ao setor financeiro 

sua maior autonomia, na medida em que 

a vanguarda é a guardiã da lógica pró-

pria das finanças: a busca da eficiência, o 

ganho financeiro e o lucro. Desse modo, 

seu papel está no desenvolvimento das 

capacidades plenas da lógica financeira 

pura. Essas instituições e atores desen-

volvem atividade bastante tecnicizadas e 

profissionalizadas, o que serve de recurso 

reconhecido entre suas clientelas e 

reguladores, entre grandes investidores e 

autoridades financeiras. São esses novos 

entrantes que se engajam na produção 

dos mais exorbitantes produtos financei-

ros e no agrupamento das tecnologias 

necessárias para tal e, com isso, levam 

adiante as fronteiras das potencialidades 

das finanças. É justamente essa vanguar-

da a responsável pela criação de títulos 

como RMBSs e CDOs, que, sem qualquer 

dúvida, estão entre os instrumentos 

que exploram os limites ainda não bem 

conhecidos das capacidades das práticas 

financeiras. 

Um dos traços mais marcantes das 

últimas décadas é o crescente poder das 

finanças, entendido como o crescente 

poder de um tipo específico de recurso, 

o capital financeiro, na relação de forças 

dentro da sociedade (Bourdieu; Heilbron; 

Reynaud, 2003). Se antes da década de 

1970, produtos financeiros complexos 

como derivativos enfrentavam resistência 

de todos os lados, hoje eles estão espa-

lhados por todos os cantos em grande 

número. Se antes a organização das 

empresas privilegiava o stakeholder, os 

interesses do empregado que se dedicava, 

agora a governança corporativa dita que 

a lógica interna deve obedecer à remune-

ração do shareholder. Esses são exemplos 

de como a balança começou a pender 

para o lado da vanguarda financeira em 

detrimento dos setores tradicionais. 

Esse fato traz consigo uma mudança 

na relação entre o pólo tradicional e o 

pólo vanguarda das finanças. Se antes 

o pólo tradicional dominava, agora a 

vanguarda assume essa posição e tem 

a capacidade de ditar suas regras no 

mundo financeiro. E são regras que esta-

belecem os princípios que devem ser se-

guidos para que se sobreviva no sistema. 

Produtos financeiros estruturados, como 

RMBSs e CDOs, são instrumentos que 

não podem ser ignorados como fonte de 

ganhos no mercado. Instituições que não 

operam com eles podem simplesmente se 

tornar obsoletas e falir. Quando a regra é 

a balança começou a pender para o lado da vanguarda    financeira em detrimento dos setores tradicionais
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a busca por ganhos excessivos, quem não 

detém as últimas invenções para esse 

fim pode desaparecer. É por essa razão 

que, nos Estados Unidos, lugar onde a 

vanguarda financeira é hegemônica, todo 

o sistema financeiro passou a operar 

segundo suas regras, criando um mundo 

financeiro extremamente especulativo, 

que eventualmente entrou em crise. 

Agenciamentos sócio-técnicos, am-

bientes nos quais tecnologias econômi-

cas são desenvolvidas em um arranjo de 

elementos humanos e não-humanos, são 

bons conceitos para pensar a totalidade 

dos aspectos envolvidos na gestação da 

presente crise econômica. Entretanto, 

essa perspectiva assume uma quase 

espontaneidade absoluta quanto ao 

rumo que esse agenciamento segue. Se 

estabelecermos que os agentes do mun-

do econômico, dada uma determinada 

distribuição de recursos e poderes, são 

a fonte das mudanças de configuração 

desse mundo sócio-técnico, é possível 

identificar pontos onde o desenvolvimen-

to de tecnologias econômicas deve ser 

observado para que crises possam ser 

evitadas. Principalmente, pois, como já 

mencionado, a evolução dessas tecnolo-

gias e o modo segundo diversos elemen-

tos são associados para compor o mundo 

econômico têm um potencial político 

muito importante: eles alteram a realida-

de e fazem isso sem que a mudança seja 

passível de politização.

O
s agentes que mobilizaram os 

elementos necessários à cria-

ção de um mundo econômico 

sofisticado, especulativo e instável, com 

RMBSs e CDOs, são uma parte específica 

do mundo das finanças: sua vanguarda. 

Esses agentes são normalmente bancos 

de investimento e outras instituições 

parecidas, entidades que movimentam 

enormes quantias de dinheiro, especiali-

zadas em inovar o repertório de instru-

mentos de ganho financeiro existentes, 

com quadros recrutados entre formados 

em Ciência Econômica ou Administração 

em escolas ortodoxas. Seria preciso ir um 

pouco mais além para descobrir quais 

as propriedades econômicas e sociais 

que mais correspondem às instituições e 

aos indivíduos pertencentes ao pólo de 

vanguarda no campo financeiro. De todo 

modo, a ação desse agentes conseguiu 

lentamente elevar títulos complexos de 

opções secundárias de investimento a 

instrumentos imprescindíveis no siste-

ma financeiro e alistar para sua causa 

as agências de classificação de risco, 

responsáveis pelo monitoramento da 

qualidade desses títulos. Conseguiu 

ainda alistar autoridades financeiras, 

porque a liberalização financeira nada 

mais é que a tradução do interesse de 

Estado segundo as linhas da vanguarda 

financeira. 

Quanto ao alistamento de governos, 

ele parece ter sido tão bem firmado que 

inúmeros deles se dispuseram imedia-

tamente a resgatar as instituições que 

causaram a crise, os grandes bancos de 

investimento, por meio da compra de 

papéis podres. Por mais que a retórica 

utilizada tenha sempre sublinhado 

que isso era uma medida para salvar a 

economia, sem muita discussão sobre as 

responsabilidades envolvidas e sobre o 

risco moral de salvar uma série de bancos 

que deveriam, na verdade, ser punidos 

por suas más práticas, trata-se, sobretu-

do, de uma medida para salvar a parte 

do sistema financeiro, a qual explora a 

fronteira dos instrumentos de ganho. 

 

tEcnologias EconÔMicas: oprEssÃo 

ou EMancipaÇÃo?

Por último, cabe ainda algumas 

reflexões quanto ao caráter positivo ou 

quanto às capacidade destrutivas dessas 

tecnologias no mundo econômico. Tal 

exercício não pode prescindir da refe-

rência a alguns posicionamentos sobre a 

tecnologia em um espaço que a classi-

fica, por um lado, como artifício fora de 

controle ou relativamente domável e, por 

outro lado, como instrumento neutro ou 

não-neutro dentro do mundo social. Nes-

se caminho, o primeiro pensamento a ser 

percorrido é o de Heidegger. Esse autor 

se aproxima de nosso tema principalmen-

te no texto Die Frage nach der Technik 

(1954), em uma crítica da alienação, da 

irrealização plena da existência, segundo 

uma construção totalmente abstrata, sem 

menção aos espaços concretos nos quais 

isso se realizaria (como no capitalismo, 

por exemplo). 

Não seria o momento oportuno 

para resumir seus argumentos. Portanto, 

apenas faremos menção de sua distinção 

entre técnica na Grécia antiga e tecno-

logia moderna, de acordo com a qual a 

primeira opera enquanto um desenco-

brimento de um mundo escondido na 

natureza, da realização das potencia-

lidades das coisas, em um movimento 

emancipatório para o ser humano, e a se-

gunda, enquanto violadora da natureza. 

Desse modo, a tecnologia moderna seria 

responsável por uma reconfiguração do 
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mundo segundo uma lógica de controle. 

Seria uma instrumentalização radical 

da natureza e do próprio ser humano 

que, de modo expansivo, dominaria toda 

vida social. Heidegger pensa, assim, a 

tecnologia como algo fora de controle, 

pervasivo, frente à qual a única atitude é 

o recolher e a retirada. Ao mesmo tempo, 

pensa que a tecnologia não é neutra, 

não é um mero instrumento na mão dos 

humanos: ela tem o poder de transformar 

toda a realidade.

h
erbert Marcuse (1967) também 

apresenta uma crítica da tecno-

logia. Entretanto, seu argumento 

se desenvolve como uma politização da 

crítica abstrata de Heidegger. Em um 

primeiro momento, Marcuse se coloca 

contra uma visão da tecnologia e da 

racionalização que seria defendida por 

Max Weber. Este autor entenderia a 

tecnologia como algo neutro dentro de 

um processo de crescente racionalização, 

como meios insípidos para a consecução 

dos objetivos do ser humano. No entanto, 

essa tecnologia estaria fora de controle, 

em uma rota cujo destino é a jaula de 

ferro do controle excessivo pelo aparato 

burocrático e pelos aparatos técnicos. 

Marcuse assume a ideia de que essa apa-

rente neutralidade da tecnologia envolve, 

na verdade, uma forma de dominação 

política oculta. A razão técnica encerra 

em si um programa de mundo determi-

nado por interesses de classe. Em outras 

palavras, os interesses da dominação não 

são outorgados à técnica apenas pos-

teriormente e a partir de instâncias fora 

dela. Eles já se encontram no interior da 

própria construção do aparelho técnico, 

constituindo um projeto dos interesses 

dominantes para o destino dos seres 

humanos e da natureza. Nessa aborda-

gem de Marcuse, é bastante perceptível 

a visão de tecnologia como não neutra e 

descontrolada. 

Contra a tecnologia como instru-

mento mantenedor da legitimidade da 

dominação capitalista, Habermas oferece 

uma interpretação na qual subjaz a pos-

sibilidade de seu controle democrático. 

Habermas (1987) utiliza a distinção entre 

trabalho e interação, que corresponde à 

distinção entre ação racional teleológica 

e ação comunicativa ou simbolicamente 

mediada, para avaliar a crítica de Mar-

cuse sob outra ótica. Desse modo, uma 

das principais características da moder-

nidade seria a hipertrofia do trabalho 

com relação à interação. Se, antes do 

desenvolvimento pleno do capitalismo, a 

lógica da ação racional teleológica estava 

submetida à ordem de marcos institu-

cionais, da comunicação simbolicamente 

mediada, agora a relação se inverte, 

abrindo caminho para a relação opressiva 

entre ser humano e suas tecnologias, 

como desenhado por Marcuse. 

A saída apontada por Habermas 

passa pela reconquista do trabalho pela 

ação comunicativa. A discussão pública 

e a democratização das decisões sobre 

os princípios e normas orientadoras 

da ação seriam o caminho pelo qual a 

tecnologia poderia ser conduzida em prol 

de propósitos emancipatórios. Com essa 

perspectiva, Habermas assume a posição 

segundo a qual a tecnologia não é algo 

fora de controle e que, pressupondo uma 

certa neutralidade característica, pode ser 

submetida a controle democrático. 

Outro posicionamento semelhante 

ao de Habermas, quanto ao controle 

democrático da tecnologia, pode ser 

encontrado em Ulrich Beck (1986). 

Assim como a modernização dissol-

veu a sociedade feudal no século XIX 

e produziu a sociedade industrial, a 

modernização hoje dissolve a sociedade 

industrial e gera a sociedade do risco. 

A sociedade do risco teria como base 

uma etapa da modernização na qual ela 

se torna reflexiva. Isso significa que, en-

quanto a sociedade industrial, com seu 

desenvolvimento tecnológico, prometia 

o progresso e, como principal meio para 

isso, utilizava a prática e retórica da cria-

ção da riqueza, a modernização reflexiva 

aparece como inevitável reflexão sobre 

os efeitos da sociedade industrial e as 

consequências de um processo históri-

co no qual os benefícios da criação de 

riqueza passam a ser suplantados pelos 

riscos criados pela organização indus-

trial. Outra característica dos riscos da 

sociedade industrial contemporânea é 

que eles são transnacionais. Os danos 

ecológicos gerados em um país têm 

efeitos para além de suas fronteiras. 

Assim, Beck apresenta a maneira pela 

qual a sociedade industrial começa a se 

tomar como objeto, a tomar como objeto 

o efeito de suas criações tecnológicas, 

além de enfatizar o caráter internacional 

da necessidade da apreensão reflexiva 

sobre os riscos. 

O caos financeiro atual pode ser 

observado sob uma perspectiva seme-

lhante àquela da sociedade do risco. A 

etapa superior do desenvolvimento da 

sociedade industrial, na sua busca pela 

produção de riqueza, ameaça o meio 
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ambiente. A tecnologia econômica, em 

um determinado estágio, pode ameaçar 

a própria criação de riqueza. Assim como 

o progresso industrial, o desenvolvimen-

to de tecnologias econômico-financeiras 

carrega consigo um potencial emancipa-

tório, criador de bem estar. Entretanto, 

sua hipertrofia torna mais transparente 

uma série de efeitos colaterais negativos, 

ou seja, traz a tona uma série de riscos. 

Nos exemplos que estivemos vendo 

até agora, tecnologias econômicas se 

desenvolvem como subsídio para a 

criação de crédito. Sem a securitização 

de títulos hipotecários, bancos não 

teriam recursos livres para financiar a 

compra de inúmeros imóveis; pessoas 

não poderiam comprar sua casa própria; 

investidores não teriam mais uma opção 

de investimento para diversificar suas 

carteiras. Em suma, a potencialidade do 

sistema financeiro de geração de bem 

estar permaneceria atrofiada. Todavia, 

paralelamente à criação de crédito imo-

biliário, se produziu um risco de colapso 

de todo sistema financeiro. Os mesmos 

instrumentos que liberaram uma enorme 

quantidade de crédito foram responsá-

veis por seu quase desaparecimento nos 

primeiros dias de outubro de 2008. 

A abordagem de Beck é comple-

mentar a alguns aspectos do que foi 

apresentado sobre a crise, contudo, para 

o núcleo da abordagem aqui desenvol-

Tecnologias 
econômicas 
não são 
essencialmente 

perver-
sas
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vida, a ênfase recai na possibilidade de 

controle das tecnologias econômicas e 

na não-neutralidade dessas tecnologias. 

É uma posição que se aproxima de 

Feenberg (2000) em sua crítica do poder 

tecnológico que exclui qualquer critério 

que não o objetivo para as decisões. Ora, 

o ponto da não-neutralidade parece mais 

claro, dado o modo como argumentamos 

até agora. 

Apesar de seguir Habermas na 

linha do controle da tecnologia, nossa 

interpretação da crise passa não pela 

separação clara entre relações de produ-

ção e forças produtivas, entre interação 

e trabalho. A utilização da teoria do 

ator-em-rede possibilita a reconstrução 

de um mundo econômico no qual as 

tecnologias não são neutras. Sob essa 

perspectiva, a economia não é um 

espaço de relações entre seres humanos 

que comandam instrumentos econômicos 

segundo suas intenções. A economia se-

ria antes o resultado da associação entre 

os seres humanos e esses instrumentos, 

uma associação na qual estes não são 

elementos passivos, mas atores ativos, ao 

lado de humanos, nessa co-construção 

da realidade econômica. 

Nesse movimento, sua não-neutrali-

dade não passa pela suposta dominação 

política oculta existente na tecnologia, 

mas pela hipótese segundo a qual a 

possibilidade de um mundo intersubjeti-

vo está ligada à vigência de uma rede de 

relações inter-objetivas. Por essa razão, 

uma parte considerável da argumentação 

passou pelo esboço da rede de asso-

ciações entre títulos financeiros, bancos 

de investimento, compradores de casa, 

órgãos de regulação econômica etc. 

Resta ainda discutir a possibilidade 

de controle democrático. Obedecemos 

à linha habermasiana da ênfase na 

possibilidade desse tipo de controle, 

mas optando pelo seguinte procedimen-

to. Como mencionado acima, se adotou, 

por um lado, a hipótese da não-neu-

tralidade da tecnologia na construção 

do mundo econômico. Por outro lado, 

se adotou também a hipótese segundo 

a qual a trajetória da configuração 

desse mundo econômico responde a 

um elemento transcendente que é a 

estrutura das relações de força entre 

os agentes econômicos (considerados 

sob uma perspectiva mais tradicional: 

indivíduos e instituições). Esboçando o 

funcionamento dessas estruturas por 

meio da teoria dos campos de Bourdieu, 

tentou-se apontar as linhas gerais do 

funcionamento do campo financeiro. É 

com a compreensão do funcionamento 

desse campo que se pode estabelecer 

a ideia de um controle democrático das 

tecnologias econômicas envolvidas na 

crise atual. 

t
ecnologias econômicas não são 

essencialmente perversas, se 

considerarmos a possibilidade 

de que os instrumentos que geraram 

a crise financeira poderiam, da mesma 

maneira, gerar bem estar à totalidade 

da sociedade. Se eles obedecessem mais 

sobriamente à função de instrumentos 

de intermediação financeira, o mercado 

imobiliário dos Estados Unidos poderia 

ter se desenvolvido sustentavelmente. 

Os problemas aparecem principalmente 

pela seguinte razão: esses instrumentos 

são desenvolvidos pelo grupo de pessoas 

e instituições que, dentro do campo 

financeiro, são responsáveis pela própria 

expansão da lógica puramente financeira. 

Ao desenvolver e comercializar produtos 

financeiros complexos, eles não precisam 

obedecer a qualquer compromisso com 

o desenvolvimento da economia real. Os 

instrumentos financeiros complexos que 

giram principalmente em mercados de 

economias centrais são fruto do enge-

nho de uma vanguarda financeira. Não 

se trata da totalidade do interesse do 

mundo das finanças, mas de sua fração 

interessada em inovar quanto aos mé-

todos de geração de ganho financeiro e 

expandir as fronteiras da ação do campo 

financeiro. 

Se esses produtos são criados segun-

do a lógica de uma parte especificamente 

mais autônoma no mundo financeiro, 

é de se esperar que suas intenções não 

se voltem ao próprio setor financeiro 

mais tradicional, ao bom funcionamento 

da totalidade da economia, tampouco 

do mundo social global. Foi essa fração 

específica do campo financeiro que 

desenvolveu RMBSs, CDOs e outros 

produtos complexos, configurando um 

mundo econômico de hipertrofia das fi-

nanças esdrúxulas e jogando a economia 

mundial em uma linha de crise. 

Esse funcionamento do campo 

financeiro revela exatamente onde os 

principais esforços de controle devem ser 

exercidos. Em primeiro lugar esses es-

forços devem se direcionar à vanguarda 

financeira. O mundo das finanças precisa 

obedecer a uma lógica mais heterônoma. 

É sob essa heteronomia que agem os se-

tores tradicionais das finanças, obedecen-

do às demandas de agentes da economia 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

94

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. (2005) 
The role of ratings in structured finance: issues and im-
plications. Basiléia: BIS Press & Communications.

BECK, Ulrich. (1986) Risk society. Londres: Sage.

BOURDIEU, Pierre. (2000) Les estructures sociales 
de l’économie. Paris: Seuil.

BOURDIEU, J.; HEILBRON, J.; RAYNAUD, E. B. (2003) 
Les structures sociales de la finance. Actes de la Re-
cherche em Sciences Sociales. v. 146-147, pp.3-7.

CALLON, Michel. (1998) The laws of the markets. 
Blackwell: Oxford. 

_______________. (2007) What does it mean to say 
that Economics is performative. in: MacKenzie, D.; 
Muniesa, F.; Siu, L. Do economists make markets? 
On the performativity of Economics. Princeton: 
Princeton University Press. 

FEENBERG, Andrew. (2000) From Essentialism 
to Constructivism: Philosophy of Technology at 
the Crossroads, in: Higgs, E.; Strong, D.; Light, 
A. (eds.) Technology and the Good Life. Univ. of 
Chicago Press, pp. 294-315.

notas

1. Empréstimos para clientes que não apresentam as garantias suficientes e não preenchem os requisitos para um empréstimo hipotecário regular, 
os chamados emprestadores subprime.

2. Uma das referências clássicas sobre o assunto é STIGLITZ e WEISS (1981).

real. É necessário re-estabelecer um 

equilíbrio entre a vanguarda e grupos 

financeiros mais tradicionais. Essa é uma 

medida que controlaria o desenvolvimen-

to de tecnologias econômicas perversas, 

no sentido de direcioná-las não só ao 

ganho financeiro, mas ao crédito à pro-

dução e ao consumo. 

e
m segundo lugar, talvez essa 

medida devesse ser generalizada, 

distribuindo-se o poder determi-

nação do uso de tecnologias financeiras 

pela sociedade. Isso significa a abertura 
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das decisões econômicas à discussão 

pública. O que essa crise demonstrou foi 

que a excessiva tecnização das decisões 

econômicas pode levar à catástrofes. 

Esse tecnização acontece tanto no setor 

privado quanto junto ao governo. Desse 

modo, é difícil estimar se essa abertura 

de discussão passaria pelo Estado, o qual 

é um dos maiores defensores da tecniza-

ção das decisões econômicas. 

Em suma, cabe redistribuir as capa-

cidades de decisão sobre a economia, 

redistribuir o poder de determinação do 

uso de tecnologias financeiras pela socie-

dade. Subentendida nessas medidas está 

uma maior consciência sobre o poder das 

práticas financeiras e da constituição de 

tecnologias econômicas. Elas possuem 

um grande potencial benéfico, mas 

deixadas às decisões do setor financeiro, 

elas podem abandonar completamente 

qualquer capacidade criadora de bem-

estar. Não é mais possível deixar que os 

sacerdotes da razão econômico-financei-

ra ajam livremente. 
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caricaturas   em domicílio

Corre o ano de 1939. Hitler vira-se 
para Stalin e diz: “Nunca ninguém 
conhece as nossas intenções, 

hein?”. “É verdade. Nem nós”, retruca o 
Homem de Aço. O diálogo revelador não 
se deu em Berlim e tampouco em Moscou, 
mas em São Paulo, nas páginas da Folha 
da Manhã. Um dos maiores caricaturistas 
brasileiros de todos os tempos, Belmonte 
já antevia que aquela história de não 
agressão não podia dar mesmo em boa 
coisa. Desenhado e feito. Belmonte jamais 
cruzou o corredor polonês, não pisou 
em Stalingrado e nem desembarcou na 
Normandia, mas cobriu, como poucos, 
a Segunda Guerra Mundial. Com sua 
baioneta de nanquim, virou o conflito 
pelo avesso, expondo as contradições 
e fragilidades dos líderes políticos. O 
artista não fez pacto com ninguém. Seu 
traço e sua troça desnudaram Hitler, 
Chamberlain, Stalin, Mussolini, Franco, 
Roosevelt, entre outros. 
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Opaulista Benedito Bastos Barreto não se considerava apenas um caricaturista. 
Com razão, dizia-se desenhista, contista, jornalista, historiador e tudo mais que 

coubesse em suas charges. Por meio delas, fez a crônica política e social do Brasil e 
do mundo entre os anos 20 e 40. Em 1925, criou um de seus principais personagens, 
Juca Pato, uma espécie de Poliana paulistano, homem comum que sofria com os 
buracos nas ruas, a falta de água, os constantes blecautes, os altos impostos e sempre 
dizia “podia ser pior”. De tão popular, Juca Pato virou marca de graxa, cigarro, 
guloseima e de um bar no Centro de São Paulo. Grande amigo de Monteiro Lobato – 
com quem manteve uma intensa troca de correspondência, que fazia arder as orelhas 
dos políticos brasileiros – Belmonte ilustrou a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

ECOS
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ASegunda Guerra Mundial não apenas consolidou Belmonte na galeria 
dos grandes chargistas da imprensa nacional como lhe deu notoriedade 

internacional. Em 1943, despertou – se é que ela repousava – a ira de Joseph 
Goebbels. Após receber uma série de caricaturas de Hitler publicadas na 
Folha da Manhã, o ministro da Propaganda do III Reich atacou violentamente 
o cartunista em um de seus discursos na Rádio de Berlim. Acusou-o de 
desenhar a soldo dos americanos e dos ingleses. Ainda que fosse...
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Nestes tempos difíceis, ainda que por outras razões, talvez seja hora 
de reencontrar Belmonte. Insight Inteligência resgata uma relíquia: o 

livro “No Reino da Confusão (O Drama da Política Internacional Visto dos 
Bastidores)”. Lançada há exatos 70 anos, a publicação reuniu algumas das 
obras seminais do artista publicadas na Folha da Manhã. Pensando bem, 
Goebbels não podia mesmo ficar calado.



não, não é uma carta de despedida, mas de terno 
convite a radical transformação do software 
paterno. Bastante improvável a mudança, o 
convite, a despeito da remetente, converte-
se em carta de adeus. O desembaraço com que a 
filha (18 anos) se move em sua ecologia jamais 
será alcançado pelo pai. O estado da natureza 
mudou de natureza e recebe, com hostilidade, 
visitantes de estágios anteriores. Nem são 
muitos, estes, os que se atrevem a tentar 
a translação radical, e ainda menos os que 
conseguem fazê-la com sucesso. 

O cientista e filósofo Gastón Bachelard 
denominou de “coupure épistemologique” a esses 
momentos especiais na história em que se abre 
uma nova era, cuja consciência de si, e para 
si, hegelianamente, só costuma acontecer quando 
o instante do “rompimento” já se encontra no 
depósito do passado. O que antecedeu ao atual 
ocorreu em sequência à revolução industrial. O 
modo de produção da vida material não somente 
transformou os valores de uso e de troca da 
natureza propriamente dita como, ademais, 
obrigou a uma re-definição dos papéis sociais, 
vale dizer, do modo de produção das identidades 
sociais e das regras de relacionamento. Os que 
nasceram depois dela cresceram, acasalaram, 
procriaram e morreram em um ambiente material 
e social (o “estado da natureza” de então) 
completamente distinto do estado da natureza 
pré-mercantil. Hoje, é quase certo afirmar que 
o período da “natureza industrial” (valha o 
termo contraditório) tende a ser catalogado 
como o fastígio da pré-natureza cibernética. 
Ou seja, o sentido do passado é conferido pelo 
sentido do presente, o qual, a seu tempo, será 
redefinido pelo sentido do futuro. O futuro do 
“estado da natureza” industrial era insondável, 
assim como insondável se apresenta o futuro 
do presente estado da natureza cibernética. 
A consciência intermediária entre um e outro 
estado (o “pai”), vive em agonia, tal como 
o personagem de Marguerite Yourcenar em A 
Obra em Negro, entre o pré-Renascimento e o 
Renascimento, já sem conforto no universo em 
que nasceu, mas titubeante e algo trôpego no 
mundo que o surpreendeu. 
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Rachaduras e gretas surgem e se expandem entre 
um mundo e outro, as comunicações tornam-se 
distorcidas por ruídos, a consciência de uns, 
os que chegam, ainda não é um reflexo acabado 
do mundo em que nasceu, a de outros já não é 
inteiramente a de um mundo em desagregação. A 
sobrevivência de poucos retardatários forjará 
a falsa consciência de que o único requisito 
para o ingresso no recém constituído estado 
da natureza consiste na adoção de novo código 
de linguagem. Ilusão. A linguagem, para uns, 
não ultrapassará a condição de instrumento 
tecnologicamente adaptável, para outros 
carregará, a ela associada, uma ontologia, 
cujo mistério os primeiros não decifrarão e os 
últimos não precisarão, pois será seu próprio 
“estado natural”. Em algum momento, a ruptura 
estará completa e não existirão mais os seres 
ambíguos. Que não existam sobreviventes do século 
XVIII é mais do que uma inevitabilidade física; 
trata-se de uma inviabilidade ontológica. Fosse 
possível, materialmente, e os sobreviventes 
vagariam sonâmbulos, já ao final do século XIX, 
como detritos históricos, desorientados pelos 
aparelhos cuja operação eles desconhecem, pela 
galáxia de símbolos de lógica arcana, e com 
o rubor provocado por gestos insólitos, sem 
reciprocidade, mediante os quais pretenderiam 
estabelecer contato com aquele seu similar que 
não é mais, todavia, o seu semelhante.

Tomar a ontologia, estritamente, como linguagem 
é, sem dúvida, uma fórmula reducionista; tomar 
a pura linguagem como suficiente ontologia, em 
compensação, equivale a um suicídio simbólico, 
quer dizer, aderir à morte prematura.
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Carta         ao(de adeus)

Pai, 

dê uma olhada nestes artigos. Chamaram a minha atenção e acho que 
também vão te interessar, porque se referem à grande revolução tec-
nológica pela qual estamos passando.

Primeiro, preciso te dar algumas informações. Você conhece o Google, 
o mecanismo de pesquisa. Foi com ele que tudo começou, mas agora a 
empresa Google é a maior da internet e possui não só a busca Google 
como o Gmail, o Orkut, o Youtube, o Google Maps, o navegador Google 
Chrome, o tradutor de idiomas Google, o Google Talk (tipo um msn) e 
outros nomes que não vou dizer para não te confundir. Mas o software 
que faz o seu celular funcionar, por exemplo, também é da Google.

Há ainda mais. Você conhece o Google Earth. Esse programa foi monta-
do com imagens de satélites. O planeta inteiro foi fotografado. Não 
faz muito tempo, o Google Earth incluiu o modo “Google Street View”, 
ou “visão da rua”. São fotos tiradas por carros com uma câmera aco-
plada ao capô. Uma mulher até processou o Google porque encontrou 
ela mesma e seu gato, na janela de casa, em uma foto nesse programa. 

Esta semana, o presidente favorito de todo o mundo escolheu a che-
fe da divisão anti-truste do governo dos EUA. Seu nome é Christine 
A. Varney. Você pode ler a notícia original aqui (http://i.gizmodo.
com/5158138/obamas-pick-for-anti+trust-chief-sees-google-as-a-mono-
polist-threat). Ao assumir o cargo, Christine disse: 

“Para mim, a Microsoft é tão século passado. Eles não são o proble-
ma. (...) a economia dos EUA vai potencialmente ter problemas com o 
Google – eles já são um monopólio da propaganda na internet. (...) o 
Google está rapidamente ganhando poder de mercado no que eu chamaria 
de ambiente virtual nas nuvens [Pai, “as nuvens” são basicamente a 
internet. É um novo termo que se refere a tarefas que você pode fa-
zer totalmente online, sem baixar nada pro computador. Por exemplo: 
você escreve no Word. O Google tem um programa que é igual ao Word, 
mas fica na internet, e não no seu computador. Você salva na internet 
e pode acessar de qualquer outro lugar]. Quando todas as empresas se 
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moverem para as nuvens e houver uma única 
empresa oferecendo soluções, vamos ter uma 
repetição da Microsoft”.

Christine está fazendo uma referência àque-
le problema que houve nos EUA quando a 
Microsoft cresceu demais. Não me lembro o 
ano, mas era com o Clinton. Quase obrigaram 
a Microsoft a se dividir ou alguma coisa 
assim. Talvez você lembre melhor do que eu.

Aqui (http://www.nytimes.com/2009/02/22/
business/22digi.html?_r=3) tem uma matéria 
falando da mesma situação. É uma boa aná-
lise. O título é: “Everyone loves Google, 
until it’s too big”. Acho que é por aí. Veja 
bem, meu e-mail é do Gmail, meu navegador é 
o Google Chrome e uso o Google como mecanis-
mo de pesquisa. E são ótimos. Mas não posso 
deixar de me assustar com o tamanho incrível 
dessa empresa. Acho que o resto da internet 
está se sentindo de forma parecida.

Você sabia que, para poder entrar na Chi-
na e nas casas de todos aqueles milhões de 
chineses, o Google topou ficar sob a censu-
ra do governo (http://news.bbc.co.uk/2/hi/
technology/4645596.stm)?

Mudando um pouco o foco. Atualmente, está em 
progresso um julgamento crucial para entender 
as mudanças que a internet traz. Vou tentar 
explicar. Existe um site chamado ThePiratebay.
org (“a baía pirata” – acho muito apropriado), 
onde você pode baixar... tudo: filmes, música, 
jogos – diga lá, eles têm. É mais ou menos 
uma comunidade – outras pessoas colocam lá os 
arquivos. Qualquer um pode. E outras baixam. 
O Piratebay apenas contém os links entre quem 
tem o filme e quem quer baixá-lo.

Mais ou menos três anos atrás, a polícia sue-
ca invadiu o lugar onde funcionava o Pirate-
bay e prendeu três caras. Desligaram o site. 
Os três caras do Piratebay ficaram presos por 

um tempinho, e depois foram soltos com acusa-
ções de quebra de copyright. A polícia levou 
todos os computadores etc. Dois dias depois 
disso tudo, hackers tiraram do ar o site da 
polícia sueca. De vingança. O Piratebay era 
muito amado. Houve também uma passeata, em 
Estocolmo, protestando contra a polícia. 

Três dias depois da soltura dos caras, o 
Piratebay voltou ao ar. O número de acessos 
dobrou. Tornou-se o maior site do gênero.

A investigação continuou por uns dois anos. 
O julgamento, afinal, foi marcado para 16 
de fevereiro de 2009. São quatro caras, 
acusados de quebra de copyright. Polêmicas 
começaram a acontecer. Um dos policiais que 
trabalhava na investigação e estava marcado 
para testemunhar aceitou um emprego na War-
ner Bros. Ele deixou o trabalho na polícia, 
mas ainda seria uma testemunha. Depois, um 
dos fundadores do Piratebay, Peter Sunde, 
exigiu que o julgamento fosse transmiti-
do ao vivo na internet. Ele percebeu que a 
pequena sala onde aconteceria o julgamento 
estaria cheia da “grande” mídia, os jornais 
& revistas etc, os quais são, obviamente, a 
oposição. Assim, para que seus partidários 
ao redor do planeta também pudessem acompa-
nhar o julgamento, ele exigiu transmissão 
ao vivo online. E conseguiu. A lei sueca 
não permite a filmagem, mas há áudio e fotos 
no site oficial do julgamento. Os acusados 
também estão mantendo um blog com seus co-
mentários sobre o avanço do processo.

Duas semanas atrás, e quatro dias antes do 
julgamento, saiu uma entrevista com um ex-di-
retor da gravadora EMI e ex-membro da Inter-
national Federation of Phonographic Industry 
(IFPI), que foi quem começou o caso contra o 
Piratebay. Ele disse que “a mensagem dessa 
campanha toda é que há uma razão para exis-
tir o direito autoral, e eu concordo. Mas o 
principal é que uma geração inteira já viola 
os direitos autorais, e a única coisa que 
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nós podemos fazer agora é encontrar soluções 
melhores. (...) Eu estou extremamente otimis-
ta. Houve uma revolução, e, no começo dela, 
as coisas estão caóticas. Hoje há um espírito 
empresarial que é saudável e excitante. Nós 
não sabemos como a indústria vai estar em um 
ou dois anos, mas estou convencido de que o 
futuro parece promissor” – (http://torren-
tfreak.com/former-emi-boss-fight-against-illi-
cit-p2p-is-useless-090212/).

Pai, espero que você não esteja entediado 
ainda, mas este assunto me interessa muito. 
Inclusive, vou te dar uma informação ligeira-
mente desnecessária, mas curiosa. No primeiro 
dia do julgamento, o promotor de Justiça não 
conseguiu ligar seu computador por um longo 
tempo. Quando, afinal, conseguiu, foi incapaz 
de iniciar a apresentação de Powerpoint que 
tinha preparado. O juiz acabou lhe dizendo 
para “usar seus papéis” e continuar. Mais 
tarde, o promotor teve dificuldade para dife-
renciar megabits de megabytes. Isso não é es-
tranho, considerando que esse promotor disse 
que era um “especialista em crimes virtuais”? 

O que eu quero dizer é: como pode ganhar uma 
geração que está tentando se adaptar a essa 
nova tecnologia sem realmente compreender o 
que está acontecendo? Os fundadores do Pi-
ratebay cresceram com computadores e inter-
net. O promotor de Justiça e os caras das 
gravadoras estão apenas tentando manter seus 
salários. Eles vão até o tribunal e explicam 
a importância dos direitos autorais. Todo 
mundo tem contas a pagar. Mas, pai, eles 
perderam o bonde. Os acusados estão tendo de 
explicar mais do que se defender. Eles fazem 
piadas que só eles entendem. Em dado momento, 
um promotor pergunta a Peter Sunde se certo 
homem estava envolvido na formulação do site. 
“Não, ele não entende esse tipo de coisa. Ele 
usa Windows”. Do lado de fora do tribunal, 
as pessoas ouvindo o áudio ao vivo dão risa-
das. A piada era sobre a queda da Microsoft 
e o triunfo da Apple. Ele estava desprezando 
o Windows. Isso é um pedaço de cultura que a 
geração passada não tem como entender! E, se 
não podem compreender, não podem derrotar. O 
julgamento inteiro é absurdo e sem sentido.

Continuemos. O primeiro dia do processo 
foi definitivo; já no segundo, metade das 
acusações foi retirada. Agora eles não são 
mais acusados de quebra de copyright, mas 

de disponibilização de conteúdo. Os quatro 
acusados dão uma coletiva de imprensa e 
proíbem integrantes da dita “mídia mains-
tream” (os grandes jornais etc). Poucos 
recebem permissão para ir.

Semana passada, Sunde fez um pedido aos 
hackers do mundo que parem de atacar a IFPI 
e os outros demandantes. A Fox, a Warner, 
a EMI, a Sony BMG, a Universal, a MGM e a 
Columbia já haviam sido atacadas.

Um dos acusados disse, durante um depoimen-
to, que “o Google também pode ser usado como 
busca para torrents (um serviço do Pirate-
bay). Você sabia?” O promotor respondeu ape-
nas: “Nunca tivemos problemas com o Google”.

Agora, uma coisa super-legal: três dias 
atrás, o ministro da Educação da Noruega dis-
se que quer legalizar a troca de arquivos na 
internet. Ele é do Partido Socialista norue-
guês e tem um blog, no o qual postou que “na 
internet eu e você podemos acessar toda a mú-
sica do mundo quando quisermos. Fantástico!”. 
Ele disse que vai trabalhar com seu partido 
para desenvolver um jeito de legalizar a tro-
ca não-comercial de arquivos na internet.

O julgamento está sendo acompanhado no 
mundo todo. Este é o oitavo dia, e toda a 
informação já está online. Tudo indica que 
os caras do Piratebay ganharam.

Pai, se você não ficou entediado, espero que 
tenha sentido um pouco o que está aconte-
cendo... é tudo muito conflituoso!

beijos,
Laura.

laura.pavpav@gmail.com
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A tragédia do tsunami causou comoção mundial 
em dezembro de 2005. Mas a destruição provocada 
pelas ondas gigantescas não conseguiu derrubar o muro 
da intocabilidade nos campos de refugiados da Índia, 
onde 10 mil pessoas morreram, na costa do estado 
de Tamil Nadu, no Sul do país. A praga do milenar 
sistema de castas da Índia se mostrou mais resistente 
do que a força do Tsunami que varreu várias cidades 
do mapa. A maioria das vítimas era de pescadores que 
viviam nas costas, comunidades pertencentes a castas 
altas. Milhares de dalits também foram lambidos pelo 
mar e tiveram que ir para abrigos organizados pelo 
governo. Mas além de amargarem a destruição de 
tudo o que tinham, os dalits tiveram que enfrentar a 
discriminação dentro dos campos de refugiados. 

Os pescadores de castas altas se recusavam a dividir 
o mesmo teto e a mesma comida com os dalits. O 
envio de ajuda muitas vezes não chegava aos dalits. 
Os mantimentos eram distribuídos primeiro para os 

refugiados de castas intermediárias e altas. Nos campos 
de refugiados, os dalits eram impedidos de beber na 
mesma fonte de água dos outros. Houve até casos 
de pedidos de remoção de dalits dos abrigos para 
que “não poluíssem” o ambiente. A mesma falta de 
compaixão aconteceu em outras tragédias indianas, 
como o terremoto do estado de Gujarat que matou 
milhares de pessoas em 2002, e as enchentes do ano 
passado no estado de Bihar – o mais pobre da Índia – 
que deixaram milhares de desabrigados. A praga do 
preconceito de castas é uma tragédia que persegue 
a Índia ha milênios. 

QUEM SÃo os dalits
O tratamento dos dalits é descrito por algumas 

entidades de direitos humanos como “O Apartheid 
Escondido da Índia”. Eles são cerca de 20% dos 1,1 bilhão 
de indianos, segundo o censo de 2001; portanto, mais 
de 160 milhões de pessoas. Alem da Índia, o sistema 

mulheres e crianças Dalits pedindo dinehiro na porta de um templo em Uttar Pradesh
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de casta esta presente em outros países da região, 
como Paquistão, Nepal, Sri Lanka e Bangladesh.

Antigamente parte dos dalits eram chamados de 
“Intocáveis”, por serem considerados “impuros” pelos 
indianos de castas altas, devido às suas funções sociais, 
como as pessoas pertencentes a subcasta Chamar, 
que tradicionalmente trabalham com 
couro, profissão considerada impu-
ra por sua associação com o animal 
morto. Há também a subcasta dos 
Mahar (quem lida com carcaças de 
animais), os Bhangi (removedores de 
fezes humanas em latrinas secas, ainda 
muito comum no interior da Índia), os 
Chura (varredores de rua), os Dhobi 
(lavadores de roupas) e muitas outras. 
Não é possível distinguir as castas dos 
indianos pela aparência física, apenas 
pelo sobrenome.

Segredados da vida social hindu, eles 
não podiam entrar em templos, suas 
crianças eram impedidas de frequen-
tarem as escolas e no interior da Índia 
eram obrigados a viver nos arredores 
dos vilarejos. Nas grandes cidades a discriminação é 
cada vez menor, apenas existente na esfera estritamente 
pessoal, como casamento. Mas na área rural – onde 
vivem 70% dos indianos – ainda permanece uma série 
de preconceitos e violência contra os dalits, cometidos 
por indianos de castas altas e intermediárias. 

O termo dalit significa “oprimidos”. Foi criado por 
eles mesmos para ressaltar a perseguição e discrimi-
nação da qual são vitimas. Ficou popular na década 
de 70 quando passou a ser usado por escritores da-
lits e pelo grupo radical Panteras Dalits, inspirado no 
grupo-norte-americano Panteras Negras. O termo dalit 
substituiu outra expressão que eles sempre rejeitaram 
e que havia sido criada pelo líder pacifista Mahatma 
Gandhi: “ Harijan” (ou “Crianças de Deus”). Os dalits não 
gostavam desse nome por considerá-lo paternalista. 
Hoje, o termo dalit se refere a todos os oprimidos da 
Índia, sejam hindus, budistas, muçulmanos, cristãos ou 
as minorias tribais, habitantes originários do país.

Em seu livro “Why I’m not a Hindu?” (“Por que eu 
não sou hindu?”), o cientista político Kancha Ilaiah 
afirma que a cultura hindu das castas mais altas é 
completamente fechada para os dalits, como ele pró-
prio. Ele defende que toda a sua cultura, incluindo 
técnicas de produção, crenças, festivais, língua, re-

lações sociais nunca tiveram nada 
a ver com a cultura Hindu. Ele se 
diz surpreso quando ouve dizer que 
compartilha uma religião comum e 
relações culturais com os indianos 
de castas altas. 

Os indianos de castas altas são 
ensinados no princípio da “pureza” e da 
“poluição”. Assim, o trabalho manual, 
o trabalho no campo, a comida não-
vegetariana, são “impuros”. A distância 
entre os que fazem trabalhos manuais 
e os indivíduos de castas mais altas 
é demarcada desde cedo através da 
construção de uma imagem negati-
va de desprezo e rejeição aos dalits. 
O que fundamenta a intocabilidade 
– proibida pela Constituição – são 

justamente os conceitos de “pureza” e de “poluição”. 
Esse preconceito cria uma atmosfera agressiva que gera 
atrocidades contra dalits, comuns até hoje.

Funções como removedores de fezes humanas de 
banheiros secos são reservadas para os dalits. Existem 
340 mil limpadores de banheiros em vilarejos Índia 
a fora. É um hábito local defecar a céu aberto, não 
sendo incomum em viagens de longa distância do 
trem ou ônibus se deparar com homens, de todas as 
idades, acocorados e muitas vezes acenando para os 
passageiros que passam por eles. Milhares de casas 
indianas ainda não contam com sistema hidráulico 
de saneamento.

As pessoas pertencentes à casta de limpadores de 
fezes humanas diariamente vão de latrina em latrina 
nas pequenas cidades retirando os excretos durante a 
madrugada. É no esforço de erradicar tal prática que 
Bindeshwar Pathak, seguidor da doutrina de Gandhi, 
fundou, há 30 anos, uma ONG voltada a criar alternativas 
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de subsistência para os limpadores, e para melhorar 
o sistema de saneamento por toda a Índia. 

Pathak, um Bramin, conta que quando criança 
resolveu tocar um intocável para ver o que aconte-
cia. Foi forçado então a engolir urina e fezes de vaca 
além de água do Ganges para se purificar, causando 
um enorme tumulto na família. Pathak diz que, des-
de então, decidiu dedicar a sua vida para realizar o 
ideal de Mahatma Gandhi de restaurar a dignidade 
e humanidade dos intocáveis.

CASTAS SÃO COISA DO PASSADO
Ao se perguntar para um jovem indiano de classe 

média nos principais centros metropolitanos sobre esse 
sistema de estratificação social, a resposta mais comum 
é enigmática: eles dizem que não existem mais coisas 
como essa a não ser nas pequenas cidades e vilarejos 
no interior do país. Alguns afirmam que a classificação 
hoje é econômica, e não mais social, e que apenas o 
dinheiro é que define quem está no topo ou na base 
da pirâmide social indiana. 

A negação do sistema de castas 
é comum nas conversas do dia a dia, 
mas com o tempo é possível constatar 
os inúmeros problemas que ocorrem 
na vida de milhões de indianos por 
causa da praga da discriminacão das 
castas. O casamento é um dos capítulos 
mais complicados da relação entre 
as castas. É muito comum o impedi-
mento de uma união porque o casal 
pertence a diferentes castas. Existe 
uma influência decisiva das famílias 
na escolha do parceiro amoroso. O 
mais comum é a desistência do ca-
samento por pressão da família. Em 
alguns casos extremos, casais que se 
atrevem a casar passando por cima 
das diferenças das castas e da pressão 
social, acabam mortos pelos próprios familiares: um 
fenômeno chamado “assassinato de honra”. Ou seja, 
uma forma de a família “limpar” seu nome diante da 
sociedade após o ato consumado. 

O casamento arranjado é um costume ainda muito 
arraigado na sociedade indiana, mesmo nas grandes 
cidades. Nas edições de domingo dos jornais india-
nos há cadernos de classificados dedicados para o 
chamado mercado de casamento. Existem inúmeros 
anúncios de mulheres e homens divididos nos classi-
ficados pelos nomes de cada casta. Os pretendentes 
buscam pares de suas respectivas castas. Os anúncios 
no jornal são uma alternativa já que ajudam a resol-
ver o problema de filhos e filhas que já atingiram a 
idade de casar, em torno dos 28 anos, e ainda não 
encontraram o parceiro ideal. Parceiro ideal pode ser 
entendido dentro das mesmas condições econômicas 
e também dentro das castas. 

O casamento arranjado é, na maioria das vezes, 
realizado dentro da casta, o que mostra a preocupa-
ção em manter-se dentro de determinado estrato da 
sociedade. Entre os brâmanes essa questão é mais 
crucial do que para os indianos de outras castas. Em 
2006, o governo indiano anunciou um programa para 

incentivar financeiramente os casa-
mentos entre castas.

Boa parte dos autores que escre-
veram sobre castas destaca logo de 
início o quão difícil é explicar esse 
sistema. É amplamente aceito que 
o sistema de castas se trata de uma 
estrutura social na qual a sociedade 
indiana se organiza há milênios e 
que vem sofrendo modificações 
devido à industrialização e à mo-
dernização dos laços sociais. Ainda 
hoje, o sistema de castas existe em 
plena forma nas vilas do interior do 
país e está cada vez menos presente 
na vida urbana. Mas a maioria da 
população indiana vive nas áreas 
rurais, onde a discriminacão ainda 
é rotineira. Isso mostra a fragilidade 

do discurso comum da emergente classe média das 
metrópoles que tenta negar o problema das castas 
hoje em dia e apagar essa imagem negativa que per-
segue a Índia moderna. 
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Não existe consenso sobre a origem do sistema 
de castas. Sabe-se que ele vem dos escritos Védicos. 
Entre eles, estão os mais conhecidos livros sagrados 
do hinduísmo, o Mahabaratha – do qual uma im-
portante parte é o Bhagwad Gita – e o Ramayana. 
O sistema de dominação que se estabeleceu desde 
então dividiu a sociedade em quatro grandes cate-
gorias: Brâmanes (sacerdotes, professores), Kshatryas 
(guerreiros e reis, governantes), Vayshas (negociantes) 
e Shudras (trabalhadores de serviços manuais). Uma 
hierarquia que dividia a sociedade de acordo com 
diferente funções e trabalhos. E existia o grupo que 
estava abaixo dessa pirâmide, uma categoria que 
não se incluía no sistema de castas por estar rele-
gada às funções consideradas mais indignas: eram 
os chamados “intocáveis”, hoje batizados de dalits 
(ou oprimidos).

O mito que explica a origem da divisão por castas 
chama-se “Purusha Sukta”. De acordo com esse mito, 

as castas se originam de diferentes partes do Deus 
criador, chamado de Brahma. Assim, os Brâmanes se-
riam originados da cabeça de Brahma; os Kshatryas, 
de seus braços; os Vayshas, da sua coxa; e os Shudras, 
de seus pés. 

As castas – subgrupos existente dentro das quatro 
categorias – são formadas por indivíduos que here-
ditariamente executam o mesmo trabalho de seus 
antepassados, transferido de pai para filho, unidade 
esta que é mantida através do casamento endogâmico. 
Com base nos escritos religiosos se configurou uma 
elite que permaneceu no poder por milênios. Outro 
fator complicador para se entender as castas é o fato 
de que, hoje em dia, essa divisão em quatro categorias 
já não é mais capaz de abraçar todos os grupos. O 
papel tradicional de divisão do trabalho de acordo 
com as castas já não existe na Índia moderna. 

A sociologia crítica indiana é bastante cuidadosa 
em explicar a origem do sistema de castas: nega 

mulher trabalhadora do setor de construção em jaisalmer, rajastão
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que a sociedade vem funcionando nos últimos 5 
mil anos de forma natural e harmônica, e explica 
que essa e uma visão das categorias dominantes. 
Mas vários especialistas no assunto afirmam que 
na história da Índia sempre existiram movimentos 
antagônicos. Houve uma reorientação do modo de 
controle Brahmim no início do milênio em resposta 
a um grande movimento de negação da ordem do-
minante. O período entre 500 a.C. e 500 d.C. foi a 
era de ouro da história indiana com movimentos de 
emancipação do sistema religioso brâmico. Foi quando 
surgiram alternativas religiosas como o budismo e o 
Jainismo, que pregavam formas mais igualitárias e 
questionavam a ordem religiosa Hindu que instituía 
o sistema de castas. 

No século 2 d.C. houve uma contrarrevolução brâmica 
na qual o esse grupo se tornou mais rígido e foi capaz 
de retomar as rédeas do sistema de poder. Acredita-
se que nesse momento o hinduísmo tornou-se mais 

radical. A historia indiana é permeada por movimentos 
de revolução e contrarrevolução nos quais o sistema 
dominante se remodelou constantemente para abafar 
essas negações da ordem estabelecida. 

Em seu livro “The Argumentative Índia”, Amartya 
Sen explica: “Movimentos contra divisão de castas que 
têm sido formados repetidamente na história indiana, 
com variáveis graus de sucesso, fizeram bom uso de 
argumentos que questionam crenças ortodoxas. Muitos 
desses contra-argumentos são registrados nos épicos 
indicando que oposição à hierarquia nunca faltou, 
mesmo nos dias iniciais do arranjo de castas”.

Assim, não se sustenta o senso comum de que a 
justificativa religiosa do sistema de castas é inteiramente 
incorporada e aceita por todos os grupos da pirâmide 
casteísta. Os dalits, por exemplo, nunca aceitaram 
inquestionavelmente essa ordem. Não é verdade que 
eles não ansiavam por mudança, por quebrar essa 
amarra casteísta que os fazia e os faz ainda trabalhar 

tradicional corredor de pedintes de castas baixas na porta de um templo
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em funções indignas. O questionamento dessa ordem 
casteísta é o pano de fundo para explicar o movimento 
dalit e as suas conquistas constitucionais no país. 

Um fenômeno fundamental para entender o sistema 
de castas e o chamado “processo de sanscritização”: a 
forma pela qual grupos de diversas castas passaram 
a reproduzir e incorporar o comportamento e valores 
dos brâmanes. Indivíduos de várias castas passaram 
a copiar valores desses que estavam no topo da pi-
ramide casteísta – como se tornar vegetariano. Era 
uma forma de tentar conquistar a mobilidade social. 
Segundo o sociólogo Yogendra Singh, em seu livro 
“Estratificação Social e Mudança na Índia” (“Social 
Stratification and change in India”), “as castas mais 
baixas procuram imitar os estilos culturais, crenças, 
rituais e ideologias das castas mais altas e desistir de 
alguns dos seus próprios modos de vida e práticas 
culturais supostamente poluidores para reivindicar um 
status mais elevado na hierarquia de castas.

O GRANDE LiDER DALIT: AMBEDKAR
Bhim Rao Ambedkar é o grande ícone dos dalits. 

Suas fotos estão espalhadas em milhões de casas 
de dalits por toda a Índia. Ele é ve-
nerado como um deus. Em 2006, a 
Índia viveu um momento de tensão 
casteísta, com a destruição de uma 
estatua do líder dalit Ambedkar, o que 
causou protestos de rua, queima de 
trens e apedrejamento de carros e 
ônibus em Mumbai, a capital finan-
ceira do país. 

Ele foi o primeiro líder dalit da 
Índia. Nascido em 14 de abril de 1891, 
por anos ele foi protegido da discri-
minacão que atingia os chamados na 
época de “intocáveis” pelo fato de 
seu pai viver em um acampamento 
militar – ele era soldado do Exérci-
to indiano-britânico. Mas Ambedkar 
contava que, quando criança, já es-
tranhava vários fatos como o de que os barbeiros 
costumavam recusar-se a cortar seus cabelos. O líder 

grande líder dos Dalits foi herdeiro dos movimentos 
anti-brâmanes que floresceram no século 19. 

Ambedkar pertencia a subcasta “Mahar” (que 
tradicionalmente lidava com carcaças de animais). O 
estigma de intocabilidade dos “Mahar” era tão forte 
que as pessoas pertencentes a essa subcasta eram 
obrigadas a amarrar no pescoço um pote de barro. 
Isso para que seu cuspe não “contaminasse” o chão 
por onde passavam as pessoas de casta alta. Eles ti-
nham que manter distância dos brâmanes para evitar 
“contaminá-los” com suas sombras e muitas vezes eram 
obrigados a andar com uma vassoura para varrer o 
local por onde passassem de forma que apagassem 
suas marcas de pés na terra onde os indianos de 
castas alta pisariam.

Com o apoio financeiro de Marajás do estado 
de Maharashtra (do qual a cidade de Bombaim, ou 
a atual Mumbai, é a capital), Ambedkar formou-se 
no exterior. Em 1913, ele foi para os Estados Uni-
dos, de onde saiu com mestrado em Economia pela 
Universidade de Columbia, com uma tese sobre o 
comércio na Índia da antiguidade. Depois, ele foi 
para a Inglaterra onde estudou na London School of 

Economics. Lá, ele apresentou a tese 
“O problema da Rupia”. Ambedkar 
foi o primeiro “intocável” a conseguir 
um doutorado – Ph.D. pela Univer-
sidade de Columbia com a tese “A 
Evolução da Finança Provincial na 
Índia Britânica”. Quando voltou para 
a Índia, ele tentou se estabelecer 
como advogado em Mumbai, mas 
encontrou dificuldades de atrair 
clientes por causa de sua condição 
de “intocável”. Nessa época, Am-
bedkar liderou manifestações pela 
permissão de uso dos tanques de 
água públicos pelos dalits. 

Ambedkar foi nomeado ministro 
do Trabalho em 1942, ainda no pe-
ríodo da colonização britânica. Ele 

também foi chamado para integrar o primeiro gabinete 
da Índia independente. Em 1947, foi convidado pelo 
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então primeiro-ministro, Jawaharlal Néru, para ser o 
ministro da Lei. Também foi apontado como o chefe 
do comitê que elaborou o projeto de Constituição, 
promulgada em 1950. Assim, ele passou 
à História como “o Pai a Constitui-
ção indiana”. Uma Constituição que 
proibiu finalmente a intocabilidade, 
pôs fim ao sistema de castas e deu 
cotas para os mais oprimidos nas 
escolas e universidades públicas 
e também no serviço estatal e no 
poder político. 

Ele criou alguns partidos políticos 
para representar os dalits, como o 
Partido Trabalhista Independente 
e o Partido Republicano da Índia. 
Mas na seara política ele enfrentou 
muitos rachas entre os próprios dalits: 
várias subcastas eram rivais umas 
das outras. Nunca houve no campo 
político uma unidade geral de castas 
oprimidas. Nem mesmo o atual Bahujan Samaj Party 
(BSP) de Mayawati, a líder dalit e ministra-chefe do 
estado de Uttar Pradesh, conseguiu até agora essa 
façanha. 

GANDHI vs. AMBEDKAR 
Ambedkar e o líder pacifista Mahatma Gandhi 

tiveram uma convivência atribulada. Eles travaram 
vários debates em torno de questões especificas 
para promover os dalits socialmente. Um exemplo 
foi a proposta de Ambedkar de criar um eleitorado 
separado para os dalits, ideia apresentada nos anos 
30, ainda durante o domínio britânico. Gandhi era 
contra porque temia a divisão da sociedade hindu 
e acabou vencendo o cabo de guerra: foi aprovado 
o eleitorado conjunto com cotas para dalits, como 
defendia o líder pacifista.

Uma das maiores preocupações de Gandhi era 
dar acesso livres aos dalits nos templos hindus. 
Por causa dessa sua batalha, Gandhi foi alvo de 
reação pesada de extremistas hindus. Para tentar 
conquistar a entrada livre dos templos pelos Da-

lits, Gandhi chegou a aceitar condições como a de 
que os templos fosse “purificados” após a entrada 
dos “intocáveis”. A pressão começou a surtir efeito, 

e, em 1936, pela primeira vez, foi 
permitida a entrada de dalits em 
templos hindus do estado de Kerala 
(Sul da Índia).

Mas as lideranças dalits costu-
mam criticar Gandhi pelo fato de 
ele não ter feito campanhas tão in-
tensas contra outras discriminações, 
como a proibição de comer junto 
com pessoas de castas inferiores e 
o tabu do casamento entre castas 
altas e castas baixas, forte até hoje 
nas grandes cidades. Ao contrário de 
Ambedkar, Gandhi, – que pertencia 
a uma subcasta da categoria Vaysha 
(comerciantes), nunca rejeitou o sis-
tema de castas. Ambedkar, por sua 
vez, era taxativo na sua pregação da 

eliminação das castas: “Enquanto houver sistema de 
castas, haverá intocáveis”.

CONVERSÃO AO BUDISMO E CRISTIA-
NISMO PARA FUGIR DO PRECONCEITO

“Infelizmente para mim eu nasci um hindu intocável. 
Estava acima do meu poder prevenir isso. Mas está 
dentro do meu poder a recusa de viver sob condições 
ignóbeis e humilhantes. Eu solenemente asseguro 
que não vou morrer um hindu. O objetivo de nosso 
movimento é conquistar a liberdade social, econô-
mica e religiosa para os intocáveis. Essa liberdade 
não pode ser alcançada a não ser pela conversão”, 
declarou Ambedkar em 1936, duas décadas antes de 
tomar a atitude de se converter ao budismo, levando 
milhões de dalits com ele.

O budismo nunca aceitou a divisão de castas. 
Ambedkar converteu-se a essa religião no dia 14 de 
outubro de 1956, um mês e meio antes de morrer, no 
dia 6 de dezembro. A estratégia da conversão foi usada 
pelos dalits para fugir do estigma da intocabilidade 
que os persegue até hoje. As conversões religiosas em 
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massa são frequentes, acontecem até hoje, e são uma 
forma de protesto público contra as discriminações. 
Ocorrem geralmente no dia 14 de outubro, quando 
os dalits comemoram a conversão de Ambedkar ao 
budismo e a sua rejeição ao hinduísmo. 

Além do budismo, muitos migraram para o cris-
tianismo, o Sikhismo e o islamismo. A maioria dos 25 
milhões de católicos da Índia é formada por dalits. Mas 
a discriminacão casteístas continuou existindo mesmo 
nessas outras religiões. Hoje é comum ouvir que tal 
pessoa é um cristão dalit, ou um cristão brâmane, ou 
um muçulmano dalit. Muitos hindus destacam que o 
problema das castas é relativo à sociedade indiana e 
não ao hinduísmo, já que a discriminacão também existe 
dentro das comunidades cristãs e islâmicas da Índia.

A discriminacão maior acontece dentro da esfera 
do hinduísmo, o que tem incentivado cada vez mais 
conversões de dalits para várias religiões. Líderes hindus 
já demonstraram preocupação com a “perda dessas 

ovelhas” para outras seitas. Um dos gurus mais ba-
dalados da Índia – Sri Sri Ravi Shankar – deslanchou 
uma campanha para pôr fim aos preconceitos contra 
os dalits, há dois anos. Ele organizou um evento no 
centro da capital, Nova Déli, batizado de “Conferência 
da Verdade e da Conciliação”, que reuniu quatro mil 
pessoas. O guru lançou várias palavras de ordem, entre 
elas o fim da prática de separar os utensílios utilizados 
pelos dalits e a necessidade de dar educação religiosa 
e espiritual para os dalits. “A raiva do passado não 
pode dividir o país”, afirmou o guru.

 
MAYAWATI – A RAINHA DOS DALITS

Ate a década de 70, a política era dominada pelas 
questões econômicas e de corrupção. Mas desde os 
anos 80 as castas emergiram como fator de influência 
na política cada vez maior. Em 2008, Mayawati – ou a 
chamada Rainha dos dalits – assumiu pela quarta vez 
o posto de ministra-chefe do estado de Uttar Pradesh, 

Indiana de sari na Favela Dharavi, Mumbai
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o maior e mais importante da Índia do ponto de vista 
político, com uma população equivalente à do Brasil. 
Ela é a líder do Bahujan Samaj Party (BSP). Bahunjan 
significa coalizão de minorias que coletivamente for-
mam uma maioria. Das 543 cadeiras da câmara baixa 
do Parlamento (a chamada Lok Sabha), Uttar Pradesh 
tem 80 representantes, o maior número, comparado 
com qualquer outro estado indiano. 

Na campanha eleitoral de 2007, Mayawati ficou 
conhecida como uma astuta engenheira política por 
ter alinhavado uma aliança entre os opostos: dalits 
e brâmanes. Uma mudança drástica de postura com 
relação ao início de sua carreira po-
lítica, quando ela incentivava os da-
lits a cobrir os brâmanes com coroas 
feitas de sapatos, e não de flores, 
como é o costume na Índia. Muitos 
brâmanes hoje são pobres e a aliança 
com os dalits foi costurada em torno 
da oposição desses dois grupos às 
chamadas castas intermediárias (são 
muitas vezes pequenos e médios pro-
prietários de terras).

Vários líderes dalits tentaram, sem 
sucesso, expandir a base de representa-
ção de seus partidos e organizações. Um 
sucesso que a projetou como possível 
futura primeira-ministra da Índia. O BIP 
conquistou 202 cadeiras do total de 
403 da assembléia de Uttar Pradesh, 
o bastião político do poderoso clã dos 
Néru-Gandhi que dominam a política indiana desde a 
independência do país. Foi a primeira vez que um dalit 
conseguiu assumir o posto máximo de um estado sem 
precisar de coalizão. Mayawati já ocupou o cargo três 
vezes anteriormente, mas sempre em coalizão com 
outros partidos. Foi também a primeira vez que um 
partido dalit deliberadamente abraçou os brâmanes 
para ganhar dividendos políticos.

Nessa última eleição geral, para a Câmara Baixa 
do Parlamento indiano, realizada em maio, Mayawati 
teve uma surpresa ruim. Com sua aliança mágica entre 
dalits e brâmanes, ela esperava conquistar entre 40 e 

50 cadeiras das 80 do seu estado. Mas só conseguiu 
21. Mayawati anunciou que vai repensar a sua enge-
nharia política e seus conselheiros indicaram que ela 
vai voltar à “agenda Dalit”.

Os analistas apontam como possíveis causas da 
derrota o fato de a situação dos dalits não ter me-
lhorado tanto em seu estado. A imagem de Mayawati 
ficou marcada negativamente por sua compulsão em 
construir estátuas e monumentos em homenagem a 
ela mesma, a Ambedkar e a outros lideres dalits. Ela 
também foi alvo de muitas críticas ao tentar construir 
um grande shopping center próximo ao Taj Mahal, 

mas as acusações de corrupção a 
fizeram abandonar o projeto.

Mayawati pertence à subcasta 
dos Chamar (trabalhadores de cou-
ro), muito ativa e influente na política 
indiana. Tradicionalmente o status 
social era muito baixo no sistema de 
casta hindu por causa da associação 
com animais mortos. Seu pai era um 
funcionário de governo de baixo es-
calão, beneficiado pelo sistema de 
cotas implantado em 1950. Mayawati 
nasceu em uma favela em Nova Déli. 
Ex-professora primária, ela é chamada 
carinhosamente pelos seus adoradores 
de “Béenji” – ou “irmã honrada”. 

Solteira, ela é uma das poucas mu-
lheres indianas a ascender na política 
por si só, e não por ser filha ou viúva 

de um político. Seus oponentes a cutucam por não ter 
se casado nem tido filhos, um fator negativo em uma 
sociedade patriarcal como a Índia. “Ela faz diferença para 
a História não pelo que faz mas pelo que é”, diz o analista 
político Yogendra Yadav, do Centro para o Estudo do 
Desenvolvimento das Sociedades em Nova Déli. 

A POLÊMICA DAS COTAS AGITA A INDIA
A Índia foi o primeiro país do mundo a adotar o 

sistema de cotas. O sistema, iniciado pioneiramente 
em 1950, ano em que foi promulgada a Constituição, 
criou uma grande quantia de vagas reservadas em 

lideres dalits 
tentaram, 

sem sucesso, 
expandir 
a base de 

representação 
de seus 
partidos

NOVElÃO120



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

121abRIl•MaIO•jUNhO 2009

cargos públicos, no sistema político e em instituições 
educacionais. Isso deu margem para um processo de 
inclusão das castas mais baixas. Durante o processo 
de elaboração da Constituição indiana foi necessário 
um enorme esforço para mapear e classificar todas as 
castas com o objetivo de promover igualdade e oferecer 
compensações para essa maioria desprivilegiada. 

Foi nessa época que o governo criou a expressão 
“Castas Demarcadas”, um sinônimo de dalit, ou india-
nos de castas baixas, ex-intocáveis e minorias tribais. 
A expressão é uma referência ao fato de que essas 
castas estavam listadas ou demarcadas pelo governo 
para receberem benefícios na forma de cotas. Essas 
comunidades oprimidas foram beneficiadas, na década 
de 50, com 22,5% de reserva de vagas na burocracia 
governamental e nas instituições de ensino.

Ao longo do tempo surgiram milhares de castas que 
não se incluíam nas quatro categorias iniciais. Essas novas 
castas eram fruto de migrações. Esses indivíduos hoje – 
muito deles pequenos e médios proprietários de terras 
com forte poder político – conseguiram ser incluídos no 
beneficio das cotas para postos governamentais, escolas 
e universidades estatais. Houve uma forte reação de opo-
sição dos indianos de castas altas, que foram às ruas em 
protestos violentos em 2006, quando a medida passou 
a entrar em vigor e 27% dos postos foram reservados 
para essas castas intermediárias. Elas foram batizadas 
pelo governo como “Outras Castas Negligenciadas” – 
segundo dados oficiais, representam 36% da população 
indiana. São justamente essas castas intermediárias que 
mais oprimem os dalits hoje em dia. 

O sistema de cotas implantado na década de 50 
possibilitou a ascensão social de vários dalits. A Índia 
teve ate mesmo um presidente dalit, Kocherie Raman 
Narayanan (1997-2002), que morreu em 2005. Inte-
grante do Partido do Congresso, ele tinha ligações 
com Jawaharlal Néru, primeiro-ministro da Índia pós-
independente. Néru indicou-o para o serviço diplomático: 
ele foi embaixador em Pequim e em Washington. 

UMA PEQUENA CLASSE MÉDIA DALIT
O cientista político Chandra Bhan Prasad, de 51 

anos, é um dos intelectuais dalits mais conhecidos do 

país. Ele e um dos raros colunistas dalits de jornais 
em língua inglesa – dirigido à elite indiana. Filho de 
pais analfabetos, um ex-maoísta, Prasad conseguiu 
frequentar a principal universidade da Índia, a Jawa-
rhal Néru University (JNU). Lá, formou-se em Ciência 
Política, com mestrado em política internacional. 

Quando visita seu vilarejo natal, no interior da Índia, 
Prasad costuma aconselhar seus amigos e familiares 
de sua comunidade: não invistam o dinheiro em jóias 
ou terras, mas na educação de seus filhos. “Para os 
dalits é melhor ir para as cidades, onde o preconceito 
está morrendo e onde é possível ganhar dinheiro e 
ascender socialmente”, diz Prasad, que lembra que ele 
e outras crianças dalits tinham que chamar os adultos 
de castas altas de “Babu-saab”, ou “mestre”. Ele provoca 
polêmica com suas teses, a última delas é a de que 
a liberalização da economia nos anos 90 ajudou os 
dalits, provocando um pouco de mobilidade social, e 
contribuiu para corroer o sistema de castas. 

Prasad – autor do livro “ Dalitphobia: Por que eles 
nos odeiam?” – diz que a discriminação ainda existe 
nas cidades em determinadas situações. Um exemplo: 
quem tem sobrenomes que indicam casta baixa se 
sai pior em entrevistas para empregos. “Você não 
encontra dalits no setor corporativo, nas redações de 
jornais e revistas, nas propagandas de tevê, nos filmes 
de Bollywood. A representação dos dalits só é justa 
onde teve cotas, ou seja, nas instituições de ensino 
públicas e na burocracia estatal”, afirma Prasad. 

A VIOLÊNCIA CONTRA OS DALITS 
O Comitê pela Eliminação da Discriminação Racial 

das Nações Unidas criticou o governo da Índia em 2007 
por sua falha em prevenir discriminacão por casta. O 
relatório do comitê diz que mais de 165 milhões de 
dalits continuam a amargar discriminação e enfren-
tam problemas para encontrar casas para alugar ou 
comprar, sofrem preconceito nas escolas e no acesso 
aos serviços públicos dos mais variados.

Segundo Ruth Manorama, presidente da Federação 
Nacional das Mulheres Dalits da Índia, a discriminacão 
contra os dalits continua mesmo com a Constituição 
tendo abolido o sistema de castas em 1950. O primeiro-
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ministro Manmohan Singh reconheceu que há ainda um 
estigma social contra os dalits em muitas partes do país, 
mesmo depois de 60 anos de proteção legal e apoio do 
estado a eles. Segundo estatísticas do governo indiano, 
são registrados mais de 100 mil casos de violência, 
assassinatos e estupros, além de outras atrocidades, 
contra dalits a cada ano. Poucos casos têm punição. 

Dalits Impedidos de votar 
Nas últimas eleições gerais parlamentaristas, re-

alizadas em maio, foram noticiados no estado do 
Rajastão casos em que dalits alegadamente foram 
atacados, ameaçados e impedidos de votar por pessoas 
pertencentes a castas dominantes. Isso é tão comum 
que existe uma comissão que monitora a violação dos 
direitos de votos dos dalits, e que recebeu esse ano 
uma série de reclamações sobre casos de violência e 
humilhação de cidadãos pertencentes a castas mais 
baixas em frente ao local de votação.

Uma das violências contra dalits que mais causou 
repercussão na Índia aconteceu em 2006. Uma família 
com quatro pessoas (a mãe Surekha Bhotmange, sua 
filha Pryanka, de 17 anos, e os dois filhos, Roshan , 
de 19 anos, e Sudhir, de 21 anos) foi massacrada por 
seis indianos de casta alta no estado de Maharashtra 
(do qual a cidade de Bombaim, ou a atual Mumbai, 
é a capital). A família foi arrastada para fora de casa 
e linchada. A mãe e a filha foram estupradas antes 
de serem mortas. 

O marido, Bhaiyyalal Bhotmange, escapou do 
massacre porque se escondeu atrás de uma arvore, 
de onde assistiu ao crime. O motivo, segundo as 
investigações, teria sido disputa de terra no vilarejo 
Khairlanji, distrito de Bhandara. Mas a barbárie di-
ficilmente aconteceria se a família não fosse dalit. 
O crime causou protestos em toda a Índia. Nesse 
ano, a Justiça decretou pena de morte para quatro 
assassinos e prisão perpétua para os outros dois. A 

favela em Mumbai
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punicão foi um marco em um país onde a punicão 
de assassinatos de dalits não é uma regra. 

A proibição de uso de fontes de águas publicas é 
outra forma de discriminacão contra os dalits das mais 
comuns. Em julho de 2007, por exemplo, o conselho 
local de um vilarejo no estado de Orissa negou o uso 
da água da torneira pública aos dalits. 

A entrada de dalits nos templos 
hindus também é um tabu. Mesmo 
quando acontece, é comum haver 
a “purificação” do local. Em janeiro 
desse ano, a secretária de Desenvol-
vimento de Crianças e Mulheres do 
estado de Orissa visitou o famoso 
templo Akhandalamani Shiva. Ela não 
foi impedida, por ser dalit. Mas após 
sua saída foi realizado o ritual de pu-
rificação pelos padres brâmanes.

PerseguiÇÃo mesmo apÓs 
a morte

Mesmo mortos, os dalits são alvo 
de rejeição e de “intocabilidade”. Em 
fevereiro passado, as comunidades 
dalits do estado do Gujarat trava-
ram uma luta ferrenha para ganhar 
um pedaço de terra onde possam 
enterrar seus mortos. Os dalits não 
são autorizados a usar o mesmo solo que as demais 
castas e são frequentemente forçados a usar como 
cemitério áreas deixadas com os restos de construções. 
Uma representante das castas mais baixas contou, em 
entrevista para jornais indianos, que o corpo de seu 
sobrinho de 2 anos havia sido desenterrado por um 
trator por pessoas de castas mais altas. 

Em julho de 2008, em um pequeno vilarejo de 
Maharahstra, o motorista dalit Sahebrao Jondhale 
foi surpreendido por um grupo de homens enquanto 
voltava pra casa em seu Jeep Tata Sumo. O grupo 
parou o veículo, amarrou Sahebrao, jogou querosene 
sobre ele e ateou fogo. A família do motorista alega 
que o motivo da morte foi a prosperidade econômica 
que Sahebrao havia conquistado e que nunca não 

foi bem vista entre os habitantes da comunidade 
pertencentes a castas mais altas.

PurificaÇÃo com Urina de Vaca
Em fevereiro desse ano, no vilarejo Bhilwara, Ra-

jastão, dalits foram impedidos de participar de um 
evento religioso no templo de Hanuman, um deus 

hindu. Os padres brâmanes que re-
alizaram a cerimônia exigiram dos 
dalits – como condição para a entrada 
deles no templo – que bebessem urina 
de vaca e comessem fezes de vaca, 
para limparem suas impurezas antes 
de participarem do evento.

Outra forma muito comum de 
discriminacão acontece com relação 
a comer junto com dalits ou aceitar 
comida feita por cozinheiros de cas-
tas baixas. Em janeiro do ano pas-
sado, estudantes de várias escolas 
governamentais de Uttar Pradesh 
– estado governado pela líder Dalit 
Mayawati – se recusaram a comer a 
merenda escolar preparada por mu-
lheres dalits. Em uma das escolas, a 
polêmica acabou com a substituição 
da cozinheira dalit por outra pessoa 
de casta intermediária.

Problemas em escolas são mais do que comuns. O 
jornal Hindustan Times publicou uma matéria há pou-
cas semanas sobre o que foi chamado de “apartheid 
escondido da Índia”. A notícia deu muita repercussão 
por ter saído no meio das eleições gerais. Alunos dalits 
de várias escolas do estado de Madhya Pradesh eram 
obrigados a comer separadamente dos alunos de castas 
altas. E as crianças dalits entram em filas diferentes na 
hora de receber a merenda e comem em pratos de folha 
de bananeira. Os pratos de alumínio são reservados 
aos estudantes de castas altas. Essa notícia foi basea-
da em uma pesquisa de uma ONG indiana, Jansahas, 
com apoio da Unicef. Uma consequência desse tipo 
de discriminacão – de acordo com o levantamento – é 
a desistência dos pais dalits de mandarem seus filhos 

As crianças 
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para as escolas. A mesma pesquisa evidenciou pre-
conceitos contra mulheres dalits nos centros de saúde 
governamentais do estado. Os médicos de castas altas 
recusam-se a tocar nas pacientes dalits e, quando o 
fazem, cobram propina. 

AgressÕes nas procissÕes 
de casamentos

Segundo organizações de direitos humanos, são 
muito comum as agressões a dalits durante procissões 
de casamento nas ruas, como é o costume indiano. 
Trata-se de uma reação negativa de indivíduos de 
castas altas à demonstração de ascensão social de 
dalits. Quanto mais pomposas as celebrações mais 
elas se tornam alvos de agressões. Muitas vezes as 
famílias dalits são advertidas pela comunidade de 
casta alta para não passarem diante 
de suas casas durante as procissões, 
na qual os noivos costumam desfilar 
em cima de uma égua branca, como 
acontece com os casamentos hindus. 
Em fevereiro do ano passado, uma 
festa de casamento de dalits no es-
tado de Haryana foi atacada por um 
grupo que bateu nos convidados e 
no noivo e insultou as pessoas por 
serem dalits.

Surij Singh, um garoto dalit de 
16 anos foi espancado até a morte 
em julho do ano passado no estado 
de Himachal Pradesh por ter escrito 
um poema de amor a uma garota 
de casta alta. Um professor da escola 
onde os dois estudavam e a famí-
lia da menina mataram o garoto a 
pancadas. Em fevereiro desse ano, um jovem dalit foi 
linchado em um vilarejo da cidade de Aurangabad, 
no estado de Maharashtra, porque assumiu um caso 
de amor com uma moça de casta alta. Em outubro do 
ano passado, em um vilarejo perto de Pune, estado de 
Maharashtra, um garoto menor de idade foi amarrado 
a um poste, espancado, e depois amarrado a uma 
motocicleta, e arrastado pela rua. O menino acabou 

morrendo. Ele era suspeito de ter um caso com uma 
menina de casta alta. 

É comum também acontecer o que é chamado 
de “assassinato de honra”, quando um casal resol-
ve assumir sua união apesar da oposição da família. 
Os familiares – para salvarem sua imagem diante da 
sociedade – acabam matando um ou os dois que se 
atreveram a desrespeitar a regra de não casar com 
pessoas de castas diferentes. Em setembro de 2004, 
por exemplo, um dalit que havia casado com uma 
moça de casta mais alta foi assassinado pelo cunhado, 
o irmão da esposa. Os assassinos também mataram 
o pai e o primo do rapaz que estavam juntos na casa. 
A moça só escapou da ira de seu irmão porque não 
estava na casa. Os criminosos acabaram punidos pela 
Justiça dois anos depois. Os pais da garota, acusados 

de mandantes do crime, foram libe-
rados por falta de provas. 

No estado de Bihar, no Nordeste 
da Índia, muitos casais sem filhos que 
optaram por doação de esperma têm 
exigido saber a casta dos doadores an-
tes de prosseguir o processo. A notícia 
foi publicada pelos jornais indianos 
em abril desse ano. Entrevistada por 
um dos jornais, a administradora de 
marketing Anuradha Rai, 36 anos, disse: 
“Nem altura nem QI nos preocupam 
muito, meu marido sente que se o 
doador do esperma for de uma casta 
diferente, o bebê não vai ter os genes 
certos”. O sociólogo R.N. Sharma diz 
que isso ocorre porque o fator de 
casta, que por anos dividiu a Índia, 
é também visto por muitos como a 

maior força unificadora. “Muitos casais sentem que se 
souberem a casta, saberão mais sobre a pessoa.”

 
Muro da Intocabilidade 

Uma pequena comunidade no distrito de Madurai, 
no estado de Tamil Nadu, ficou conhecida em toda 
a Índia quando o Fronte pela Erradicação da Intoca-
biliade denunciou, em outubro do ano passado, a 
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existência de um muro que, durante duas décadas, 
separava fisicamente as famílias de castas altas das 
pertencentes a castas baixas. O governo do estado 
ordenou a demolição.

As mulheres dalits sofrem mais agressões do que 
os homens, em uma sociedade patriarcal como a Índia. 
Em junho do ano passado, por exemplo, duas mulhe-
res dalits, mãe e filha, sem motivo aparente, tiveram 
suas roupas arrancadas em público por membros da 
comunidade dominante em uma vila em Ajmer, no 
estado do Rajastão. Além disso, oito membros de sua 
família foram brutalmente atacados e expulsos da vila 
por tentarem impedir que os agressores arrastassem 
a menina de 15 anos. 

As agressões verbais são muito mais corriqueiras. 
Em julho de 2008, um professor de umas das maiores e 
mais bem conceituadas universidades da Índia, a Uni-
versidade de Mumbai, registrou uma queixa na polícia, 
acusando a coordenadora geral do departamento de 

Humanas da faculdade de insultá-lo por ser um dalit. 
Quando o professor dalit pediu à coordenadora que 
uma pessoa de fora da Universidade examinasse a tese 
de Ph.D. de um orientando sobre um importante líder 
dalit, ela respondeu ironicamente: “Vocês intocáveis 
só trabalham sobre outros intocáveis? 

Há 62 anos, a Índia conquistou a sua independência 
do Império Britânico. Nessas seis décadas, os indianos 
construíram a maior democracia do mundo e uma das 
maiores potências emergentes do planeta. Eles têm 
muitos motivos para se orgulhar. Mas a praga da dis-
criminacão por castas corrói essa imagem positiva que 
o país de Mahtama Gandhi e de Ambedkar construiu. 
Falta derrubar de vez o muro da intocabilidade.

flomcosta@gmail.com
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mairavannuchi@gmail.com
A autora é assistente de pesquisa no Instituto Observatório  

Social e mestranda do curso “Globalização & Trabalho”  
no Tata Insitute of Social Sciences em Mumbai/Índia.

mulheres carregando água no interior do rajastão
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perfumes
caseiros

era grande, no meio de um quintal cheio de mangueiras, goiabeiras, 
pés de sapoti. Sob as árvores o menino brincava de armar cabanas, inventar 
histórias e personagens que disfarçavam a falta de alguém.

Não precisa fechar os olhos para rever o assoalho de tábuas corridas, 
largas. Quase toda semana a avó regia a empregada na tarefa de encerar cada 
cômodo. Os braços negros e elásticos iam e vinham sobre o arco do escovão, 
esforço cadenciado ao som do mais novo samba de Ciro Monteiro ou a úl-
tima marchinha de Lamartine Babo. Como outras novidades ainda fora do 
alcance da maioria dos brasileiros, a enceradeira elétrica só existia nos filmes 
americanos. A década de 30 seguia seu curso, entre anúncios de Lu-go-li-na 
e a expectativa da próxima passagem do Zeppelin pelos céus da cidade. 

As crianças da casa se divertiam patinando sobre flanelas para dar o retoque 
final no assoalho. Mas o mutirão doméstico não se completava sem o ritual 
de desfolhar jornais pela sala, nos corredores e em cada um dos três quartos, 
na esperança de preservar o encerado por mais alguns dias. Na cozinha havia 
lugar reservado para a pilha de velhos exemplares do Diário de Notícias, do 
Suplemento Juvenil e de A Noite. 

Dias depois dessa operação, nas horas vazias e silenciosas entre o almoço e 
o lanche, o menino se ajoelhou sobre uma folha de jornal. Embora ainda não 
soubesse ler, já se sentia atraído pela página impressa, seduzido por anúncios, 
caricaturas e histórias em quadrinhos. 

Entre uns e outras, de repente seus olhos descobriram um rosto em várias 
colunas. Era um homem de barba por fazer, sem gravata, ar cansado, jeito de 
quem daria tudo para estar bem longe do olho frio de uma câmera. Levantou 
a folha para ver de perto, e, então, estremeceu.

“Meu pai... Esse aí é papai!”
O grito ecoou pela sala, repercutiu nos vidros da cristaleira, no rádio cape-

linha, no espelho bisotê, nos retratos dos tios mortos pela gripe espanhola, mas 
levou algum tempo até que os adultos despertassem da sesta e o encontrassem 
de pé, o jornal entre as mãos, agitado pelo pressentimento de que nada de 
bom poderia justificar a transformação de seu pai em notícia de jornal. 

Luiz Carlos Saroldi
Escritor

A casa
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“Que é isso?...Que foi que ele fez?”
A tia o abraçou, enquanto a avó tentava livrá-lo da folha 

impressa, em instantes amarfanhada e desfeita em tiras.
“Eu avisei, eu disse pra tomar cuidado com essa por-

caria”, e a avó recolhia outras folhas do chão, antes de 
partir para o acerto de contas com a empregada.

Os braços da tia predileta o envolveram, mas o meni-
no tentou se desvencilhar, gritando pelo pai. Logo outras 
pessoas acorreram e o levaram para o quarto, embora 
esperneasse.

“Calma, depois sua mãe explica. Não é nada, seu pai 
está bem, já passou.” Os gritos explodiram em soluços, 
quase em uivos, as lágrimas vieram à tona, impelidas 
pela dor sem nome. O menino continuou a espernear e 
a socar o travesseiro na tentativa de desfazer à força o nó 
de medo, raiva e solidão que crescia em seu peito e doía 
a um ponto insuportável, até que algo se partiu dentro 
dele e desaguou na inesperada banheira do sono.

Não sabe como acordou, nem o que se passou depois. 
Uma neblina recobre o momento em que a mãe conver-
sou com ele, embora tenha certeza de que isso aconteceu. 
Mas escutaria o relato do próprio pai décadas mais tarde, 
trinta ou quarenta anos depois, enquanto esperavam o 
almoço de domingo no apartamento de Botafogo. Apesar 
do tempo decorrido, o filho não esquece a narrativa do 
homem de cabelos brancos na cadeira de balanço, sua 
voz baixa, quase um murmúrio.

As tentativas de salvar o casa-
mento não deram certo. Em uma 
manhã de sábado a mulher chamou o 
caminhão de mudanças e partiu com 
os filhos para a casa dos avós mater-
nos. Ficou sozinho no chalé de vila em São Cristóvão, 
até que a mãe viúva se oferecesse para morar com ele. 

A sogra e as cunhadas o acusavam de irresponsável. 
Afinal, um chefe de família não podia ignorar as contas da 
casa para esbanjar o salário em latas de marrom glacê, vidros 
de perfumes franceses para a mulher e brinquedos para os 
filhos – estes quase sempre da loja alemã Feira de Leipzig. 

Desde garoto fora um ponta-direita respeitado no 
clube do bairro, mas gostava mesmo era de disputar es-
portes amadores como natação e pólo aquático. Várias 
vezes atravessara a baía a nado, de Icaraí às praias da Urca 
ou do Flamengo, e das competições trazia medalhas para 
os filhos. Sentia um prazer especial no contato com a 
água salgada, enchia os pulmões de ar entre as braçadas, 
registrava os cheiros em processo sobre as ondas, numa 
preparação de seu olfato para essências mais delicadas.

O trabalho no escritório de despachante fundado 
pelo pai e dirigido pelo irmão mais velho era apenas 
uma tolerável rotina que o levava a idas e vindas da 
Alfândega, entre a Praça Mauá e os armazéns do Cais 
do Porto, desembaraçando passageiros e cargas. Um dia 
o joelho direito começou a reclamar, depois de uma 
bola dividida com um zagueiro do Andaraí. O médico 
da família decretou a operação dos meniscos, sugerindo 
a ortopedia de um hospital da Tijuca.

O hospital ainda está de pé: fica em uma elevação, 
acima do trânsito, escondido pelas copadas árvores do 
jardim. É um casarão de estilo eclético, com as enfer-
marias dispostas em volta do pátio interno. A operação 
deu certo, mas a recuperação foi lenta. O que em nada 
incomodou o convalescente.

A enfermeira que o atendeu era muito bonita, morena 
de cabelos negros, algo de turca ou árabe nos olhos, e se 
chamava Helena. Entre os dois se estabeleceu de imedia-
to outro laço além dos curativos matinais. Todos os dias 
ela trazia um par de muletas e o obrigava a sair do leito, 
alegando ordens médicas. Tinha um jeito convincente de 
propor passeios cada vez mais extensos, até que o esforço 
levava o paciente a implorar um pouco de descanso. 

Ao fundo do jardim havia um banco rústico. Parecia 
esquecido sob a velha figueira, o tronco coberto de nomes 
entrelaçados, datas e corações entalhados a canivete. 

Mas não deram importância às inscrições; o banco era 
tudo o que precisavam, a pausa no caminho, o oásis no 
deserto. Por ali passavam de vez em quando funcionários 
subalternos, enfermeiros e doentes, estes em cadeiras de 
rodas. Alguns os cumprimentavam com um sorriso, ou-
tros viravam o rosto como se fosse melhor não vê-los. 

Certa manhã foram surpreendidos ao chegar ao local: 
ao pé da figueira havia apenas um monte de madeiras 
destroçadas, restos de uma ação sem método nem pro-
pósito visível, simples vandalismo. Ele protestou, cobrou 
explicações do jardineiro, se propôs a reclamar na admi-
nistração, mas Helena o acalmou e, sem comentários, 
achou melhor voltarem para a enfermaria.

 Sentiu as mãos dela em seu braço, ajudando-o a se 
locomover. Aspirou um leve cheiro de anil vindo do 
uniforme engomado, e só então percebeu que a queria 
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para sempre a seu lado, ainda que só pudessem partilhar 
o conforto de um banco sob uma árvore. Estranhou que 
as palavras saissem de sua boca com a urgência de uma 
fatalidade. Teve medo das frases não fazerem sentido, de 
tropeçar nos verbos e substantivos e desabar de repente 
nas folhas secas do jardim. Temeu ainda mais 
que a moça o impedisse de dizer o que não dissera 
nem mesmo à mãe de seus filhos – mas não foi 
o que aconteceu. Helena sabia escutar. E talvez 
adivinhasse o que as palavras não comportam.

Depois da alta hospitalar, continuaram a se 
ver. Quase todos os dias vinha buscá-la à saida, 
no fim da tarde, e seguiam juntos. Em outras 
ocasiões encontravam-se mais cedo, viam um filme ou 
namoravam pelas imediações até que o relógio reclamasse 
Helena para o plantão noturno.

Uma dessas noites foram ao cinema América, na 
Praça Saens Peña. Sairam da última sessão perturbados 
pela história de amor vivida por Dorothy Lamour na ilha 
dos mares do sul assolada por um furacão. Para relaxar 
tomaram um sorvete na Confeitaria Tijuca, em seguida 
pegaram uma paralela rumo ao hospital, já agradecidos 
por viverem em uma cidade livre de maremotos e tufões. 
Caminharam abraçados pelas ruas silenciosas, passaram 
por casarões de famílias tradicionais e pensões avaranda-
das, abrigo predileto de universitários vindos do interior, 
funcionários públicos e militares em trânsito. Um trajeto 
de dez ou quinze minutos entre cheiros de aglaia e damas-
da-noite, raros transeuntes, gatos vadios e apitos distantes 
de guardas noturnos, até chegarem ao portão de ferro. 

Beijaram-se mais uma e outra vez e combinaram o 
próximo encontro, no dia seguinte. Ele a viu caminhar 
na alameda sombria até se transformar em uma forma 
imprecisa, um tanto ou quanto inquietante. Acenou um 
adeus, depois seguiu para São Cristóvão.

Foi acordado no meio da madrugada pelo investigador 
de chapéu de feltro, sob a acusação de implicado na morte 
da enfermeira. Helena fora esfaqueada no alto do jardim, 
antes de entrar no hospital. Morrera na hora.

As colegas sabiam do namoro com o ex-paciente; uma 
delas a ouvira dizer que sairia com ele naquela noite. A 
ficha hospitalar facilitou o resto. Os interrogatórios se 
multiplicaram e cresceram de intensidade diante das 
negativas do suspeito. Os jornais abriram espaço a mais 
um crime passional.

Três rapazes que serviam o Tiro-de-Guerra se 
lembraram de que na noite do crime estiveram con-

versando até tarde sob um poste da Rua Bom Pastor. 
A beleza da moça chamara a atenção deles. Viram 
o casal se despedir e o homem descer a rua sozinho. 
Pouco depois tiveram a impressão de ouvir gritos lá 
em cima, logo abafados.

Ao mesmo tempo alguém estranhou as faltas ao 
trabalho de um enfermeiro até então assíduo. Era um 
nordestino baixo, forte e taciturno que sempre cercara 
Helena de atenções, sem ser correspondido. Ele não 
suportou assistir o que o outro conquistara sem esforço 
e resolveu destruir o que não podia ter. 

O foragido foi localizado e confessou o crime.
Os cabelos de meu pai embranqueceram de repente, 

nos meses que se seguiram. Ele só encontraria outra 
companheira 16 anos depois. Era uma senhora baiana 
que conhecera como balconista da Sloper, amiga de 
almoços apimentados e que contava longas histórias de 
sua juventude em Salvador, no tempo em que tocava 
bandolim no colégio de moças e furava ondas na Praia 
de Amaralina.

Com ela voltou a sorrir, desenvolveu um certo talento 
para a manipulação caseira de fragrâncias que lhe com-
pensava, em parte, a queda de movimento na Alfândega. 
Comprava essências e rótulos em uma loja da Rua Buenos 
Aires, recolhia vidros de perfumes descartados por parentes 
e vizinhos e oferecia o produto final às funcionárias de 
escritórios da Avenida Venezuela. Nos fins de semana, 
apostava em corridas de cavalos, torcendo junto ao rádio 
pelo betting duplo que jamais ganharia. Mas havia agora 
a compensação dos contatos semanais com os netos, um 
dos quais herdaria o seu jeito de ser, tão despreocupado em 
chamar a atenção quanto as flores à beira das estradas.

Quando morreu, achei entre os frascos em que desti-
lava seus perfumes caseiros o medidor de vidro com um 
nome gravado em diagonal, em letra manuscrita. Um 
nome reduzido a apenas quatro letras: Lena. 

O menino hoje grisalho se ajoelha no assoalho de 
tábuas corridas. O cheiro de cera fresca penetra em sua 
pele, invade de novo suas narinas. 

lcsaroldi@oi.com.br

Foi acordado no meio da madru-
gada, sob a acusação de implicado 
na morte da enfermeira

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

129abRIl•MaIO•jUNhO 2009



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

130130 lUbRIFICaNTE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

131abRIl•MaIO•jUNhO 2009

outra volta no

A
dinâmica dos países latino-americanos na última década caracteriza-se 

pelo enfraquecimento da hegemonia neoclássica e a retomada de 

trajetórias de intervenção estatal na economia. Apesar da permanência 

do debate entre os defensores de maiores graus de intervenção do Estado na 

economia e aqueles que adotam postulados neoclássicos, o certo é que, como 

evidenciado pela crise dos mercados financeiros, parece existir uma espécie de 

consenso sobre a necessidade de contar com maiores níveis de regulação da 

atividade econômica. A crise de caráter sistêmico instaurada a partir de finais de 

2008 certamente evidenciou, senão mesmo potencializou, tal necessidade.

desenvolvimentista

RENATO BOSCHI & FLAVIO GAITAN
CIENTISTAS POLITICOS
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N
os últimos anos, partidos ou coligações identificados como ideologicamente pro-

gressistas ou de centro-esquerda chegaram ao poder em quase todos os países da 

América do Sul, com exceção da Colômbia. A despeito das particularidades de cada 

um deles, esses países apresentam como característica distintiva a defesa da intervenção ativa do 

Estado na órbita econômica e a necessidade de se incluir o conteúdo e a orientação das políticas 

públicas nas prioridades de cada país.

O progressivo enfraquecimento do neoliberalismo como modalidade discursiva que res-

paldou a implementação das reformas setoriais no marco do ajuste estrutural, e a reversão da 

deterioração dos termos de intercâmbio, sob a pressão da emergência das economias asiáticas 

(principalmente da China e da Índia), definem um novo quadro, certamente propício para alguns 

dos países latino-americanos emergentes. Seu principal desafio consiste em quebrar um círculo 

vicioso, capaz de reverter as trajetórias prévias sinalizadas pelo subdesenvolvimento, pelo atraso 

relativo e pela desigualdade na distribuição de renda.

Neste momento particular de geração de um novo compromisso desenvolvimentista, torna-se 

necessário avaliar o papel do Estado, do regime político e das instituições de governo em todo 

o processo socioeconômico. O pressuposto é claro: não há possibilidade de crescimento e de-

senvolvimento sem um Estado forte. Só o Estado, ancorado em um projeto desenvolvimentista 

em função dos interesses particulares nacionais e regionais, pode-se constituir no regulador das 

assimetrias do mercado e garantidor das condições de inclusão social.
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F
ocalizar o papel do Estado significa entender que ele se constitui como um fator de ruptura das 

possíveis complementaridades negativas, derivadas das trajetórias mais centradas no mercado, 

que predominaram até as crises finais do século XX, abrindo espaço para um novo ciclo de de-

senvolvimento, especialmente para alguns países da periferia, como são os latino-americanos. Dito de outro 

modo: além de se constituírem no marco institucional dentro do qual as empresas atuam, as instituições 

estatais representam uma dimensão constitutiva do regime produtivo, aspecto que as análises mais recentes 

da abordagem das variedades de capitalismo estão tratando de reconsiderar (Hall, 2008).

O neodesenvolvimentismo é um modelo ainda em formação, que postula a construção de um espaço 

de coordenação entre as esferas públicas e privadas, com o objetivo de aumentar a renda nacional e os 

parâmetros de bem estar social. Em contraste com o desenvolvimentismo cepalino-estruturalista, trata-se 

de salientar, atualmente, o papel das dinâmicas endógenas. Apesar das limitações que a globalização impõe 

às economias da periferia, os processos de desenvolvimento descansam em dinâmicas nacionais. 

a nova agEnda dE dEsEnvolviMEnto

A identificação de uma agenda única para todos os países da região não é simples, tendo em conta 

que o desenvolvimento de um país representa um processo unívoco, difícil de ser reproduzido ou trans-

plantado. O projeto neo-desenvolvimentista representa uma resposta à crise do estado neoliberal e, ao 

mesmo tempo, uma posição particular frente às dinâmicas recentes do modo de produção capitalista. 

Nesse sentido, análises em um veio crítico (Rodrik, 2004; Stiglitz, 1998) reconhecem a relação positiva entre 

intervencionismo estatal e êxito nos modelos de desenvolvimento, salientando a variedade de respostas 

específicas, além da impossibilidade de se importar modelos econômicos sem tomar em consideração as 

particularidades locais.

Mesmo tendo em vista tal reconhecimento, é possível apontar algumas regularidades acerca de uma 

série de fatores-chave que constituem uma matriz desenvolvimentista, a partir da observação analítica de 

casos exitosos de industrialização recente. Entre esses fatores, incluem-se a estabilidade macro-econômica, 

a capacidade de se gerar um sistema próprio de inovação tecnológica pautado pelos interesses nacionais, 

a existência de sistemas de financiamento da produção e do emprego, modelos inclusivos de políticas 

sociais e sistemas de trabalho formais, a capacidade de se regular os mercados e, finalmente, a existência 

de núcleos de interlocução e intermediação entre o estado e o setor privado. 

A estabilidade macroeconômica, incluindo metas de crescimento, controle da inflação, aumento de 

superávit fiscal e pagamento da dívida externa, constitui, por um lado, indicadores de saúde da economia 

e, como tal, fatores na atração de investimentos. Por outro lado, o superávit fiscal expressa também a 

maior capacidade de um país levar a cabo investimentos próprios, sem o controle de fontes externas de 

financiamento, fato que adquire maior importância em face dos elevados níveis de endividamento dos 

países sul-americanos.
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A
estabilidade macro constitui um patamar para o crescimento. Neste particular, abre-se uma 

janela de oportunidade para os países da região, dado que, pela primeira vez em quase 

40 anos, vários deles atravessam um ciclo de crescimento e equilíbrio fiscal. Mesmo em 

vista da crise do capitalismo mundial, que levará os países centrais a uma queda do produto de 

2% do PIB, os países da América Latina, segundo a Cepal, continuarão crescendo no ano de 2009. 

Ainda que se possa antecipar uma redução dos índices de crescimento, a região apresentará cifras 

positivas, o que revela que o impacto das crises internacionais é hoje menor que no passado. 

Mas o atual ciclo de crescimento é apenas o começo de um processo que deve ser considerado 

no longo prazo. Historicamente, com exceção do Brasil, o crescimento latino-americano tem sido 

baixo, situando-se aquém das taxas apresentadas pela maior parte dos países do mundo. Com 

base em dados do FMI (World Economic Outlook, 2008), a média de crescimento anual para o 

período 2000-2006 na região (3,1%) é, na verdade, uma das menores do mundo, apenas maior 

do que a média dos países centrais (2,3%), estando abaixo do crescimento da África Subsaariana 

(4,7%) Ásia do Pacífico (8,6%), da Ásia Central (5,7%), Oriente Médio e África do Norte (4,1%) e 

Ásia do Sul (6,9%). Trata-se de um desempenho menor, inclusive, do que a média das economias 

de investimento médio (5,6%). 

Assim, um desafio fundamental é o de se encontrar caminhos para potencializar o cresci-

mento. Lado a lado à estabilidade macroeconômica orientada para o crescimento, os sistemas de 

financiamento do desenvolvimento e, em especial, aqueles voltados à diversificação da produção 

e à prioridade aos mecanismos de inovação, constituem uma parte axial das novas estratégias 

desenvolvimentistas. A posição relativa de um país ou região no mercado internacional se en-

contra, atualmente, cada vez mais relacionada com a capacidade de geração e ampliação do uso 

da tecnologia, entendida como um fator-chave para se alcançar incrementos de competitividade 

capazes de assegurar maior presença nos mercados mundiais.

Um rápido exame na história das diferentes ondas de industrialização e desenvolvimento revela 

que os processos de desenvolvimento se assentaram na massificação da difusão da tecnologia, 

como garantia da irreversibilidade do progresso social. Esse foi o caminho dos modelos clássicos 

de desenvolvimento por revolução industrial do século XX (Estados Unidos, Alemanha e Japão), 

como também dos países de industrialização recente na Ásia, na segunda metade do século XX (os 

dragões Cingapura, Coréia do Sul e os posteriores tigres, como Malásia, Tailândia e Vietnam). Essas 

experiências se basearam nos esforços especiais voltados ao aumento da capacidade de geração e 

captação de tecnologia por parte da população em seu conjunto (Chang 2007; Reinert, 2007). 
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D
iferentemente da América Latina, que teve sua fase de crescimento assentada na exportação 

de matérias primas e de indústrias de matrizes estrangeiras, esses países investiram amplas 

somas de recursos em investigação e desenvolvimento, na ampliação de seus sistemas 

universitários, na renovação tecnológica e de suas matrizes do aparato produtivo. Também em relação 

a esta modalidade de investimento a América Latina se situa em desvantagem dado que, como um 

todo, representa apenas 1,6% dos investimentos em ciência e tecnologia. Existem, contudo, sensíveis 

diferenças entre os países: no Brasil tais investimentos superam a meta de 1% do PIB estabelecida 

pela Unesco como barreira divisória em relação aos países desenvolvidos. Chile e México se encontram 

em um patamar intermediário. O investimento na Argentina, no extremo oposto, é baixo em relação 

ao grau de desenvolvimento relativo que apresenta este país (http://stats.uis.unesco.org/unesco/

ReportFolders/ReportFolders.aspx).

É importante destacar, no entanto, que a questão central da agenda pós-neoliberal refere-se, 

especialmente, à dimensão social enquanto fator de desenvolvimento. Tanto no debate acadêmico 

como no plano discursivo das coalizões no governo, reconhece-se que o desenvolvimento deve incluir 

todas as camadas sociais. Aqui também a história mostra que, nos casos exitosos de desenvolvimen-

to, a totalidade ou a maioria da população participou do processo de transformação, crescimento e 

distribuição de seus frutos. Enquanto o decil mais pobre nos países europeus ou asiáticos apresenta 

valores superiores a 3% da renda, nos países da América Latina essa cifra representa em média apenas 

1%. No caso oposto, o decil mais rico recebe na América Latina mais de 40% da renda, com casos 

extremos como Colômbia ou Brasil, onde a concentração chega a cerca de 50%.
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A
desigualdade, fruto da concentração da renda, é responsável pela situação de po-

breza na região, que alcança 35% da população, dos quais 12,6% são indigentes. 

A situação é ainda pior no meio rural, onde mais de 50% das pessoas são pobres 

e quase 30% indigentes. Para a superação da pobreza e da indigência, o papel das políticas 

sociais é essencial. Um núcleo de políticas de transferência de renda, de investimento em 

serviços sociais básicos, de capacitação para o emprego, com uma lógica de inserção social 

que escape ao mero assistencialismo, deve constituir, como de fato tem sido o caso em alguns 

países, o ponto central das agendas das atuais administrações. Para além de certas iniciativas 

privadas amparadas pela retórica da responsabilidade social, somente o Estado pode atuar 

como protetor dos setores mais desprotegidos das durezas do mercado. A dimensão social 

aparece, assim, como o cerne das políticas de desenvolvimento, constituindo-se, de fato, na 

prioridade de vários dos governos (Cepal, Panorama Social da América Latina, 2008). 

Segundo o mesmo Panorama Social da Cepal, o gasto médio da região supera a casa dos 

US$ 800 per capita, mas existem profundas disparidades entre os diferentes países da região. 

A distância entre o país com maior gasto (Argentina) e o que menos investe (Nicarágua) é 

de 15 vezes. Deve-se destacar, além disso, que o gasto tem sido oscilante e muito ligado às 

crises econômicas dos países. Neste sentido, é primordial isolar o investimento social das 

crises conjunturais, de maneira a se obter uma maior coordenação entre políticas sociais e 

econômicas. De fato, políticas sociais e de crescimento econômico se reforçam mutuamente 

e somente através de políticas econômicas que contemplem o aspecto social a América Latina 

poderá instaurar um novo ciclo de desenvolvimento. 

A nova agenda se caracteriza, desse modo, por uma preocupação com o retorno 

do crescimento, num modelo em que as políticas sociais assumem um lugar 

estratégico, levando ainda em conta o compromisso com a manutenção da 

estabilidade. Desta forma é possível ampliar, num contexto de crescente com-

petição, derivada da globalização financeira e comercial, os graus de liberdade 

para a implementação de políticas orientadas para o crescimento.
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nEointErvEncionisMo: o rEtorno do Estado

A identificação dos eixos da nova agenda de desenvolvimento, embora represente um avanço, não necessa-

riamente implica a existência de condições para a sua implementação. É precisamente no que concerne a este 

aspecto que se deve levar em conta o papel do Estado e da política nos processos de desenvolvimento.

O “resgate” do Estado nesta chave consiste precisamente na reestruturação do seu papel na economia. 

De fato, a reconsideração do Estado no atual contexto, longe de significar o retorno ao passado, diz respeito 

à recuperação de suas funções enquanto agente de um projeto democrata de participação e inclusão social. 

Em contraste com a ideia de que o neoliberalismo representou uma “deserção” do Estado do seu papel social, 

as experiências na América Latina mostram que houve uma dimensão muito mais profunda de perda de suas 

capacidades do que apenas o fato de o Estado ter se desligado da função de inclusão social e de regulação 

das esferas econômicas. 

Os atos de privatizações, desregulação e descentralização das funções de intervenção ativa, assumidas pelos 

Estados latino-americanos durante grande parte do século XX, foram levados a cabo pelas frações dominantes, 

em função de sua autoridade soberana, em um curto espaço de tempo a partir dos anos 1980. Para além da 

visão difundida pelas análises econômicas neoclássicas de que as privatizações constituiriam o desmonte e a 

redução do aparato estatal, com o objetivo de coibir o rent-seeking, e pelas análises políticas, na perspectiva 

da escolha racional, sobre a necessidade de autonomização do Estado e o isolamento burocrático, com a 

finalidade de reduzir pontos de veto e impor decisões, observou-se, na verdade, a formação de coalizões 

interessadas na construção de uma nova institucionalidade regulatória – um novo projeto de Estado – para 

garantir os benefícios das privatizações no longo prazo (Schamis, 2002). 

Neste retorno contemporâneo do papel interventor do Estado, no qual se proclama a necessidade de se 

regular a economia, submetendo o funcionamento dos mercados (financeiros e produtivos) à lógica política, 

as possibilidades de se transitar por caminhos de desenvolvimento sustentável encontram-se limitadas pelas 

trajetórias prévias dos países, observando-se maiores graus de liberdade naqueles países em que o ajuste 

estrutural de cunho neoliberal avançou menos (Brasil e Uruguai), ou onde, para além da lógica de centralidade 

do mercado, o Estado conservou elementos de coordenação econômica (Chile). 

Neste sentido, além da natureza das instituições e da capacidade de intervenção do Estado, é inegável que 

também as trajetórias contam. Não só importa o legado de cunho estatal desenvolvimentista, mas também 

o papel estratégico que o Estado assume na nova conjuntura, no sentido de superar os fatores de atraso 

econômico que perduram e se expressam nas extremas desigualdades estruturais e sociais no interior de 

cada país e entre os diferentes países, em diversos graus. 

Em contraste com o Estado interventor produtor do pós-guerra, a geração de vantagens comparativas 

parece provir, na atualidade, do financiamento de atividades produtivas, da capacidade de se criar núcleos de 

especialização com altos níveis de eficiência e competitividade, da efetiva realização de processos redistributivos 

para reverter a pobreza e a desigualdade históricas, de modo que se resolvam as tensões entre trabalho e capital 

nas diversas estratégias redistributivas. Nestas, o Estado, por meio das diversas instituições, tanto aquelas de 

maior centralidade relativas ao regime político e às relações entre os poderes, como aquelas que constituem 

seu aparato administrativo, aparece como o único ator capaz de reverter as externalidades negativas.
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A crise financeira internacional, a mais grave do capitalismo do Pós-Guerra, revitalizou a discussão sobre 

o papel do Estado na economia. De fato, o papel interventor do Estado é defendido agora por setores em 

relação aos quais teria sido impensável a defesa da regulação do mercado. A nacionalização de bancos nas 

economias centrais é um caso em questão, ilustrativo da maneira como é repensado o papel interventor do 

Estado no enfrentamento da crise.

Na América Latina, a Cepal adverte que é o momento de se repensar o tipo de Estado de que a região 

necessita para alcançar o desenvolvimento e a equidade neste século XXI. Neste sentido, o grande desafio 

consistiria em garantir a permanência no tempo do novo intervencionismo como antes aqui apresentado. 

Se, de um lado, o reconhecimento quase unânime de que a crise teria se originado na excessiva ênfase no 

mercado abrindo, assim, janelas de oportunidades para o protagonismo do Estado desenvolvimentista, de 

outro, persiste ainda um núcleo que milita em favor de uma retirada do Estado quando a crise for superada. 

Persistem também visões pessimistas, derrotistas e fatalistas calcadas na convicção de que, se o antigo inter-

vencionismo não deu certo antes – o que é questionável em geral –, não dará certo agora.

Do ponto de vista da América Latina, a experiência dos últimos 20 anos levou a um aprendizado capaz 

de representar um papel positivo no enfrentamento da crise. De fato, diferentemente das crises dos anos 

90, nas quais foram levadas a efeito medidas radicais de abertura, na crise atual, os Estados nacionais estão 

implementando diversas medidas proativas para garantir o crescimento, o comércio externo e, fundamen-

talmente, o bem-estar. 

Neste particular, conta também a história. A capacidade, especialmente fiscal, dos países latino-americanos 

implementarem políticas expansivas é diferente, destacando aqueles que, no passado, criaram fundos 

anticíclicos ou aderiram à disciplina fiscal. Em geral, os maiores países estão aumentando o gasto público 

como forma de dinamizar o mercado interno. A vantagem é dupla. Por um lado, mesmo se reconhecendo a 

importância do comércio externo, o crescimento da região baseia-se fundamentalmente no comércio fron-

teiras adentro. Aliás, a média de 21,9% de investimento bruto interno que se constata na região tem origem, 

em grande parte, na poupança interna. O aumento do gasto público, afirma a Cepal, poderá suprir o menor 

investimento privado durante o ano de 2009. Por outro lado, este aumento do gasto público será financiado 

com recursos próprios, escapando-se, assim, à tentação do endividamento externo. Deve se destacar, nesse 

sentido, que a melhoria da relação entre dívida e produto e as reservas internacionais da região superam os 

US$ 500 bilhões, de cujo total 70% correspondem ao Brasil, México e Argentina.

A crise internacional confirmaria, assim, a necessidade de se enfatizar a tensa relação que se costuma 

estabelecer entre política e desenvolvimento socioeconômico. Em princípio, para além de todo o corpo teórico-

programático, a aplicação dos projetos de desenvolvimento que se dá no âmbito das unidades nacionais 

implica, para o seu êxito, um conjunto de leis, regulamentações e uma série de aparatos administrativos com 

a capacidade e o poder de fazê-las cumprir. Neste sentido, mesmo face à crescente globalização e interde-

pendência dos Estados no âmbito do sistema mundial, a política está longe de perder importância. 
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A existência de pontos de inflexão e, consequentemente, de novos pontos de equilíbrio de-

sejáveis, dependeria das coalizões de apoio a uma plataforma desenvolvimentista pós-neoliberal. 

A maior ou menor capacidade que os sistemas políticos mostram para gerar consensos em torno 

de certo núcleo mínimo é uma característica central em todo modelo de desenvolvimento. 

Parte-se aqui da consideração do desenvolvimento como um projeto nacional, que deve contar 

com a participação dos diversos atores sociais (empresários, trabalhadores, políticos, técnicos do 

governo). Nesse sentido, trata-se de recuperar a ideia de projeto nacional, agregando também a 

dimensão regional. Assim como a bibliografia ressalta, analisando as experiências históricas, que 

não se observam casos de desenvolvimento sem papel ativo do Estado (Stiglitz, 1997; Rodrik, 

2005), nenhum país se desenvolveu também sem um projeto claro de expressão de sentimento 

de nação (Bresser Pereira, 2009). 

política E instituiÇõEs

A geração de um projeto de desenvolvimento, assim entendido, faz do sistema político o 

núcleo central para sua instrumentalização, na medida em que se constitui no âmbito por exce-

lência para a canalização e processamento de demandas por via de um conjunto de instituições. 

Conquanto assim formulado possa parecer trivial, esse ponto adquire maior centralidade quando 

se tem em conta que todo acordo programático, entendido no longo prazo, pode dar lugar a 

reacomodações na estratificação social, gerando retrocessos e férreas oposições, ou seja, réplicas 

ao quadro de referência da variedade de capitalismo em questão (Becker, 2007). 

Reforça-se, desse modo, a necessidade de se aprofundar a discussão sobre o papel das 

instituições na superação das crises e, mais ainda, de focalizar estratégias de desenvolvimento 

no veio de trabalhos da escola institucionalista. Nesse sentido, a despeito da importância de 

trabalhos como o de North (1990) – que delinearam a íntima relação entre economia e política, 

argumentando, inclusive, a impossibilidade de se explicar o desempenho das sociedades sem 

levar em conta a relação entre ambas as esferas –, à intermediação das instituições resta ainda um 

terreno a ser mais bem explorado. A vertente da economia institucional, bem como estudos da 

chamada escola da regulação francesa, são unânimes em apontar a importância das instituições 

políticas (North, 2005; Amable, 2003), mas não são igualmente eficazes na demonstração de 

como as instituições podem, de fato, influir nos resultados. 
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N esse sentido, a maior ou menor capacidade do sistema político para enfrentar situações de conflito 

parece constituir uma variável central (Faletto, 1996; Becker, 2007). As diversas políticas que se 

busca colocar em prática mobilizam atores e interesses que enfrentam um jogo de estratégias, 

numa dinâmica que, por natureza, é incerta. As instituições, numa democracia pluralista, têm um papel-chave 

no processo de entendimento e de criação de pontes entre alternativas opostas, com o objetivo de evitar com 

que a arena política se converta em um cenário de jogo soma zero.

A viabilidade de estratégias de desenvolvimento se vincula à construção de um projeto nacional, sem que 

necessariamente isso signifique nacionalismo, em seu sentido clássico. Na realidade, “nacional” se refere, em 

primeiro lugar, a um projeto que conte com o consenso de atores representativos e, por outro lado, que renuncie 

às políticas impostas por organismos multilaterais ou países centrais e formule caminhos de desenvolvimento mais 

condizentes com sua própria realidade. Embora nem sempre tais soluções sejam clarividentes para as elites em 

posições decisórias, pode-se afirmar que os países que menos avançaram nas reformas estruturais são aqueles 

que conservaram maiores graus de liberdade para implementar uma agenda neodesenvolvimentista e foram 

relutantes em copiar modelos a partir uma doutrina ecumênica, seguindo caminhos próprios.

As experiências bem-sucedidas de industrialização e desenvolvimento mostraram a importância dos caminhos 

autônomos, com renúncia à implementação das reformas “de manual”, o papel-chave que o componente político 

e os funcionários técnicos podem exercer nos caminhos a seguir em função de um determinado projeto nacional 

e a centralidade dos mecanismos de coordenação e canalização de interesses. Em vários casos tende a operar a 

lei das “vantagens do atraso” como na formulação clássica de Gerschenkron (1952) e, em todos os casos, o fator 

tempo é crucial no sentido de se formular correções de rota a partir de novos consensos ao nível das elites.

Entre as instituições, adquirem centralidade os sistemas partidários que constituem a plataforma de mediação 

e processamento do conflito entre diversos interesses, numa perspectiva pluralista. Nesse sentido, a evolução 

para dinâmicas que revertam a tendência histórica de se negar legitimidade aos competidores no jogo eleitoral 

aparece como requisito central. Não se trata apenas de se obter maiores níveis de transparência política e de 

se modernizar os processos de seleção de candidaturas e de divisão de postos nas legislaturas, mas de avançar 

numa dinâmica institucional para sistemas que melhorem a representação política, com o objetivo já mencionado 

de estabelecer acordos macro baseados em uma simples participação cidadã e setorial. 
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D
ito de outro modo: trata-se de ampliar a participação e os intercâmbios entre os diversos 

atores. Na medida em que um projeto desenvolvimentista implique a participação de maior 

quantidade de atores representativos do âmbito político, empresarial e de organizações 

não governamentais, haverá maiores possibilidades de que tal proposta seja vista como própria pelos 

envolvidos nas dinâmicas que possibilitam o avanço, mas também pela sociedade em geral.

Nesse particular, observam-se, na América Latina, diferenças notáveis entre as realidades que abarcam 

desde sistemas relativamente estáveis, até experiências que negam toda a legitimidade às coalizões de 

governo. Entre as diferenças, se encontram o tipo de sistemas partidários, a quantidade e a qualidade 

dos atores intervenientes no jogo político e o papel das instituições na mediação de interesses, entre 

outras. De um lado, encontra-se um grupo constituído por Equador, Venezuela e Bolívia, no qual a 

característica mais saliente é a clara dificuldade de se canalizar os conflitos por meio de instituições 

políticas. Observa-se, em princípio, uma negação da legitimidade dos presidentes em exercício, somada 

a uma impossibilidade de se formar um eixo opositor coerente, estável e com chances de constituir-se 

em opção certa de governo. Os atores não políticos costumam permanecer inseridos numa dinâmica 

de jogo de soma zero, no qual a representação de interesses assume perfis particulares.

O caso mais paradigmático nesta direção é o da Venezuela. Desde o início de seu governo, em 

1999, Hugo Chávez enfrentou uma oposição sem disposição de estender pontes de legitimação ao 

exercício de sua autoridade. De fato, a constante tem sido a falta de comunicação e o ataque centrado 

no suposto “militarismo” e no “caráter autoritário” do presidente Chávez, que pode ser considerado um 

produto do ocaso da antiga hegemonia de acordos entre o Copei e a Ação Democrática, e baseou seu 

governo, mais do que no acionar das instituições políticas, em uma comunicação direta com o povo e no 

respaldo popular de setores excluídos. O uso de referendos, neste caso, tem se revelado um constante 

instrumento de mudança constitucional, adotado também nos países vizinhos, como na Bolívia e no 

Equador, na tentativa de aumentar, nem sempre com sucesso, a legitimidade de seus governos.

Um segundo conjunto de países, entre os quais se poderiam incluir Uruguai, Chile, Brasil e Colôm-

bia, combina um sistema partidário que apresenta alternância no exercício do poder e um papel ativo 

do Legislativo. No Chile, o objetivo de superação do regime autoritário de Pinochet tornou possível a 

constituição de uma coalizão mais homogênea, orientada para o centro, que se revelou pragmática 

e bastante eficiente na construção de um projeto de país. Tal coalizão, denominada como regime 

normativo, como uma referência ao fato de que partidos políticos de distinta procedência ideológica 

põem em prática políticas públicas homogêneas, se vê frequentemente numa camisa de força, capaz de 

produzir paralisia decisória. Em parte, essa situação se explica porque a discussão, excluídos os partidos 

radicais (fundamentalmente o PC) do parlamento, se dá como um pêndulo, entre o centro e a direita. 

Contudo, a partir do governo de Ricardo Lagos (2000-2006), sob a liderança do Partido Socialista, a 

permanência e a estabilidade da coalizão vêm enfrentando, de modo cada vez mais freqüente, uma 

série de obstáculos e oposições articuladas de diversos atores que se apresentam como um elemento 

de pressão para a adoção de políticas públicas mais progressistas, dando lugar a maiores níveis de 

conflito social, que parecem marcar a administração da atual presidente, Michele Bachelet.
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N o Brasil, o governo Lula tem de lidar com uma coalizão muito heterogênea, marcada pelo pragmatismo 

de uns e o dogmatismo de outros, o que acaba por dificultar particularmente a tarefa de se definir 

e obter apoio para um projeto de mais longo prazo que consiga situar o país com mais eficácia no 

caminho do desenvolvimentismo. Essa heterogeneidade das coalizões governamentais, no Brasil, não é exclusiva 

do atual período, sob a liderança do Partido dos Trabalhadores. Para viabilizar sua agenda de reformas liberais no 

âmbito doméstico (privatização de serviços públicos, interrupção de monopólios estatais, entre outras medidas), o 

governo de Fernando Henrique Cardoso também se apoiou numa base heterogênea de partidos, conquanto mais 

contígua no espectro ideológico, obtendo, em seus dois primeiros anos, uma série de vitórias nessas áreas.

Argentina e Peru representariam casos intermediários nos quais, apesar de não se negar a legitimidade dos 

atores no governo, a qualidade das instituições políticas mostra uma baixa intensidade e, adicionalmente, não 

parece existir uma oposição forte, com possibilidades de se constituir em opção de governo. Na Argentina, a 

coalizão de governo da presidente Cristina Kirchner, que dá continuidade à presidência de seu marido, Nestor 

Kirchner, é mais homogênea, estruturada sobre o setor momentaneamente hegemônico do Partido Justicialista. 

Esta coalizão incorpora segmentos oriundos dos partidos opositores, pelo que, somado à crise dos partidos políticos 

que estruturaram as identidades durante a segunda metade do século XX, não enfrenta uma oposição forte nem 

articulada. De toda maneira, nos últimos tempos, o perfil demonstrado pelo governo enfrentou a oposição de 

setores organizados de empresários rurais, o que parece haver gerado uma espécie de expectativa para revitalizar 

a credibilidade de uma oposição atomizada, carente de lideranças claras e incapaz de instalar os temas relevantes 

na agenda. O conflito gerou um súbito e até pouco tempo atrás impensado protagonismo do Congresso Nacional, 

que poderia se constituir no âmbito de mediação de projetos antagônicos. 

A diferença mais significativa entre os diferentes coletivos acima tratados em termos de características institu-

cionais bastante amplas estaria na possibilidade ou não de se propiciar condições para a geração de cooperação. 

Observar-se-ia, assim, um movimento pendular entre experiências centradas em projetos consensuados com 

protagonismo dos partidos políticos, como mediadores do jogo político, e aquelas em que a característica distin-

tiva é a exclusão do outro como ator legítimo da arena político-partidária, deslocando o eixo dos partidos para 

os movimentos sociais.

A qualidade do jogo político se baseia na legitimidade dos atores, que devem se reconhecer como competido-

res válidos, para além da defesa de projetos diversos ou antagônicos em termos ideológicos ou pragmáticos; na 

existência de mais de um partido de governo e, não menos importante, na possibilidade certa de que a oposição 

possa se constituir em alternância de governo. As características que a oposição assume constituem um fator 

central na configuração do sistema político-partidário. A existência de uma oposição mais ou menos leal parece 

ser parte de um eixo articulador da possibilidade de se estabelecerem políticas de Estado, mesmo nos casos em 

que a configuração de um modelo de sistemas padece de um respaldo pleno da qualidade institucional.

A ideia de oposição leal, apesar das críticas que pode receber, representa a base do funcionamento do sistema 

político em seu papel mediador. Não se trata da impossibilidade de adesão a projetos alternativos. Significa que os 

atores aceitam as regras do jogo, compartilham um patamar mínimo de compromisso com os valores de funciona-

mento do sistema e, sem renunciar ao antagonismo típico de toda arena política baseada no conflito de projetos 

em luta, apelam para a tolerância e para a importância de se reconhecer o papel legítimo do oponente.
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Além da arena político-partidária, os atores representativos do capital e do 

trabalho cumprem também um papel-chave. A existência de núcleos de acordo 

entre os atores econômicos e políticos, a coordenação da relação público/privado 

aparecem como eixo fundamental em termos de vantagens institucionais comparativas. 

Em princípio, não é possível um modelo de desenvolvimento sem um empresariado forte 

(Boschi, 2006; Diniz, 2000; Diniz e Boschi, 2004; 2007). 

Epílogo

Na consolidação da nova agenda desenvolvimentista, a primazia da política é central. Além de fatores 

exógenos que se traduzem em fortes condicionantes para países periféricos, os endógenos explicam as 

acentuadas variações que se apresentam entre os países. De fato, cremos que não há uma modalidade fixa 

de Estado capitalista, nem algum tipo de determinismo que condene os Estados latino-americanos ao atraso 

e à marginalidade de suas sociedades.

Aliás, as mudanças no sistema transnacional que os especialistas qualificam como multipolar ou, numa 

perspectiva extrema, como carente de polaridade – conquanto questionáveis do ponto de vista do papel 

hegemônico que os Estados Unidos ainda podem desempenhar no novo cenário pós-crise – sugerem, ao 

menos, a possibilidade de maiores graus de liberdade na geração de oportunidades para a modificação 

do mapa de atores globais, especialmente na periferia do sistema. Assim, certos países situados na semi-

periferia, nos termos de Wallerstein (2003), os chamados países emergentes, teriam maiores possibilidades 

de provocar alguma mudança no sistema transnacional. É uma oportunidade para se contestar uma visão 

centralista sobre o funcionamento do modo de produção capitalista e se afirmar a possibilidade de desen-

volvimento capitalista na periferia, com caminhos próprios, questionando-se a falácia implícita no discurso 

da globalização como espaço que supõe um caminho único de desenvolvimento.

Esse neo-desenvolvimentismo ou neo-intervencionismo representa um modelo híbrido de coordenação 

econômica efetuada também a partir do mercado. Isso significa que não existe uma volta ao Estado produtivo, 

mas, apenas, um maior grau de coordenação estatal da esfera econômica, com maior espaço para atividades 

de regulação e controle. Apesar de existirem novos esquemas de intervenção do Estado na órbita produtiva, 

essa atividade adquire um papel estratégico, mas não proeminente. 
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O
impacto dos processos prévios permite aos países uma atitude diferenciada frente aos fatores 

que consideramos parte constitutiva essencial de uma nova agenda de desenvolvimento e que 

implica uma sinergia entre Estado e setor público não estatal: a criação de um setor privado forte e 

competitivo, em paralelo ao desenvolvimento de um setor público eficiente, que possa corrigir erros e pontos 

débeis, descentralizar suas atividades e dirigir seus esforços para potencializar recursos e capacidades. 

As trajetórias diferenciais dos países que assentam seu projeto desenvolvimentista em um maior grau 

de coordenação entre Estado e mercado, em contraposição a experiências críticas do mercado, respaldam 

o argumento relativo ao papel do Estado de outorgar uma característica diferencial aos projetos de desen-

volvimento. A orientação das administrações pós-neoliberais mostra que não existe, na América Latina, um 

só caminho para o desenvolvimento. As trajetórias prévias constituem o ponto de partida que prenuncia 

diferentes perspectivas de avanço na implementação de reformas econômicas e sociais. Diferentes trajetórias 

– aquelas que marcam a história recente do período desenvolvimentista – constituem a base a partir da qual 

opera um conjunto bastante similar de intervenções (as reformas setoriais no marco do ajuste estrutural), 

delimitando um campo para a atuação de novos governos, cujos instrumentos e margens de ação depen-

derão de um conjunto de características institucionais e contextuais que pautam a governabilidade e, em 

última instância, a natureza das políticas econômicas. 

Quanto à dimensão temporal, o momento em que os diferentes países empreendem o salto qualitativo é 

crucial. Que os países da região, vistos em condições de dar o salto nos anos setenta, não o tenham dado, não 

significa que esse salto não seja agora possível. A reversão da deterioração dos termos de intercâmbio – em 

parte pela ampliação das fronteiras agrícolas, o alto custo das commodities e a alta produtividade do setor 

primário – e a constituição de um mundo com espaços para o enfrentamento da hegemonia dos Estados 

Unidos no cenário pós-crise constituem uma oportunidade propícia para os países da região efetivamente 

ampliarem suas capacidades de desenvolvimento, guardadas as sensíveis diferenças entre os mesmos, ainda 

que os efeitos da crise se façam sentir, com a redução da demanda, aumento do desemprego e menores 

taxas de crescimento.
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Como já dito, a defesa do Estado como o único capaz de reverter o processo de subdesenvolvimento 

das plenas potencialidades dos países da região implica uma reivindicação das instituições, como motor 

de desenvolvimento, como nexo de criação de acordos e compromissos em que os diversos atores sociais 

– trabalhadores, empresários, cientistas, burocratas e decisores de governo – aportem sua experiência de 

modo incremental. Definitivamente, as instituições podem atuar como facilitadoras, dado que representam, 

em última análise, a possibilidade de expressão e processamento de demandas do jogo político.

 Uma estratégia de desenvolvimento exitoso parece consistir precisamente, nisso: em lograr recuperar, 

para o espaço político, níveis crescentes de autonomia de decisão relegados ao mercado. Estabelecer que 

existe uma relação estreita entre instituições de governo e instituições econômicas não significa subsumir 

a política ao domínio da economia, senão, pelo contrário, reclamar a necessidade de cada sociedade de 

estabelecer acordos mínimos que permitam o desenvolvimento e o bem-estar. 

A hora atual constitui uma excelente oportunidade para que os países, ancorados em seus interesses nacionais, 

a partir de uma perspectiva local e regional, possam dar um salto de competitividade e ampliar os benefícios do 

crescimento para a sociedade em seu conjunto, saldando, finalmente, a sua histórica dívida social.
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uando cheguei, o prédio estava escuro e as pessoas não paravam de 
perguntar as mesmas coisas ao gerente do condomínio: “O que foi? 
“, “Quando volta?“, “Tem gerador? “ “Não”, explicou Seu Vilmondes. 
Depois do chororô, do ai de mim, as providências: quem morava em 

andar baixo podia subir com uma vela; quem morava em andar alto devia esperar 
porque a vela podia apagar ou acabar antes da hora. Ousei e no meio de um degrau 
o blecaute entrou em mim. Saí do tempo, do espaço, escureci. Lembranças felizes 
se misturaram a horrendas. Meus filhos nasciam, eu ouvia seus choros e via suas 
carinhas ainda sujas do meu sangue. Tanta alegria, tanta, tanta e, de repente, não 
eram eles nem era de vida aquele choro e aquele sangue. Eu estava no Doi-Codi 
diante de um autoproclamado defensor da ordem, que queria saber onde estava 
fulano, sicrano e beltrana e, como eu não dizia, porque não sabia e porque não 
queria, tome bofetada, tome “sua puta”, “sua vaca”, “sua puta comunista”, “sua 
vaca comunista”. De cima, dos lados e dos fundos eu ouvia o choro dos quase 
mortos, os espancados, furados, esfolados, rasgados, eletrocutados. 

Aí o carrasco e seu entorno desapareceram e no meio da bruma o homem 
que eu amo estendeu a mão para me ajudar a saltar um buraco. De repente, não 
é mais ele, é o ginecologista do primeiro parto que me olha, apreensivo. Pergun-
to se tem alguma coisa errada com o meu menino. Ele responde que está tudo 
bem e o hospital ecoa: tudo bem, tudo bem. Dona Judite ajusta meu vestido de 
primeira comunhão. Estou nervosa como se fosse casar com Deus. A cerimônia 
começando, as meninas enfileiradas no altar e eu ali com aquele vestido dando 
duas de mim. “Você emagreceu demais”, diz Dona Judite, “mas eu dou um jeito, 
vai ficar tudo bem, tudo bem”, repete como um mantra. 

Aí Dona Judite não é mais Dona Judite, mas um rosto enrolado numa toalha , 
o cara da cela ao lado, que volta da sessão de tortura em cima de uma maca. Por 
entre as grades, baixinho, pergunto como ele está. Tudo bem, responde com um 
fio de voz. E do fedor de urina de nossos colchões vou para o clube Homs. Estou 
dançando valsa com o homem que eu amo e que naquele tempo era menino 
como menina era também eu . Estava mesmo tudo bem quando o laço do decote 
caiu, enganchou na saia e fiquei girando no salão com aquela coisa enroscada. 
“Ninguém reparou, pensam que é o modelo, tá tudo bem”, diz ele. 
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Agora é meu filho que discursa como orador da turma. Vou chorar, mas minha filha me 
impede com um sorriso que só ela tem nesse mundo, um clarão assim que atravessa a alma da 
gente. Debochada, me pede pra não dar vexame, que tirar diploma é a coisa mais normal. Estou 
com o pai, a mãe, a vó e o vô fazendo geléia de goiaba no quintal. Tia Luzia passa no caixão 
enfeitada de flores. Prima Madalena foge a cavalo com um sujeito que Minas inteira sabe que 
não presta. De uniforme azul marinho, esguia, Amelinha convoca as bandeirantes para uma 
concentração. Marina decupa o mapa da festa onde vamos de penetra. Ana Clara encorpa os 
cílios com um rímel búlgaro. Na escadaria do Municipal, Zé fala em liberdade contra a força 
dos fatos. Com voz serena e firme, professora Ruth explica a evolução das espécies. O vizinho 
do lado chega de quipá com um pacote de comida kosher. Dona Judite costura meu vestido de 
noiva de verdade, porque agora vou casar de verdade, não com Deus, como queria, mas com 
um homem, da matéria de todos os homens, a mesma grandeza, a mesma miséria. 

O gerente do condomínio sobe com um candelabro cheio de velas pra ajudar quem, por 
acaso, estivesse empacado. Ao vê-lo, acordo da memória. Situo-me. Sou eu. Sou, fui e serei 
sempre eu. Com esses rostos e fatos dentro de mim. Os lindos e os monstruosos. Queira ou 
não queira. Eu, eu mesma. Nesse andar. Nesse degrau. Na claridade ou no blecaute. Com toda 
essa escada já subida e outra tanta para subir. “Seu Vilmondes, me empresta uma vela?”

consuelo@uol.com.br
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Música em forma de comunicação corporativa.
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