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RESUMO

ANDRADE, Juarez de. Invisíveis sociais: elementos para pensar formas de (des)integração
de uma sociedade de capitalismo dependente. 2014. 334 f. Tese (Doutorado em Políticas
Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

Diante do estreitamento do horizonte emancipatório para uma parcela significativa da
população brasileira, procuramos, neste estudo, descrever a história real destes muitos, para
não dizer milhões, que acabaram condenados à margem de formas sociais, econômicas,
estilísticas, consagradas pelos aparatos ideológicos que perpetuam e justificam a reprodução
da racionalidade do capital como o único e exclusivo sistema social. Na contemporaneidade, a
mercantilização da vida em sociedade e seu indissociável processo de descartabilidade
marcam presença constante no cenário das médias e grandes cidades brasileiras. Perscrutando
o campo exploratório, presenciamos grupos humanos cada vez mais desvinculados do sistema
produtivo. Destituídos de qualidades aceitáveis circunscritas à esfera econômica e moral
capitalista, figuram, apenas, como paisagem, apenas, como fragmentos do universo objetivo.
Vidas em sobrestado permanente, confundidas e misturadas com o descartável, sem lugar no
mundo produtivo, galgam a “invisibilidade social”. É esta incivilidade levada ao seu
paroxismo chamada “invisibilidade” que, aqui, identificamos e trazemos à luz. Uma
“invisibilidade” que se constrói não pelo olhar, mas num imaginário persistente que fixa a
pobreza como marca de inferioridade, potencializando um modo de ser que descredencia
indivíduos para o exercício de seus direitos e da vida social, já que percebidos numa diferença
incomensurável, aquém das regras da equivalência, isto é, da alteridade que a formalidade da
lei e o exercício dos direitos deveriam concretizar. É neste espaço de interpelação do outro
que a “invisibilidade” se constitui. Ela habita o registro do impensável, do conflito com a
ideia de essência, de alteridade que arbitra todas as formas de “ser”. O invisível surge como
alguém que não É, provocação que incita o estranhamento, o que o torna assediado por um
forte ranço moral que preserva a depreciação de tudo que perdeu o valor de uso. É assim
decretada a sua tripla negação: desistoricizado, desumanizado e dessignificado, mesclado a
um universo de contravalores que imobilizam a vida, tornando-o incodificável, um
personagem inefável colocando em xeque toda a lógica da representação. Nossa proposta,
com este trabalho, foi o de ir além de um trabalho documental, mas de constatação e
denúncia, procurando ultrapassar visões reducionistas que naturalizam a pobreza e a miséria,
reencontrando assim, nas mediações e contrapontos, as contradições fundas que conduzem
muitos a invalidação social, cujas violações e mutilações, de toda ordem, prosperam a favor
de uma ordem econômica que se apresenta desvinculada e independente de limites e de
justificações morais.

Palavras-Chave: Pobreza. Degradação Humana. Miséria. Invisibilidade Social. Tripla
negação.



ABSTRACT

ANDRADE, Juarez de. Social invisibilities: elements to think about ways of “disintegration”
of a depedent capitalista society. 2014. 334 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e
Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2014.

Given the narrowing of the emancipatory horizon for a significant portion of the
Brazilian population, we seek in this study to describe the real story of these many, not to say
millions, who ended up sentenced to the fringes of social, economic, stylistic forms enshrined
by the ideological apparatuses which perpetuate and justify the reproduction of the rationality
of capital as the only and exclusive social system. In contemporary times, the
commodification of social life and its indissociable disposability process are constantly
present in the scenario of medium and large Brazilian cities. By scrutinizing the exploratory
field, we witness human groups being increasingly disconnected from the productive system.
Devoid of acceptable qualities that are confined to the economic and moral capitalist sphere,
they appear only as a landscape, just as fragments of the objective universe. Lives
permanently halted, confused and mixed with the disposable, with no place in the productive
world, reaching "social invisibility". It is this incivility taken to its paroxysm called
"invisibility" that here we identify and bring to light. An "invisibility" which is built not by
the look, but by a persistent imagery that sets poverty as a mark of inferiority, reinforcing a
way of being that disqualifies individuals to exercise their rights and social life, perceived as
an immeasurable difference below the rules of equivalence, i.e. the otherness that the
formality of the law and the exercise of rights should achieve. It is through questioning each
other that the "invisibility" is constituted. It abides in the records of the unthinkable, of the
conflict with the idea of essence, of otherness that arbitrates all forms of "being". The
invisible emerges as someone who ISN’T, a provocation which encourages strangeness,
which makes him harassed by a strong moral rancidity that preserves the depreciation of
everything that has lost value. It is thus declared his triple denial: dishistoricized,
dehumanized and insignificant, blended to a universe of countervalues which immobilize life,
making him uncodifiable, an unfathomable character jeopardizing the entire logic of
representation. Our proposal in this paper, was to go beyond a documentary work, but to
verify and report, seeking to overcome reductionist views that naturalize poverty and misery,
thus rediscovering, in mediations and counterpoints, the deep contradictions which lead many
to social invalidation, whose violation and mutilation of all kinds thrive in favor of an
economic order that appears detached and independent from limits and moral grounds.

Keywords: Poverty. Human Degradation. Misery. Social Invisibility. Triple Denial.
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INTRODUÇÃO

"Enquanto existir, pelas leis e costumes, uma danação social criando

artificialmente infernos em plena civilização e complicando por uma

fatalidade humana um destino que é divino...enquanto houver sobre a

terra ignorância e miséria, pesquisas como esta não serão talvez

inúteis."

Adaptação feita pelo autor do prefácio de “Os Miseráveis” de Victor

Hugo - 3 de Abril de 1862

Vivenciamos no Brasil, por cinco décadas continuas (1930 a 1980), um intenso

processo de acumulação industrial, registrando um aumento significativo da riqueza

produzida. Uma fase que se mostrou inédita de sustentação da renda nacional na qual a

indústria deixa de ser apêndice do processo de acumulação que, até então, tinha como base a

exportação de café.

Contudo, a riqueza produzida não foi suficiente para uma divisão equânime. Mesmo

havendo o que dividir, optou-se por atender de modo concentrado uma pequena parcela da

burguesia brasileira, iniciando um processo de concentração de renda e a ampliação do Estado

mínimo, isto é, o desmanche da face pública do Estado1 jamais visto. Ao longo das últimas

décadas, estes dois fatores combinados proporcionaram um aumento significativo da

pauperização ao promover a redução de gastos em áreas estratégicas como saúde e educação,

inviabilizando o processo em curso de valorização gradual do salário mínimo, reduziu a renda

dos indivíduos, realimentando o ciclo perverso da recessão. Inevitavelmente, como

consequência, a intensificação da marginalização social da massa trabalhadora com o

recrudescimento inevitável da dominação externa , da desigualdade social continuam a

sinalizar a impossibilidade de se conciliar o modelo neoimperialista de desenvolvimento

capitalista, que se impôs de fora para dentro, com os velhos ideais da revolução burguesa

nacional-democrática. (FERNANDES, 2006, 258).

1 Ver a respeito da Reforma do Estado BIONDI, Aloísio. O Brasil privatizado: um balanço do desmonte do
Estado. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo, 1999.
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Após a era do dito “milagre econômico”, mais precisamente a década de 1980, um

novo tempo histórico se apresenta para nós, brasileiros o início das mutações organizacionais

e tecnológicas no interior do processo produtivo e de serviços inaugura, mesmo que

tardiamente em relação aos países centrais, o processo de reestruturação produtiva do capital e

do projeto neoliberal. O país vivia, então, sob os binômios: ditadura e acumulação, arrocho e

expansão. Um tempo marcado por profunda regressão de direitos e de destruição do legado de

conquistas históricas dos trabalhadores em defesa, quase religiosa, do mercado, do capital e

do consumo, cujo reino se pretende ironicamente se consolidar, a democracia, as liberdades,

enfim, os ideais emancipatórios que a modernidade professou.

Na década de 1990, foi o período que a reestruturação produtiva do capital

desenvolveu-se mais intensamente em nosso país, por meio de alterações no processo

produtivo (inovações tecnológicas, mudanças organizacionais, redução dos níveis

hierárquicos, ampliação de redes de fornecedores, implantação de fábricas de tamanho

reduzido, etc.) e na organização do controle social do trabalho, através da implantação de

vários receituários oriundos da acumulação flexível e do ideário japonês (sistema jus-time e

kanban, intensificação da lean production, formas de subcontratação e terceirização da força

de trabalho, de transferência de plantas e unidades produtivas, etc.).

Funda-se uma nova fase sócio-histórica qualitativamente nova do capitalismo mundial,

a era do capitalismo global, capitalismo sem concessões sociais, mutante, de lugar nenhum

como dizem alguns, desterritorializado, de uma virulência sem precedentes2. É bom lembrar

que o sistema capitalista em sua expansão mundial produziu os padrões de desigualdade tanto

em sua etapa mercantilista como monopolista industrial e financeira até a atual globalização.

Assim, como o Brasil, podemos dizer que a América Latina, como um todo, experimentou, ao

longo dos séculos, um crescimento vegetativo à sombra dos Países Europeus e dos Estados

Unidos, situando-se praticamente fora da própria historicidade do Ocidente.

Ao aprofundar a compreensão sobre a forma de nossa inserção aos domínios do capital

globalizado, podemos compreender a origem do subdesenvolvimento e da dependência, que

se prolongaram no tempo, gerando enorme dívida social. É uma dívida que se revela na

incapacidade de atender às necessidades básicas de milhões de brasileiros, entre elas:

alimentação, saúde, moradia, educação, segurança e trabalho. A ocidentalização desses

espaços iniciou-se com o sistema colonial, confrontando o modo de produção agroextrativista

com os padrões de produção, acumulação de capital, práticas e teorias mercantis e,

2 Marilena Chauí fala-nos de um contexto de atopia e acronia, como ideologia do capital hoje.
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posteriormente, monopolistas-industriais. Daí que o capitalismo dependente latino-americano

decorreu originalmente de contingência histórica.

A singularidade do subdesenvolvimento que experimentamos até nossos dias

encontram força explicativa e analítica principalmente nos estudos de Florestan Fernandes, na

sua forma inovadora de pensar e explicar o Brasil, o subdesenvolvimento, sua organização e

os seus conflitos, passados e atuais e as perspectivas que se abrem para o seu futuro como

alternativa histórica para o capitalismo dependente.

No entendimento de Florestan (1972, p.54), não se pode atribuir a dependência

exclusivamente à dominação externa, o que justifica os processos a que ficamos submetidos

de sobreapropriação e sobreexpropriação. Florestan assinala que o capitalismo possui a sua

própria lógica econômica, que consiste exatamente na articulação entre os mecanismos “de

fora para dentro” (dos centros capitalistas hegemônicos para as economias capitalistas

dependentes) e “de dentro para fora” (da periferia para os centros hegemônicos). Quanto a

esses dois fatores, o externo e o interno, Florestan afirma que “um não se fortalece sem ou

contra o outro”.

A dominação externa se duplica na dominação interna e os setores sociais dominantes

internamente superexploram e, consequentemente, superdominam a massa da população —

população trabalhadora e população excluída, marginalizada — para garantir seus próprios

privilégios e a partilha do excedente econômico com as burguesias das economias

hegemônicas.

Além das contradições inerentes ao próprio sistema capitalista mais uma nesse

processo de dependência, se evidencia: a busca frequente pela nossa integração ao grupo dos

países dos centros capitalistas que se mostra inviabilizada pela crescente  exasperação das

relações de classe caracterizada pela sobreexploração e pela sobreapropriação capitalista do

trabalho, gerando não só a má distribuição de renda, mas submetendo grande parte da

população economicamente ativa as incertezas e vontades do mercado.

A iniquidade do sistema capital, em nosso país, é de tal monta que concilia

crescimento econômico dependente ao mesmo tempo em que desintegra as estruturas que dão

suporte social, afetando, principalmente, aqueles que vivem do trabalho e aos mais

fragilizados na hierarquia social, levando muitos à miséria, à exclusão despótica, segregando

direitos fora dos setores sociais dominantes.

A nível macro, na observância de outros países do nosso continente, Florestan conclui

que na América Latina, quer se tratem das metrópoles, das cidades ou do campo, as classes

sociais, propriamente ditas, abrangem os círculos sociais que são de uma forma ou de outra
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privilegiados e que poderiam ser descritos, relativamente, como ‘integrados’ e

‘desenvolvidos’.

Nossa assimetria de classes se mostra evidente seja nas metrópoles, nas cidades ou  no

campo. São classes sociais ou extratos de classe que de uma forma ou de outra  poderiam ser

descritos como privilegiados, relativamente, como ‘integrados’ e ‘desenvolvidos’ coexistindo

com uma massa de não-integráveis, de despossuídos, condenados a níveis de vida inferiores

ao de subsistência, ao desemprego sistemático (estrutural), parcial ou ocasional, à pobreza ou

à miséria, à marginalidade sócioeconômica, à exclusão cultural e política, etc.

Como fio condutor de nossas análises para a pesquisa em curso, em que procuramos

lançar um olhar crítico sobre a relação Estado-Sociedade, acreditamos ser imprescindível

recuperar o debate sobre o Pauperismo como a questão social da contemporaneidade e as

condições de vida que separam, de forma frágil, os que trabalham dos que vivem de outros

expedientes, já que os “inempregáveis”, os trabalhadores temporariamente contratados, os

precarizados passam a ser naturalizados pelas leis do mercado, tornando-se alvos de uma

solidariedade que desliza em direção a novas e velhas formas de filantropia estatal ou privada

sempre insuficientes  consideradas “politicamente corretas” frente a um processo de

desresponsabilização crescente do Estado.

Neste sentido, utilizamos as análises de Robert Castel (1998) que mesmo considerando

certos distanciamentos em relação à realidade brasileira seus estudos sobre a realidade

histórica da sociedade francesa fornecem-nos elementos que, a nosso ver, permitem recuperar,

potencializar e redimensionar nossas análises sobre a vulnerabilidade de massa, a incerteza

dos estatutos frente a fragilidade dos vínculos e a invalidação social de muitos que marcam

condição da classe trabalhadora no Brasil. O quadro de desigualdades e de injustiças

crescentes que vivenciamos, forjado na dependência histórica e na cidadania restrita, pode ser

melhor compreendido quando analisamos a formação histórica de nossa sociedade e do

Estado.  Sempre a serviço das classes dominantes e do capital se mostra instrumento das

classes dominantes, atuando quase sempre pela violência, submetendo todo o corpo social a

mudanças nada revolucionárias e impossibilitando qualquer alteração significativa nas

relações de poder. Assim, distanciamentos, ausências e violência são marcas históricas de um

Estado que nunca se constituiu como um Estado Social ou de Providência no nível

experimentado por outros países dito desenvolvidos.

Compreendemos que aqui situam os primeiros desafios a serem enfrentados. Entre, de

um lado, a ordem capitalista que, com maior grau de liberdade, passa a estruturar a vida social

nas suas múltiplas dimensões e, de outro, os “pobres” e “excluídos” tipificados como público-
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alvo de políticas ou programas ditos de inserção social, há toda uma trama social que resta a

conhecer, que não cabe em modelos polares de análise pautados pelas noções de dualização

social, que escapa às categorias utilizadas para a caracterização da pobreza, seja ela urbana ou

rural. Neste sentido precisamos ir além do perímetro estreito dos “pontos críticos” de nossa

compreensão sobre o conceito de vulnerabilidade social identificados por indicadores sociais.

É nessas tramas que os lances da vida de muitos são jogados, é aí que se processam as

exclusões, as fraturas, os bloqueios os distanciamentos permanentes e também as capturas na

hoje extensa e multifacetada malha de ilegalidades que pssam a fazer parte da dinâmica da

vida social de nossas cidades.

Acreditamos ser possível, neste estudo encontrar os elos perdidos da política, tragados

pelo princípio gestionário da governança econômica e, de outro lado, a gestão do social e da

administração de suas urgências. O que desejamos nesta pesquisa é ir além do vazio de

expressões como a de exclusão social, que pode sugerir, capturando nas tramas da cidade, a

vida e o sentido da vida de um número cada vez maior de indivíduos que vivem uma

humanidade possível, em sobrestado3, isto é, à margem das formas de pertencimento

reconhecidas pelo capital.

A presença cada vez mais insistente de indivíduos no cenário urbano, colocados numa

situação de sobrestado na estrutura social, num compasso de espera, além ou aquém da

condição de desfiliados, propostas por Castel (1998), à margem do trabalho e nas fronteiras

das formas socialmente consagradas, são exemplos da face perversa e dramática da exclusão

social, sobretudo porque os privam da condição de sujeito, de comandarem seu destino. Nega-

se não só o acesso aos bens materiais, culturais e simbólicos, mas, principalmente, a perda

identitária e da autonomia emancipatória levando-nos a crer que, na contemporaneidade, a

dinâmica inclusiva do capitalismo está cada vez mais restritiva ou, de certa maneira, se

desfazendo.

Estudos recentes, como o do Dieese sobre “Rotatividade e flexibilidade no mercado de

trabalho do Brasil” (2001), Estudos Censitários (2000-2010) do IBGE, “Evolução recente do

emprego formal no Brasil: 2000-2008” (REMY; QUEIROZ; SILVA FILHO, 2008), que

incorporamos a nossa pesquisa subsidiando nossas análises sobre o flagelo do pauperismo,

demostram que há muito a classe trabalhadora no Brasil vem vivenciando um processo

crescente de “desfiliação”, isto é, de desconstrução da relação salarial que se mostra presente

3 Categoria do Direito que aqui apropriamos para melhor compreensão e descrição de indivíduos que se
encontram mais fragilizados na estrutura social. Sinônimos: parado, suspenso, interrompido.
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em todos os níveis e setores e que apresentaremos posteriormente na síntese que elaboramos

sobre estes estudos.

Terceirização, precarização, flexibilização, desemprego a taxas extremamente altas

que segundo o Seade-Dieese, tomando como exemplo a Grande São Paulo, persiste nesta

primeira década do novo século entre 15% e 20,6% 4.  Para Francisco de Oliveira em Crítica a

razão dualista – O Onitorrinco (2003) o que se vê é

... não tão contraditoriamente como se pensa, ocupação, e não mais emprego:
grupos de jovens nos cruzamentos vendendo qualquer coisa, entregando propaganda
de novos apartamentos, lavando-sujando vidro de carros, ambulantes por todos os
lugares; os leitos das tradicionais e bancárias e banqueiras ruas Quinze de Novembro
e Boa Vista em São Paulo transformaram-se em tapetes de quinquilharias; o entorno
do famoso Teatro Municipal de São Paulo – não mais famoso que o do Rio de
Janeiro, anote-se – exibe o teatro de uma sociedade derrotada, um bazar multiforme
onde a cópia pobre do bem de consumo de alto nível é horrivelmente kitsch,
milhares de vendedores de coca-cola, guaraná, cerveja, água mineral, nas portas dos
estágios duas vezes por semana. Pasmemos teoricamente: trata-se de trabalho
abstrato virtual. (OLIVEIRA, 2003, p.142)

E conclui:

Políticas piedosas tentam “treinar” e “qualificar” essa mão-de-obra, num trabalho de
Sísifo, jogando água em cesto, acreditando que o bom e velho trabalho com carteira
voltará quando o ciclo de negócios se reativar. (OLIVEIRA, 2003, p. 143)

Sem sustentabilidade previsível, de forma intermitente e ampliada a cada novo

período dito de “crescimento” ou de “crise”, o trabalho abstrato virtual se instala mais

fundamentalmente e com ele a perda da força social e política sentida pela regressão da

seguridade social. Assim a representação de classe perdeu sua base e poder político, como

observa (FONTES, 2005)

O mundo do trabalho parece adquirir centralidade apenas como espaço negativo e
terminal, como local onde não mais se geram solidariedades e coesão social.
(FONTES, 2005, p. 40)

O aumento crescente do desemprego no Brasil pode ser aferido pelas notícias sobre o

FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Segundo o Jornal Estado de São Paulo, do dia 08 de

janeiro de 2010, o FAT apresentou em 2009 o primeiro déficit da sua história, o equivalente a

1,81 bilhão de reais. Segundo especialistas, e o próprio Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, a

4 Dados extraídos da pesquisa sobre a taxa de desemprego total, período de 1998 a 2009 - Convênio
DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE
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razão do aumento foi a elevação do salário mínimo, no período, e do desemprego acentuado

no primeiro semestre devido à crise de outubro de 2008.

Hoje, passados quatro anos, o quadro continua pouco promissor. Dados recentes

fornecidos pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do

Trabalho para o mês de maio de 2014 é mais um indicador que reforça o baixo dinamismo da

atividade econômica, na avaliação dos economistas e do próprio Ministério do Trabalho e

Emprego.

Apesar de ter registrado um saldo positivo de 58.836 vagas criadas no mês de Abril de

2014, o resultado do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério

do Trabalho e Emprego) foi o pior para os meses de maio em 22 anos. Somado a isso segundo

o coordenador de departamento de Trabalho e Renda do IBGE, Cimar Azevedo salienta que a

taxa de desemprego também vem refletindo o maior número de pessoas que tem desistido de

procurar emprego e deixado a força de trabalho.5

No que se refere à educação, as notícias não são melhores. Segundo o mesmo jornal,

Estado de São Paulo de 19 de janeiro de 2010, o Brasil ocupa o 88° lugar no Índice de

Desenvolvimento Educacional (IDE), atrás de países como o Paraguai, o Equador e a Bolívia.

Este índice, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e

Cultura (Unesco) mostra que persiste a baixa qualidade do ensino nas escolas brasileiras e

ainda um alto nível de repetência e de abandono principalmente nas primeiras séries do ensino

fundamental.

Na formação para a vida e para o mundo do trabalho, a escola que é oferecida aos

nossos jovens constitui-se historicamente como uma das formas de materialização da divisão

internacional do trabalho, fruto de uma prática fragmentada, do qual expressa e reproduz esta

fragmentação, através de seus conteúdos, métodos e formas de organização e gestão. No

plano pedagógico, do paradigma taylorista/fordista decorrem várias modalidades de

fragmentação: a dualidade estrutural, a fragmentação curricular, as estratégias taylorizadas de

formação de professores, o plano de cargos e salários, a fragmentação do trabalho dos

pedagogos.

Algebaile (2009), em estudo recente, rigoroso e denso, sobre a universalização da

educação pública básica no Brasil, evidencia também “ausências” e “presenças” no campo das

políticas públicas para a educação, que se materializam em práticas históricas de utilização

instrumental da escola pública para a realização de ações que deveriam caber a outras

5 Notícia publicada pela Reuters Brasil http://br.reuters.com/articlePrint?articleId=BRKBN0EE27I20140603.
Acesso ao site 3 de junho de 2014.
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políticas setoriais sociais como saúde, assistência e outras, concorrendo para a sua

desqualificação.

No que diz respeito ao sentido estratégico da expansão da “territorialidade” da ação

escolar, Algebaile (2009, p.328) esclarece

... deve-se ao fato que ela passou a ser utilizada para realizar, mesmo que mal e de
forma simulada, coisas que eram esperadas, ainda que difusamente. A realização
concreta ou simulação, por meio da escola, de certas ações que, em tese, deveriam
caber a outros setores do Estado, da sociedade, do capital são úteis, especialmente,
porque dissimulam as omissões do Estado na oferta ampla e na regulação dessas
ações.

Algebaile (2009) conclui que a intensa utilização da escola para fins não propriamente

educacionais, orientadas por uma razão instrumental e por interesses parcelares, ampliou o

campo de atuação da escola, mas não lhe permitiu uma atuação eficiente sobre novos campos

e temas que passam a migrar para a escola.

Analisando as constatações de Algebaile (2009), Frigotto (2009, p.22-23) salienta que

Eveline Algebaile expõe como falsas e cínicas as análises de empresários, impressa,
políticos e pesquisadores que culpam a escola e os trabalhadores da educação e os
próprios alunos das classes populares pelo desemprego, pela violência e pelo
atraso.... O que Eveline nos diz é que tais análises ocultam a opção da classe
dominante brasileira por sua inserção consentida e subordinada ao grande capital e
nosso papel subalterno na divisão internacional do trabalho, com a hipertrofia da
formação para o trabalho simples... ou seja, a sociedade que se produz na
desigualdade, quando impelida a universalizar a educação básica, o faz de forma
desigual e dual.

Portanto, podemos inferir que enfrentamos uma crise de eficiência, eficácia e

produtividade, mais do que uma crise de universalização e extensão dos serviços oferecidos.

No Brasil, o sistema de ensino cresce quantitativamente sem garantir um consequente

aumento qualitativo, sendo a universalização existente alcançada às custas de uma progressiva

deterioração da qualidade e dos índices de produtividade das instituições escolares. Esta

progressiva deterioração da qualidade se faz sentir em todo o sistema educacional ampliando

a diferenciação e a dualidade intra e inter-regiões e na relação cidade e campo trazendo

consequências negativas para a formação e capacitação da classe trabalhadora.

Assim, o capitalismo dependente a que estamos submetidos, combinado com uma

dependência ao novo conhecimento técnico-científico trancado em patentes, gera

descartabilidade, efemeridade, produzindo uma massa de trabalhadores sobrantes de baixa

qualificação e de produtos tecnológicos que servem apenas como bens de consumo em que a
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acumulação se realiza em termos de cópia do descartável de obsolescência acelerada

permitindo a superfluidade da mercadoria necessária para ampliar o consumo permitindo o

acesso aos estratos de mais baixa renda.

Para Oliveira (2003, p.144)

Todas as formas dos produtos da revolução molecular-digital podem chegar até os
estratos de mais baixa renda , como bens de consumo duráveis: as florestas de
antenas, inclusive parabólicas, sobre os barracos das favelas é sua melhor ilustração.
Falta dizer, ao modo frankfurtiano, que esta capacidade de levar o consumo até os
setores mais pobres da sociedade é ela mesma o mais poderoso narcótico social.

Podemos dizer que o modo capitalista de organização social no Brasil assume novas

formas e conteúdos em seu processo dialético de separação e reificação da vida humana. Por

aproximação, podemos considerar que a moderna sociedade brasileira se mostra como a

versão kitsch da “sociedade do espetáculo”, descrita por Guy Debord. Mas quem melhor

traduziu o Brasil de hoje foi Francisco de Oliveira em seu ensaio batizado de “O

ornitorrinco”, um bicho, que não é isso nem aquilo, um animal improvável na escala

evolutiva, isto é, um desafio a Darwin mais ainda, e para além da metáfora, uma forma

“esdrúxula” de capitalismo comparado com outras sociedades ditas de “capitalismo

avançado”.

Hoje a economia capitalista brasileira se sustenta e se amplia à custa de expedientes

diversos, táticos e tópicos como, por exemplo, a redução de impostos sobre produtos

industrializados, fortes subsídios às exportações de bens primários, diminuição virtual da taxa

de juros para fins de ampliação do consumo dentre outros, que, a nosso ver, tem mostrado a

incapacidade do Estado e das elites econômicas (rurais ou urbanas) em atenuar os riscos ou

corrigir os efeitos da dependência dentro da dependência levando os estratos de renda médios

e de mais baixa renda à escravidão, muitas vezes dissimulada, ao endividamento crescente,

enfim, ao pauperismo extremo que se apresenta, inevitavelmente, como um sério empecilho

ao desenvolvimento sustentável e ao equilíbrio social.

Nessa direção Fontes (2005, p. 32) sinaliza que na atualidade

“... o crescimento da desigualdade e dessa exclusão (ainda interna) ocorre em
paralelo a uma retração da própria inclusão do mercado tout tur ( o termo mais
evidente e mais empregado é “os sem”, que já conta com o equivalente em quase
todas as línguas: sem-terra, sem-teto, sem-comida, etc.). O risco atual é o da
constituição de populações desnecessárias, inclusive para a regulação capitalista.”
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Seja no campo ou nas cidades acirram-se as desigualdades econômicas, gerando

instabilidades que desarmonizam a vida em sociedade, fragmentando grandes instituições e

também a vida de muitos indivíduos, impossibilitando a muitos de se constituírem como seres

humanos. Intensifica-se a investida contra a organização coletiva de todos aqueles que,

destituídos de propriedade, dependem de um lugar nesse mercado, cada dia mais restrito e

seletivo, que lhes permita produzir seus meios de vida.

Tensões sociais se agravam, também, pela diminuição do fluxo migratório campo-

cidade e centro-periferia dos grandes centros urbanos. Neste caso, torna-se motivo de

preocupação não só a mobilidade (acesso), mas principalmente a imobilidade desses

trabalhadores precarizados, que, somada à imobilidade dos desempregados, estariam

relacionadas à uma “descentralização perversa” de uma economia que naturaliza a

precariedade das condições de trabalho e do viver em sociedade.

Assim, o apartheid que experimentamos, virou condição naturalizada de um estado de

exceção6 (convivendo, aliás, perfeitamente com as instituições democráticas), cuja

reprodução, como regra, se dá através de políticas públicas focais, restritivas, de pouco

alcance social, fagocitando as promessas de mudança.

Observa-se que esse Estado, que se apresenta como forte, contraditoriamente,

mostrou-se fraco no enfrentamento dos interesses das forças economicamente dominantes

(atrasadas ou modernas), sendo incapaz de cobrar resultados e impor perdas ao grande capital

privado, nacional ou estrangeiro.  Optando-se sempre pelos caminhos de menor resistência,

levou ao desperdício de oportunidades para a efetivação de reformas necessárias à efetivação

da democracia e, portanto, da sociabilização da riqueza, condição básica para a justiça social.

O processo de urbanização no Brasil esteve amplamente ligado ao caráter de

capitalismo dependente, que a formação econômica e social brasileira adquiriu, sobretudo,

após a passagem do modelo agrário-exportador para o modelo urbano-industrial de

desenvolvimento. Esta passagem ocorre sem uma ruptura de modelos, ou seja, o modelo

urbano-industrial se constitui como modelo hegemônico sem alterar as estruturas originárias

do modelo anterior, mantendo uma estrutura agrária baseada no latifúndio e na concentração

de renda, fator que será determinante no fenômeno do êxodo rural que acompanhou a

urbanização brasileira até a década de 90 do século passado.

Este êxodo pode ser percebido pelo fluxo migratório entre campo cidade nos últimos

50 anos. Com base nos censos demográficos a população urbana do Brasil saltou de 31,3%,

6 Para uma melhor compreensão sobre a questão do Estado de exceção, ver Oliveira, Francisco, Risek, Cibele
S., A era da indeterminação, São Paulo: Boitempo, 2007
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em 1940, para aproximadamente 81,1%, em 20007, a maioria ligada às classes populares, que

para a lógica da “cidade do capital”8 não constituem demanda para as políticas urbanas as

quais somadas a outras ausências, como a não regulamentação da ocupação e uso do solo e a

falta de infraestrutura básica, têm gerado espaços urbanos extremamente fragmentados e

excludentes onde evidenciamos a baixa qualidade de vida e a degradação ambiental.9

O teatro da vida em nossas grandes cidades passa a ser encenado por trabalhadores de

diversos segmentos e idades; empregados domésticos, desempregados, semi-empregados,

velhos, crianças, a grande maioria jovens, em que uma parcela, cada vez maior, passa a fazer

parte de uma massa humana sem lugar no mundo, com vínculos tão frágeis e efêmeros que

não constituem uma unidade social de pertencimento. Eles não constituem grupos sociais em

transição, como pretendem alguns.

O cenário tem como pano de fundo as políticas públicas desenvolvidas para a área

social de uma república trôpega, cheia de lacunas, com sua quase escola, quase saúde, quase

direitos humanos encenando o descomprometimento de um Estado que se mostra mínimo

para o social que nem sequer chegou ao status de um Estado de bem estar social keynesiano.

A “invisibilidade social” que aqui procuramos identificar tem sua gênese no processo

de mercantilização universal e da sua indissociável descartabilidade legitimada pela lei do

valor exibe por todos os cantos das grandes e pequenas cidades um cenário de abandono onde

grupos humanos são cada vez desvinculados no sentido material e afetivo, marginalizados no

sentido simbólico e são deixados cada vez mais fora do sistema produtivo sem uma função

que possa ser visita como “útil”, muito menos indispensável, para o suave lucrativo

funcionamento da economia. Não são necessários como supostos produtores, mas numa

sociedade em que os consumidores, e não os produtores, são considerados a força produtora

da prosperidade econômica, e, devido ao nível extremo de indigência, também se mostram

inúteis como consumidores: não serão seduzidos por lisonjas do mercado, longe de serem

considerados como uma população economicamente ativa, não possuem cartões de crédito,

não podem contar com um cheque especial ou empréstimos em bancos e as mercadorias que

mais precisam, trazem quase ou nenhuma lucratividade  àqueles que a comercializam. Talvez

7 IBGE, censos demográficos (séries históricas).

8 Por “cidade do capital” entendemos a cidade organizada conforme a lógica da formação econômica e social
capitalista. Ver: LEFEBVRE, Henri. A cidade do capital. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2001.

9 Apesar de merecer um estudo mais detalhado, a situação do campo não é diferente à medida que a fronteira
agrícola (leia-se agrobusiness) se expande restringindo o acesso a terra enfraquecendo a agricultura de
subsistência.
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eles representem aquilo que a sociedade de classe quer ocultar: sua precariedade estrutural,

sua virulência exposta de modo cruel.

Longe de serem consideramos trabalhadores precarizados, tendo em vista que não

perderam direitos no interior do estatuto salarial, mas, sim, perderam seus meios de produção

da vida material, isto é, foram expropriados das condições objetivas e subjetivas de produção

de suas vidas sociais.

Trata-se aqui de novas conexões e de uma escala de redefinições inteiramente nova em

face de fluxos econômicos poderosos que redesenham os espaços urbanos, redefinindo as

dinâmicas locais, redistribuem bloqueios e possibilidades, criam novas clivagens e afetam a

vida social, provocando mudanças importantes nas dinâmicas familiares, na forma de

sociabilidade, nas práticas urbanas e seus circuitos.

Por outro lado, ao mesmo tempo e no mesmo passo, a versão brasileira das

“Metamorfoses da Questão Social” ganha forma com a expansão e consolidação da economia

informal, desde sempre presente na cidade (e no país) por meio de novas articulações entre a

tradicional economia de sobrevivência, os mercados locais, que se espalham pelas regiões,

mesmo os mais distantes da cidade, e os circuitos globalizados da economia.

Pesquisas recentes sobre “Mobilidade Urbana e Pobreza”10, têm mostrado que esse

seria um fator determinante da crescente imobilidade espacial dos mais pobres que estaria

bloqueando as possibilidades de trabalho para além do lugar de residência dos desempregados

e dos autônomos que vivem na incerteza da renda diária.

Acreditamos que compreender os processos que levam a invalidação social de muitos

nos libertam dos simplismos, que nos pedem a explicação mais consistente e a mais profunda

compreensão da totalidade concreta, revestindo de sentido a relação entre objetividade e a

subjetividade na  demarcação da fronteira entre o visível e o invisível. Diante do estreitamento

do horizonte emancipatório para uma parcela significativa de muitos brasileiros e brasileiras,

procuramos, neste estudo, descrever a história real destes muitos que em sobrestado,

acabaram condenados à margem de formas sociais consagradas pelo padrão lógico racional

que o capitalismo historicamente soube consagrar.

Nosso olhar sobre essa realidade dura e conflitante de muitos brasileiros e brasileiras,

jovens e adultos  cheia de contradições e antagonismos não deseja ser apenas documental,

mas de constatação e denúncia, procurando ultrapassar visões reducionistas que naturalizam a

pobreza e a miséria, reencontrando assim, nas mediações e contrapontos, as contradições

10 ITRANS - Instituto de Desenvolvimento e Informação em Transporte. Mobilidade e pobreza. Relatório
de pesquisa, 2004.
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fundas que conduzem ao mesmo tempo, poucos à riqueza fácil e muitos a invalidação social,

onde violações e mutilações de toda ordem prosperam a favor de uma ordem econômica que

se apresenta desvinculada e independente de limites e de justificações morais.

Queremos, desta forma, num primeiro momento, alargar nossa compreensão do limiar

entre externo e interno, exclusão e inclusão, dispensado e capturado que, no Brasil,

considerando a singularidade histórica do nosso subdesenvolvimento e a forma integrada e

subordinada aos centros hegemônicos do capitalismo, perdem força explicativa na

contemporaneidade, quando ressignificamos esses binômios alicerçados numa moral

utilitarista e individualista referenciada por uma lógica que naturaliza relações sociais

assimétricas.

Com base nesse esforço de construção teórica, e para uma melhor compreensão do que

chamamos de massa “excedente” ou “supérflua”, a que nos referimos anteriormente,

recorremos a Marx, que há muito, ao analisar as relações sociais capitalistas e as formas que

alicerçam a dominação e a espoliação sobre a classe trabalhadora, descrevia sua lógica

excludente referida ao trabalho, ao modo de produção e às suas sequelas nas formas de

exército de reserva de trabalhadores e a formação do lumpesinato.

Em “O Capital” (MARX, 1983, p. 713) afirma:

A acumulação capitalista sempre produz, e na produção de sua energia e de sua
expansão, uma população relativamente supérflua, isto é, que ultrapassa as
necessidades médias de expansão do capital, tornando-se, desse modo, excedente.
(...) A população trabalhadora, ao produzir a acumulação do capital, produz, em
proporções crescentes, os meios que fazem dela, relativamente uma população
supérflua.11

A criação de uma população “excedente” que se torna “supérflua”, na medida em que

não é de imediata necessária a expansão do ciclo do capital, mostra-se como um fenômeno

inerente ao modo de produção capitalista e, nestes termos, lhe serve de sustentáculo básico de

duas maneiras.

Em primeiro lugar, serve ao capital nos momentos em que este se encontra em

expansão. Marx descreveu esta dinâmica, dizendo:

Nesses casos grandes massas humanas têm de estar disponíveis para serem lançadas
nos pontos decisivos, sem prejudicar a escala de produção e outros ramos. A
superpopulação fornece-as. (MARX, 1980, p. 107)

11 Karl Marx. O Capital. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. P. 713-2
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Em segundo lugar, a população, que está em “reserva”, faz pressão aos trabalhadores

que estão na “ativa”, levando a reduzir os salários pagos. Novamente foi Marx quem definiu

este momento, quando afirmou:

O trabalho excessivo da parte empregada da classe trabalhadora engrossa as fileiras
de seu exército de reserva, enquanto que inversamente a forte pressão que este
exerce sobre aquela, através da concorrência, compele-a ao trabalho excessivo e a
sujeitar-se ás exigências do capital (...). Em seu conjunto, os movimentos gerais dos
salários regulam-se exclusivamente pela expansão e contração do exército industrial
de reserva, correspondentes às mudanças periódicas do ciclo industrial (MARX,
1980, p. 107)

O exército industrial de reserva faz parte, pois, da lógica da produção capitalista,

desempenhando dois importantes papéis: servir diretamente ao capital, quando este está em

expansão e, indiretamente, servir como elemento redutor dos salários pagos aos que estão

trabalhando.

Analisando a população componente do exército industrial de reserva, Marx definiu-a

sob três aspectos: mão-de-obra “flutuante”, “latente” e “estagnada”. A mão-de-obra flutuante,

como o próprio nome diz, é aquela resultante dos movimentos de expansão-retração do

sistema econômico, quando é atraída ou repelida à massa de trabalhadores. A mão-de-obra

“latente” origina-se do processo de penetração do sistema capitalista na zona rural, liberando,

desta forma, parte da população trabalhadora do campo, que fica em disponibilidade para se

transferir ao proletariado urbano-industrial. A terceira modalidade é a que Marx definiu como

estagnada e representa aquela parcela do exército ativo dos trabalhadores, cujas condições de

ocupação são totalmente irregulares.

Decorridos mais de um século e meio das análises realizadas por Marx, nosso tempo

histórico experimenta uma brutal expansão das forças produtivas  revelando uma nova fase

sociohistórica para o Capital. Globaliza-se a custa de transmutações em sua dinâmica

incorporando novas bases técnicas ao sistema produtivo aumentando sobremaneira a sinergia

entre o material e o virtual estendendo  assim, os processos de valoração das múltiplas

dimensões da vida social. Ressignificando o trabalho humano sob a égide da lei do valor nos

obriga a ressignificar o que Marx chamou de superpopulação relativa e da relação de seu

excedente com o sistema capital em seu conjunto.

Essa inquietação preliminar de estudo se desdobra em outras problematizações e

questionamento que configura uma das questões norteadoras:

Considerando a intensificação dos processos de flexibilização, rotatividade e perda de

rendimentos ligados ao mundo do trabalho, estariam sendo criados, pela revolução
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tecnológica, contingentes populacionais desnecessários à vida social e, portanto,

“descartáveis”, supranumerários, cuja segregação espacial crescente, aproximaria para o fim

da “inclusão forçada” e para o abandono à sua própria sorte ?

Quem são os sujeitos (perfil) que habitam os espaços urbanos periféricos das cidades

escolhidas?  O que motiva ou move o Estado no sentido de manter relações com essa massa

populacional que ocupa os espaços periféricos aqui estudados? Quais fatores interferem na

mobilidade ou imobilidade social dos trabalhadores que residem nos espaços urbanos

periféricos? Considerando o universo empírico que pretendemos estudar, qual o alcance real

em termos de emancipação econômica, social, política, cultural e humana das políticas

públicas distributivas de alívio a pobreza para o universo estudado?

Muitas outras questões poderão ser formuladas, suscitadas e problematizadas no

momento atual, e mesmo ao longo do desenvolvimento desta pesquisa.

Em suma o que nos interessa destacar é que essas questões que nos inquietam e a

contemporaneidade que as abriga nos obrigam a identificar um feixe de mediações em escalas

variadas que passam a redesenhar um mundo social a anos-luz das imagens de desolação das

periferias de trinta ou quarenta anos atrás.

De acordo com estatísticas recentes, existem no país mais de 32 milhões de vivendo

abaixo da linha da pobreza. A maioria concentrada nos limites das cidades onde o déficit

estimado de moradias se expressa nas favelas, palafitas, cortiços, invasões de áreas públicas e

privadas, moradores de rua, etc.

Nossa pesquisa busca evidenciar a hipótese de trabalho de que o alto nível de

proletarização da massa trabalhadora, sua marginalização, à luz do conceito de “exército

industrial de reserva” dado por Marx, atualmente, parte dela crescente não tem mais a “função

de reserva” como na clássica formulação marxista, isto é, servir ao capital nos seus momentos

de expansão e, indiretamente, ser fator de rebaixamento salarial (regulação da extração de

mais-valia).

Os seres humanos que aqui procuramos identificar como “invisíveis sociais” revelam

uma das faces da tragédia produzida pela injusta concentração da riqueza e o alcance limitado

das políticas públicas de contenção e alívio à pobreza, configurada na desfiguração humana.

Tendo como eixo orientador a hipótese de trabalho acima e seus desdobramentos ao

longo de quatro anos nos debruçamos sobre estudos direta ou indiretamente relacionados ao

nosso objeto, análises de dados estatísticos e, observação e documentação sobre a

desestruturação dos espaços urbanos e das vidas dos muitos seres humanos que identificamos

neste estudo que procuramos apresentar através de um memorial do campo empírico. O
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resultado do percurso analítico que efetivamos estruturou-se em seis capítulos que passamos a

assinalar brevemente abaixo.

No capítulo 1 procuramos mostrar a expansão e a desconcentração da subnormalidade

no espaço urbano tendo como vetor a instabilidade crescente dos vínculos laborais no Brasil

em todos os níveis e setores. Utilizamos para tanto os dados consolidados das séries históricas

do IBGE e do censo de 2010, como também os mais recentes que tivemos acesso, além de

outros fornecidos por outras instituições e organismos internacionais

No capítulo 2 o esforço empreendido se deu na direção de pensar o avanço do

Pauperismo no Brasil utilizando as análises de Robert Castel considerando similitudes e

distanciamentos às suas análises que tiveram como foco a realidade da classe trabalhadora na

França, mas que enquanto fenômeno se mostra perene. Concomitantemente utilizamos os

estudos de José Dari Krein sobre a rotatividade e flexibilidade como expressões da

precariedade estrutural do trabalho no Brasil resultando no Estado de mal-estar social, sempre

observando nossa singularidade histórica como também, nossa condição subalterizada ao

centro hegemônico do capital internacional.

No capítulo 3 nossas reflexões têm como ponto de partida as reflexões de Marx sobre

a forma como a classe burguesa historicamente figurou a pobreza e a fixou no imaginário.

Incorporou-se estudos realizados por alguns autores contemporâneos, sobre a formação social

brasileira e sua incorporação ao projeto de sociedade moderna. Procuramos mostrar que o

défict de cidadania no Brasil não seria uma consequência do não acesso a relações

personalistas privilegiadas, mas sim da forma como se deu nosso processo de modernização,

nossa lógica institucional, que estaria inscrita no âmago de nosso senso comum. Na

abordagem que fazemos frisamos que, as consciências historicamente forjadas sobre o

pauperismo atual, no século XXI, passaram a exigir uma nova abordagem frente ao

reconhecimento de que, a sociedade capitalista hoje, ao contrário do que ocorreu nos anos

“dourados” do pós-guerra (welfare state), não é capaz de ser crescentemente inclusiva como

imaginavam os ideólogos do crescimento econômico e do desenvolvimentismo. Procuramos

mostrar que intensas remodelações processadas na sociedade brasileira ao longo de sua

história recente mesmo utilizando de métodos a muito utilizados pelo aparato estatal,

promoveram rupturas e procurando redefinir tipologias de experiências para lidar com o

pauperismo tornaram-se necessárias novas abordagens explicativas e revisão de categorias

conceituais classicamente empregadas. Afinal, não é mais possível dar cabo de multidões de

miseráveis como no passado, exportando-os para novas colônias e nem através de meras

exortações publicitárias e filantrópicas.
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Para o Capítulo 4 trazemos a discussão do binômio desigualdade-pobreza tendo em

vista, na contemporaneidade, sua intensidade como sua perenidade. Além disso, evidências do

campo empírico por nós pesquisado revelaram que a desigualdade extrema se mantém inerte,

resistindo às mudanças estruturais e conjunturais das últimas décadas. Desigualdade que

atravessou impassível governos e diversas crises políticas e econômicas. Em decorrência

dessa desigualdade extrema muitos por nós identificados se mostraram impossibilitados de

conseguir um lugar nas formas dominantes da organização do trabalho e nos modos

reconhecidos de pertencimento comunitário. Procuramos mostrar que a pobreza nunca foi

enfrentada no horizonte da cidadania e ao ser apresentada ou representada sempre foi

estigmatizada e naturalizada como resíduo (inevitável) que escapou à potência civilizadora da

modernização.

No Capítulo 5 procuramos discutir a luz da história a falência do projeto

emancipatório da modernidade inviabilizado por uma razão onipotente que pôs em cheque a

lógica da representação. Intensificando o processo histórico de estigmatização e

dessignificação absoluto do outro enquanto humano obrigando-nos a enfrentar em nosso

tempo histórico essa subversão da promessa emancipatória de outrora que se evidencia na

diversidade de formas de discriminação, segregação e extermínio constituindo uma verdadeira

“Arquitetura da Destituição”. Arquitetura cujo projeto é a “invisibilidade social”. Para tanto

intensificamos os diálogos com Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Michael Löwy, István

Mészaròs, Pierre Darmon, Erick Hobsbawn, Pietra Diwan, Virgínia Fontes já que a

“invisibilidade” enquanto categoria social que aqui pretendemos delinear deriva de uma visão

social de mundo (política, ideológica, moral e social).

No capítulo final (capítulo 6) nos ateremos, incialmente, a apresentação do plano

metodológico onde brevemente descrevemos os procedimentos que adotamos para o que

chamamos de captura do “Outro” e posteriormente apresentando também, brevemente um

panorama sobre o planejamento urbano e social em Juiz de Fora – MG cidade escolhida como

campo exploratório. Em Juiz de Fora um olhar mais atento sobre o espaço urbano nos foi

possível compreender, sem maiores dificuldades, o aumento significativo de uma população

mais pauperizada nas áreas periféricas revelando a dinâmica perversa do processo de

socioeconômico centralizador da riqueza que (des)orientou o planejamento e a

(des)organização do espaço urbano permitindo identificar um crescimento desigual

conjugando normalidade e subnormalidade expondo o recorrente problema da falta da

infraestrutura urbana básica somada aumento do déficit habitacional reforçando e

confirmando a nível intra-urbano as análises que realizamos a nível macro no Capítulo I.
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Ganhando centralidade a retomada da questão da “invisibilidade social”, enquanto categoria

social que aqui procuramos delinear capaz de decodificar o esvaziamento dos significados e

da reificação da forma são, em última instância, os responsáveis por uma atualização das

relações de assujeitamento do “Outro”, que é aquele sujeito objeto de uma não relação social,

mediada pelo desprezo e pela indiferença que nesta pesquisa nos esforçamos para trazer a luz.

Por fim, a apresentação do memorial do campo empírico onde apresentamos uma série

de entrevistas onde foram colhidas informações com diferentes vistas aos sujeitos

pesquisados, um pequeno documentário além de um arquivo fotográfico (registro de detalhes

que procuramos captar de nosso campo exploratório ambos disponibilizados para a banca

examinadora em um DVD) e nossas conclusões.

Para tanto, pretendemos caminhar no sentido de buscar comprovar que ao contrário do

que muitos pensam, essa massa humana na condição de “invisíveis sociais” não contribuem

para uma relação funcional do sistema capital para com o exército industrial de reserva - os

“invisíveis” não fazem falta para o sistema continuar funcionando, mas podem, a longo prazo,

se constituírem num problema, numa anomalia que não se restringe somente a esfera

econômica. Anomalia essa que passa a incorporar outras questões: isolamento, fragilidade dos

sentimentos de pertença social, bem como a existência de anomia, de vínculos sociais, de

coesão social e crise de identidade.

Neste sentido, além do objetivo geral delineado acima, o objeto ou questão central de

nossa pesquisa irá estruturar-se de forma a compreender as determinações históricas, no

âmbito do Estado e nas relações sociais orientadas para a consolidação da nova sociabilidade

do capital.

No plano empírico, desejamos apreender a natureza do crescente isolamento dos

pobres em seus bairros marcados por uma crescente imobilidade espacial e social pela qual a

“invisibilidade social”12 se constrói, a partir de conexões entre o aprofundamento das

desigualdades sociais (cidadania mutilada), e os efeitos da reestruturação econômica na

distribuição das atividades econômicas nos espaços intraurbanos. O esforço de pesquisa que

buscamos empreender é de explicitar as condições de degradação humana (moral e social)

dessa massa de seres humanos, jovens e adultos, que configuram o que denominamos de

“invisíveis sociais” tomando como campo empírico a cidade de Juiz de Fora (MG).

12 Uma categoria que procuramos construir que nos remete a outras categorias que também nos são caras neste
estudo: lumpesinato, proletariado, excluídos, pobreza, miséria, vulnerabilidade social, massa amorfa, marginal,
periférica, etc. obtida através de remissões e associações ganha sentido e força explicativa no nosso tempo
histórico na medida em que nos confrontamos com a uma realidade social marcada pela  exclusão e pelo
abandono,  de uma vida cotidiana apartada, fragmentada e aparentemente sem sentido, que identificamos de
forma a dar conta de uma grande massa de seres humanos que se situam além das fronteiras da exclusão.
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Com base no caminho analítico construído nos itens anteriores, cabe ressaltar que

nossas análises e observações nos assinalam a necessidade de construção de novos

conhecimentos no recorte das políticas públicas distributivas de controle e alívio à pobreza,

por se tratar de um eixo de investigação relativamente novo e que, no momento atual, adquire

especial relevância e destaque no bojo das políticas públicas sociais, o que se configura,

portanto, em um enfoque ainda emergente e pouco explorado.

Torna-se necessário, no nosso entendimento, uma análise mais detalhada das

condições de vida e suas formas de sobrevivência nos espaços periféricos urbanos de uma

enorme massa humana empobrecida, marcada pelo abandono, pela fragilidade dos vínculos

sociais de pertencimento, um cenário que se mostra cada dia mais complexo e desafiador,

exigindo um nível de compreensão e crítica do desenvolvimento e alcance das políticas

públicas distributivas de controle e alívio a pobreza desenvolvidas pelo aparato estatal, longe

de concepções homogeneizadoras, assistencialistas e dos discursos aliciadores deterministas

que emergem de estudos e da implantação destas políticas.

Muitos pesquisadores da sociologia e da antropologia social  salientam  que nos

espaços urbanos brasileiros a periferia é o espaço onde se registram as inúmeras extorsões

produzidas pelo capitalismo periférico, ou, de forma mais concreta, onde se associam

loteamentos irregulares, população operária e supérfula, autoconstrução e ausência do

Estado.13

Acreditamos que será possível fazer um inventário de microcenas desses territórios e

dos muitos que os habitam atravessados por lógicas e circuitos que transbordam, por tudo e

por todos os lados, as fronteiras do que é tomado como muita frequência por “universo da

pobreza”. Tudo ao contrário do que é muitas vezes sugerido pelos estudos sobre pobreza

urbana, e, sobretudo, inteiramente ao revés de figurações – construídas pelas políticas ditas de

inserção social, mas é aqui que se situam nossos desafios que ousamos enfrentar nesta

pesquisa.

É justamente nessas tramas que os lances da vida são jogados, é aí que se processam

as exclusões, as fraturas, os bloqueios, as invalidações e também as capturas na hoje extensa e

multifacetada malha de ilegalidades. Será preciso que perpassam as cidades que constituem

nosso horizonte empírico e que operam, também elas, como outras tantas formas de junção e

conjugação da trama social.  Aí também acreditamos encontrar os elos perdidos da política,

13 N. Bonduki & R. Rolink, “Periferia da Grande São Paulo reprodução do espaço como expediente de
reprodução da força de trabalho”, cit.
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tragados pela denominada governança econômica e, do outro lado, a gestão do social e da

provisoriedade que administração de urgências engendra.

Nessas tramas o que está em jogo são os sentidos da vida de muitos e as formas de

vida a que estão submetidos e que os impossibilitam de atingirem um patamar de dignidade e

de reconhecimento como seres humanos. É para eles que nosso olhar se volta.
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1 (DES)ESTRUTURAÇÃO URBANA: A MARCA DA RUPTURA SOBRE A

(DES)ORDEM E O PLANEJAMENTO

“É triste ver esse homem, guerreiro-menino
Com a barra de seu tempo por sobre seus ombros

Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra
A dor que traz no peito, pois ama e ama

Um homem se humilha, se castra seus sonhos
Seu sonho é sua vida e a vida é trabalho

E sem o seu trabalho, um homem não tem honra
E sem a sua honra se morre, se mata

Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz”...
Gonzaguinha

1.1 A urbanidade e a lógica segregadora

A música que escolhemos como epígrafe evoca a situação de quem vive nas ruas e nos

espaços periféricos das grandes cidades brasileiras, motivando-nos a refletir sobre dois eixos

temáticos que norteiam nossas primeiras reflexões: trabalho e segregação socioespacial.

Nosso olhar se dá sobre alguns detalhes relativos aos modos como muitos seres

humanos, brasileiros e brasileiras, em sua maioria jovens, vivem sobre condições

extremamente adversas, isto é,  aquém do que consideramos minimamente humano.

Segregados dos direitos mais elementares baixa escolaridade, sem trabalho, sem perspectivas

de futuro vivem um presentismo quase que absoluto vagando pelos espaços possíveis, alguns

periféricos outros centrais de nossas cidades se veem mergulhados no caos urbano expostos a

tudo, se apresentam como presas fáceis de uma estrutura social marcada pela desqualificação

e despotencialização da vida social como um todo.

É a “invisibilidade” que passa a ser construída, nesses duros tempos de vendabilidade

total, em que a voracidade e a virulência do sistema capital de orientação neoliberal, com suas

implicações para o mundo do trabalho, constituem o cenário que faz expandir o desemprego,

o subemprego, a depreciação do mercado de trabalho, além de baixar o preço da força de

trabalho e as consequentes relações e formas de trabalho precarizadas e degradantes é

encoberto pelo manto da informalidade.

Super-exploração e exclusão marcam  e continuam marcando presença constante no

mundo do trabalho ressignificando, sob novos parâmetros a educação, a cidadania, os direitos,
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a democracia, e os princípios que fundamentam a igualdade e a justiça – o que se

convencionou de escravidão moderna.

Pata nós, a “invisibilidade social”, como fenômeno, decorre fundamentalmente de um

processo histórico marcado por ausências e amesquinhamento no campo das políticas públicas

que sinalizasse um projeto de nação e assegurasse o desenvolvimento de uma sociedade mais

equânime de forma que assegurasse à classe trabalhadora e a toda nação um estado de

seguridade social mínimo.

Já, nas  primeiras incursões no campo exploratório foi possível detectar os primeiros

indícios  de como se desenvolvem os processos de segregação sócio-espacial  nas quais centro

e periferia passam a apresentar o mesmo fenômeno, a desigualdade social revelada ao olhar

mais atento, expõem os efeitos sociais perversos da reestruturação econômica e das políticas

de ocupação e uso do solo urbano de cunho neoliberal, fenômeno recorrente as grandes

cidades capitalistas.

O reconhecimento da desigualdade social como uma questão urbana não é uma ideia

nova. Os contrastes sociais marcados pela enorme distância entre os ricos e os pobres

serviram de realidade empírica para as primeiras análises da desigualdade social gerada pelo

desenvolvimento do capitalismo. Frederic Engels (1975), por exemplo, em seu livro “A

situação da classe operária na Inglaterra”, já havia denunciado as desigualdades sociais em

plena Inglaterra do século XIX. Ao analisar a situação da vida da classe trabalhadora em

Manchester, em 1845, Engels (1975, p.82-4) afirmou:

Ao longo do rio estão intercaladas fábricas: também aqui as construções são
apertadas e desordenadas, tal como na parte inferior de Long Millgate. À direita e à
esquerda, uma quantidade de passagens cobertas conduzem da rua principal aos
numerosos pátios, entrando nos quais se depara com uma revoltante imundície que
não tem igual, particularmente nos pátios virados do Irk, que contêm as mais
horrendas habitações que eu alguma vez vira. Num destes pátios, mesmo à entrada,
onde termina a passagem coberta, existe uma latrina privada de porta e tão imunda
que os moradores, para entrarem e saírem do pátio, têm de atravessar uma poça
lamacenta de urina putrefata e de excrementos que a circunda. É o primeiro pátio
junto do Irk, por cima de Ducie Bridge, se alguém tiver vontade de ir ver; embaixo,
sobre o rio, encontram-se numerosas fábricas de curtumes, que empestam toda a
zona com o fedor da putrefação animal. Nos pátios por baixo de Ducie Bridge
desce-se, além disso, por escadas estreitas e sujas, e só atravessando montões de
escombros e de imundícies s consegue chegar às casas [...]

A ordem da produção industrial gerida pela burguesia passou a ser identificada como a

responsável pelo “caos urbano”, que segregava a elite do espetáculo da miséria e, ao mesmo

tempo, condenava os operários à exclusão das condições mínimas de sobrevivência. Segundo

essa abordagem crítica, foi a ordem capitalista que produziu o “caos urbano” e, ao mesmo
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tempo, procurou excluiu e escondeu de si própria a miséria vivida pela grande massa

trabalhadora.

Decorridos mais de século e meio do relato de Marx e Engels sobre as condições da

classe trabalhadora na Inglaterra, ainda hoje,  de uma forma ampliada e mais sutil, manifestam

as divisões de classes e a miséria, tão contrastantes como a luz e a obscuridade, a abundância

e a destituição, a riqueza e a pobreza. Nas palavras de Francisco de Oliveira (2002), estes

espaços exibem “... o teatro de uma sociedade derrotada... uma das sociedades capitalistas

mais desigualitárias ... uma sociedade sem remissão.”14

As desigualdades aumentaram com a concentração brutal da renda. A exclusão social

emerge nos países centrais e expande-se paradoxalmente nos periféricos, principalmente nos

de capitalismo dependente, apontando para a dualização e assimetria do corpo social

aumentando o fosso entre “os que têm” e “os que não têm” (trabalho, educação, moradia,

assistência, etc..).

A ideia de um “novo padrão de segregação”, fragmentado e excludente, segundo

diversos estudos e pesquisas a que tivemos acesso, se impõe nos estudos urbanos, informada

por essa leitura da atual realidade social e centrada em duas alterações centrais:

1) na escala da segregação, com redução da distância física entre ricos e pobres e, em

alguns casos, observamos que essa distância não mais existe figurando apenas no

plano subjetivo;

2) na “natureza” da segregação, seja pela autossegregação das camadas superiores e

médias na forma de enclaves desconectados da vida urbana local, seja pela

segregação compulsória das camadas inferiores em espaços entendidos como

disfuncionais para a economia e de risco para a ordem urbana.

Na América Latina, esse padrão fragmentado/excludente tem sido pensado em

contraposição ao padrão desigual integrado centro-periferia, consolidado nos estudos urbanos

como expressão e até mesmo como explicação da dinâmica de organização interna do espaço

metropolitano. A concentração do emprego, da moradia das classes mais empobrecidas,

médias, superiores e dos equipamentos e serviços urbanos nas áreas centrais e,

consequentemente, as enormes carências que marcam os espaços periféricos, sustentou, até os

anos 80, a visão dual da metrópole, em que a periferia evidenciava a distância física e social

entre as classes sociais. O que é importante destacar reside na ideia , em uma perspectiva

14 Oliveira, Francisco de. A crítica a razão dualista – o ornitorrinco. Boitempo Editorial, São Paulo, 2003
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crítica, de que esse espaço dual e desigual era a forma e a condição de integração dos

trabalhadores pobres de países dependentes na economia urbana, condição essa que se dava

fundamentalmente pelo acesso à situação de proprietários fundiários e aos meios de

circulação casa/trabalho.

No Brasil, a omissão do poder público, tanto no que se refere à regulação do uso do

solo quanto aos investimentos em equipamentos e serviços, garantia o baixo valor da terra e,

por isso, a difusão da propriedade. A existência de favelas em áreas centrais respondia à

mesma lógica segregadora, rompendo apenas com a distância física que separava os pobres

dos demais residentes. A precariedade extrema das condições de reprodução do migrante, que

chegava às grandes cidades, sua incapacidade de endividamento e, portanto, de se tornar

proprietário e a importância da proximidade do mercado de trabalho para atividades informais

e rotativas explicavam as particularidades desses espaços.

Estudos realizados no campo das políticas públicas para o planejamento urbano15

mostraram que se reproduziu, no Brasil, ao longo dos anos 80 e 90, a mesma lógica

segregadora do período desenvolvimentista, com poucas alterações nos mecanismos de acesso

à moradia e aos serviços urbanos: expansão das fronteiras através do parcelamento ilegal e

carente de infraestrutura; expansão das favelas próximas ao mercado de trabalho; expansão do

mercado empresarial, depois de um período de crise nos anos 80, e dos serviços para a classe

média em áreas periféricas.

O que ocorre, portanto, é a expansão das fronteiras da produção empresarial com o

consequente “fechamento” de áreas periféricas para a produção extensiva de lotes populares,

empurrando essa forma de produção para as franjas das cidades. A ação pública de regulação

e regularização fundiária mantém-se “a reboque” do mercado empresarial e não como uma

política, a priori, de inserção de novas terras ao mercado. A alteração mais significativa, pelo

lado da oferta, foi a retração do financiamento público de longo prazo para moradia popular,

com impacto significativo nas camadas sociais com alguma capacidade de endividamento.

Entende-se que o principal fator explicativo da reconfiguração socioespacial das

metrópoles e cidades de porte médio (como o caso de Juiz de Fora – MG nosso campo

exploratório), da expansão e desconcentração das favelas e da expansão das áreas de classe

média na periferia  está na demanda, mais precisamente na instabilidade dos laços laborais,

pela desconstrução da relação salarial em todos os níveis e setores, levando à redução do

15 Como referência: pesquisas publicadas pelo IPPUR – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e regional
da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e do Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada
dentre eles Brasil em Desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas publicado em 2010.
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poder aquisitivo para ambas as classes, média e popular. Nesse sentido, dois fenômenos

devem ser destacados:

1) a perda da capacidade de endividamento, reduzindo o acesso à moradia pelo

aluguel e pela compra com financiamento a longo prazo16 e;

2) o aumento do peso do transporte no orçamento familiar, impossibilitando, para

determinados segmentos de trabalhadores, a moradia na periferia distante.

A crise econômica iniciada nos anos 80 e, em particular, a crise do setor público

abalaram, embora em grau diferenciado, os três segmentos que compõem a estrutura de

provisão de moradia nas grandes cidades brasileiras: a produção empresarial, a produção

popular e a produção estatal.

No caso da incorporação imobiliária, o Estado, por meio do Sistema Financeiro de

Habitação (SFH), havia garantido, a partir dos anos 60, a expansão dessa forma de produção

de moradia no país. O pequeno especulador cedeu lugar à grande empresa imobiliária, cuja

ação era até então limitada pelas dificuldades decorrentes da inexistência de um mecanismo

capaz de centralizar poupanças para financiar os empreendimentos.

Como consequência, as cidades brasileiras conheceram, no período 1970/80, um

extraordinário crescimento dos edifícios de apartamentos produzidos para as classes médias

nas áreas centrais. Na segunda metade da década de 80, o SFH entra em colapso, fazendo com

que o financiamento imobiliário passasse a depender sobremaneira dos recursos próprios dos

compradores, o que levou a um estreitamento do mercado17.

Tomando Juiz de Fora como exemplo, essa desconcentração das atividades dos

grandes incorporadores se manifesta pela oferta sempre crescente dos condomínios fechados

criados, principalmente, a partir de 2000, em locais antes considerados de preservação

ambiental. Essa relativa valorização de alguns bairros suburbanos não anulou o diferencial do

preço fundiário entre a região e as zonas sul e norte, garantindo a parcelas da classe média,

com capacidade de endividamento a longo prazo, acesso não apenas à casa própria, mas a um

novo padrão de moradia, verticalizado e com equipamentos de lazer.

Contrariamente à lógica de atuação dos incorporadores, esses agentes reiteraram o

padrão construtivo e as características socioeconômicas da região, com empreendimentos de

16 Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o endividamento das
famílias brasileiras chegou ao patamar de 62,7%, em maio de 2014. Publicado em
http://economia.terra.com.br/endividamento-das-familias-aumenta-em-maio-aponta-
cnc,1ca26a999d846410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html. Acesso em 29 de maio de 2014.

17 A produção imobiliária nos anos 80 se caracterizou por períodos de expansão e crise, mas com tendência a
perpetuação da crise diante da crescente importância do mercado financeiro como captador dos recursos
flutuantes, reduzindo, assim, a capacidade do setor imobiliário em atrair investimentos.
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pequena densidade e pouco verticalizados. Esses apartamentos de mais baixo custo (conjuntos

residenciais) tornaram-se uma das poucas alternativas encontradas pelos setores médios, com

reduzida capacidade de poupança, em adquirir um imóvel. Essa forma de produção também é

responsável pelo estoque de apartamentos localizados nas áreas centrais assim como em

bairros periféricos de Juiz de Fora – MG 18 onde podemos tomar como exemplo, Caiçaras,

Jardim Natal, Benfica, São Benedito, Milho Branco.

Nos anos 90, os efeitos da crise econômica sobre a produção imobiliária empresarial

reduziram-se em função do controle da inflação, do retorno do financiamento público para os

adquirentes de imóveis através da Caixa Econômica Federal e ainda do financiamento pelos

bancos privados que intensificaram seus investimentos no setor imobiliário. Como resultado,

vem ocorrendo. Novamente. uma desconcentração da produção voltada para os segmentos

sociais médios, em direção aos subúrbios e, agora, também, em direção às áreas consolidadas

na periferia. São edifícios de apartamentos e condomínios residenciais localizados em áreas

cujo baixo valor da terra tem viabilizado o acesso à propriedade aos segmentos médios com

renda superior a 6 salários mínimos.19

A crise econômica/estatal e a valorização das áreas periféricas consolidadas atingiram

diretamente as formas de acesso a casa-própria para amplos segmentos sociais de baixa renda.

Por um lado, a construção de conjuntos habitacionais, por parte do poder público, encerra-se

com o fim do BNH, em 1986. Por outro, inflação, achatamento salarial, instabilidade no

emprego e encarecimento da terra levaram à retração, a partir dos anos 80, da produção

“descapitalizada” e extensiva de loteamentos populares na periferia das metrópoles e cidades

de médio porte.

Segundo Lago (2003)20, não podemos nos esquecer que a crescente incapacidade de

endividamento por parte dos trabalhadores não se deve apenas à desvalorização dos salários

diante do processo inflacionário no período; o aumento da instabilidade do trabalho e da

incerteza em relação ao rendimento mensal é outro fator que interferiu diretamente nas

possibilidades de acesso à moradia por segmentos sociais que, não tendo condições de poupar,

tinham como única saída o endividamento a longo prazo.

18 Como exemplo, podemos citar Nova Iguaçú e Belford Roxo cidades que são referência para nosso trabalho de
campo.

19 Uma renda familiar em torno de US$500. Valores estimados em (1990). Equivalendo em fevereiro de 2014 a
aproximadamente R$ 4.368,00 (Dieese)

20 Lago, Luciana Corrêa.do. Favela-loteamento: reconceituando os termos da ilegalidade e da segregação urbana.
Cadernos da Metrópole. EDUC, SP. n. 9, 2003. P. 119.
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No entanto, o empobrecimento das camadas populares não tem inviabilizado o acesso

à propriedade na periferia distante, através da compra do lote. O mercado informal de lotes

populares nos municípios localizados na fronteira metropolitana garantiu nas duas últimas

décadas, taxas de crescimento demográfico acima de 3% ao ano, e as mesmas condições de

carências urbanas das décadas anteriores. Esse é o lado menos visível da crescente

informalização da produção de moradia para os setores de baixa renda. A face mais visível

são as ocupações ilegais, que a partir da década de 80, se difundem pelo tecido urbano das

metrópoles e das cidades de porte médio, onde Juiz de Fora é emblemático.

Essa crescente informalização, segundo Lago (2003) vem se dando através da

periferização de novas ocupações e da densificação das já existentes e é acompanhada por

uma intensificação do mercado de compra e venda e, em menor escala, de aluguel. As

explicações para o crescimento mais acelerado das favelas não se esgotam nos fatores

socioeconômicos e nas alterações da própria dinâmica urbana. Somem-se, ainda, as

transformações na conjuntura políticas públicas implantadas a partir de 1982, data que marca

o início da adoção pelos poderes públicos locais (governo estadual e municipal) de políticas

de reconhecimento das favelas e dos loteamentos irregulares e clandestinos como solução dos

problemas de moradia das camadas populares. Legitima-se a ilegalidade. Essas políticas, ao

proporem a legalização da posse da terra e a urbanização das favelas, reduziram as incertezas

quanto à manutenção dos moradores em suas ocupações e criaram expectativas de melhorias

das condições de vida, cujo resultado foi a redução das barreiras para novas ocupações.

Em Juiz de Fora, podemos citar a compra de terras realizadas pela prefeitura em 1983

que, após a terraplenagem, foram colocados à venda lotes aos interessados. O que se viu foi

não só a venda de lote, mas em alguns casos a distribuição e ocupação irregular do espaço

urbano. O aumento significativo dos aluguéis residenciais ocorreu numa escala ainda maior o

aumento dos aluguéis comerciais obrigando a muitos empresários a migrarem para outras

regiões quando possível ou a fecharem seus negócios gerando uma massa de desempregados

com perda de rendimentos e vínculos sociais que limitam a reinserção no mundo laboral.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF)21,

acredita que a "migração" dos estabelecimentos reflete os maus momentos vividos pelo setor,

isto é, pela economia de forma geral.

21“ Comércio enfrenta aluguel alto” – Notícia vinculada ao Jornal Tribuna de Minas publicada em 24 de
janeiro de 2014. Disponível em http://www.tribunademinas.com.br/economia/comercio-enfrenta-aluguel-alto-
1.1417357 Acesso em 23 de março de 2014.
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Nesse sentido, a possível “expulsão branca”22, gerada pela valorização imobiliária, de

residentes mais pauperizados das favelas centrais é, em certa medida, compensada pela

“entrada” nesses espaços de uma população migrante, cujo perfil social era, em média,

inferior ao dos já residentes. Por sua vez, a localização dessas favelas em áreas com grande

demanda por trabalho de baixa qualificação no setor de serviços e construção civil se mantém

como fator central para essa inserção do migrante.

Para compreensão dessa dinâmica social complexa, segundo Alberto Passos

Guimarães (2008), devemos recorrer à análise histórica da formação econômica brasileira

para mostrar como a via “prussiana” marca a constituirão do capitalismo no Brasil e como o

monopólio oligárquico da terra (nunca rompido) deve-se creditar uma “população

excedentária” inabsorvível nos marcos de uma industrialização/urbanização como aqui se

processou. O alto nível de degradação humana (moral e material), nesses espaços, isto é, o

pauperismo extremo se vincula aos efeitos negativos dos desequilíbrios demográficos, da falta

de condições de moradia, da falta de assistência sanitária, de alimentação, de falta de

assistência médico-hospitalar, os sintomas de desnutrição, as altas taxas de mortalidade

infantil e geral.

Em nossos estudos, uma questão se faz importante: a relação dos mecanismos de

acesso à moradia é reforçada pelo argumento de que a lógica segregadora pouco se altera a

partir dos anos 80 até os dias atuais, no que diz respeito à ação regulatória do poder público

sobre o uso do solo. A lógica segregadora pode ser evidenciada na ausência de políticas

efetivas de regularização fundiária em todos os municípios onde seus efeitos se fazem sentir

na difusão das ocupações ilegais nas áreas consolidadas e nos loteamentos clandestinos. As

áreas de expansão revelam a continuidade histórica política de omissão por parte do Estado,

do poder público, em relação a produção do espaço urbano popular. A regularização

fundiária, na maioria das cidades brasileiras, onde Juiz de Fora – MG nos serve como

exemplo, vem se dando através do mercado imobiliário, a reboque da produção empresarial,

que ao expandir suas fronteiras em direção à periferia, incorpora novas glebas à cidade legal.

Em Juiz de Fora – MG assim como nas médias e grandes cidades brasileiras, mostrou-

se possível capturar na dinâmica urbana uma matriz perversa de distribuição dos recursos

urbanos, que fazia com que os investimentos públicos, escassos, revertessem direta ou

indiretamente para as camadas já melhor servidas, de mais alta renda. Nesse sentido, o Estado

22 “Expulsão branca” – termo cunhado por Luciana Corrêa Lago em seu estudo sobre “Estruturação
socioespacial na metrópole do Rio de Janeiro: reprodução ou alteração nas condições de (não) acesso ao
urbano. IPPUR (UFRJ)
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tem orientado os parcos recursos destinados ao desenvolvimento da infraestrutura urbana de

forma a conferir à terra urbana a urbanização que ela exige para potencializar e reestruturar a

acumulação de capital como forma de adequar a cidade a novos padrões de acumulação, e

minimamente garantir a reprodução da força de trabalho. Em Juiz de Fora – MG, a situação

enfrentada pela população residente no bairro Dom Bosco caminha nessa direção. Situado na

zona oeste de Juiz de Fora, está localizado num dos principais eixos de crescimento e

“desenvolvimento” da cidade. Os estudos realizados pelos Professores Maria Lucia Pires

Menezes e Gabriel Lima Monteiro23 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) revelam

que o bairro vem enfrentando atos que enfraquecem os direitos básicos à vida, o que

especialmente afeta a população mais tradicional e pobre. Essa situação levou os habitantes

do Dom Bosco a criarem um movimento social para lutar pelo direito à cidade. O lugar se

transformou em um local de diferença entre classes sociais, no qual a cidade tem sido

transformada sem preocupação com as populações locais. A mobilização e a resistência da

população do Dom Bosco contra os especuladores imobiliários e o Estado remete à práxis da

luta contra a hegemonia do capital na produção da cidade e do lugar que, por sua vez, emerge

da desigualdade e da expropriação do espaço comunitário.

Há nível macro, no Brasil, no que tange à infraestrutura urbana. As empresas

provedoras dos serviços urbanos têm sido estatais desde os anos 30, procurando, a princípio, a

localização das redes de infraestrutura urbana em áreas mais nobres. As empreiteiras são, por

seu turno, os agentes produtores diretos de infraestrutura (em geral sob encomenda do

Estado), cujo objeto específico de valorização consiste exatamente na produção e reprodução

do ambiente construído. Já sua ligação com a incorporação imobiliária passa pela mesma

conferência necessária de urbanização à terra urbana, as dando condições de uso e suporte

para sua expansão e diversificação com definições de localização, quantidade e qualidade que

permitam a diferenciação do espaço, que procuram continuamente aprofundá-la, pois são a

base de valorização de seus investimentos.

Segundo Mauro Kleiman, do IPPUR/UFRJ em seu artigo “Estaria havendo um desvio

no padrão de causação circular?”24, as redes de infraestrutura urbana são parte básica dos

23 Menzes, Maria Lúcia Pires & Monteiro, Gabriel Lima. ESPAÇO FORA DO LUGAR: UMA ANÁLISE DO
PROCESSO DE GENTRIFICAÇÃO DO BAIRRO DOM BOSCO E SEUS IMPACTOS PARA A
COMUNIDADE LOCA, Artigo Publicado Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona Vol. XIV, núm. 331 (97), 1 de agosto de 2010 [Nueva
serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana]

24 Kleiman, Mauro.  Estaria havendo um desvio no “padrão de Causação Circular”?,  artigo publicado em 26 de
março de 2013. www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/.../2087/2046 . Acesso em 12 de
dezembro de 2013.
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processos de reestruturação do capital produtivo e potencializadora de acumulação dos

agentes, cujo marco de valorização é o espaço urbano. Isso implica, primeiramente, que o

Estado brasileiro procura dirigir seus recursos escassos e de fluxo irregular (próprios de uma

economia dependente) de maneira hierárquica, prioritariamente na criação daquelas

infraestruturas produtivas (estradas de ferro, rodovias...), priorizando a resolução das questões

de circulação, investindo sempre e majoritariamente na rede viária (cerca de 60% a 70% do

total) em detrimento daquelas referentes à habitabilidade - redes de Água e Esgoto (sendo que

os investimentos em Água sempre foram superiores aos de Esgoto), alocando-as

concentradamente nos centros de comércio e indústria e nos bairros onde exista maior renda

per capita (solvabilidade).

Observa Kleiman (2013) que as redes de infraestrutura urbana são objeto de diversas

estratégias de ação que combinam a busca de valorização de capitais ou patrimônios com

demandas/induções que permitam através de localização e qualidade das redes exatamente a

apropriação social de seus benefícios por esses agentes.

No caso brasileiro, dado a limitação de recursos para a infraestrutura e uma

hierarquização que privilegia a reprodução do capital e dos capitais que têm como marco de

lucro o espaço urbano, a disputa por sua apropriação é bastante acirrada com os diferentes

grupos sociais tendo seu atendimento subordinado a esses interesses prioritários. Para esses

grupos sociais contara, então, seu peso econômico e capacidade de pressionar o Estado, o que

tem determinado uma forma desigual de distribuição de infraestrutura com o direcionamento

para as camadas de maior renda.

Esses processos de atrair ou capturar os investimentos públicos , desenvolvidos por

frações do capital, e grupos sociais de maior renda, acabam por criar uma dinâmica em que

investimentos em redes de infraestrutura puxam novos investimentos, as áreas “nobres”,

tornam-se cada vez mais “nobres” e as de camadas de menor renda são excluídas, ou

atendidas precariamente, configurando o que a literatura denominou de “padrão de causação

circular” para expressar o padrão característico de urbanização metropolitano brasileiro.

Há título de exemplo, a expansão da rede de água potável na periferia metropolitana e

na zona oeste de Juiz de Fora (compreendida pelos bairros Salvaterra, Aeroporto, São Pedro,

Novo Horizonte, Borboleta, Nova Califórnia, Morro do Imperador) ocorreu justamente nas

novas áreas incorporadas pelo capital imobiliário, sinalizando uma reprodução do modelo de

“causação circular” espacialmente expandido.

No que tange à mobilidade nos espaços periféricos urbanos, as condições de acesso ao

transporte sofreram impacto significativo no que se refere ao preço das tarifas. O aumento do
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valor das passagens rodoviárias, ao longo da última década, numa proporção muito acima do

aumento do salário mínimo, tem causado um forte impacto no orçamento doméstico,

particularmente das famílias residentes nas áreas periféricas mais distantes, cujas rendas

mensais são cada vez mais instáveis. O total abandono desse meio de transporte por parte do

Estado, que culminou com sua privatização nos anos 90, deixou nas mãos das empresas de

ônibus e, mais recentemente, no caso das grandes metrópoles, nas redes clandestinas de vans e

kombis o controle sobre o transporte público.

Nesse sentido, pode-se pensar que as condições de mobilidade, nelas incluída a

distância do mercado de trabalho, passaram, nas últimas décadas, a ter maior peso nas

decisões locacionais da população trabalhadora.

Com base em pesquisas a que tivemos acesso e diante das evidências apresentadas nas

pesquisas e, principalmente, nas incursões realizadas no campo exploratório, foi possível

constatar três tendências – a elitização, a diversificação social e a proletarização.25 A primeira

tendência refere-se à elitização da população residente em áreas com significativa intervenção

do capital imobiliário, responsável pelas mudanças de uso do espaço. Tal tendência é

verificada:

1) em áreas consolidadas já valorizadas, como alguns bairros na zona sul de Juiz de

Fora (MG);

2) em novas áreas de expansão que se integraram à malha urbana por meio de grandes

empreendimentos de incorporação imobiliária, construção de shoppings, prédios de

alto padrão e o aparecimento de diversos condomínios fechados são para nós os

casos mais evidentes e, ainda,

3) em áreas consolidadas que a alguns anos eram menos valorizadas, podemos citar

bairros em plena expansão como São Pedro, Aeroporto, Jardim do Sol, Cascatinha,

Cruzeiro do Sul, etc.

A segunda tendência refere-se à diversificação social de áreas localizadas na periferia,

associada à “entrada” de novos empreendimentos imobiliários e, consequentemente, a

25 Entende-se como processo de (1) elitização: o aumento na participação das elites ou da pequena burguesia
juntamente com a queda na participação do proletariado ou do subproletariado; (2) diversificação social: a
queda na participação do operariado ou do subproletariado e o aumento tanto da classe média, pequena
burguesia ou elite intelectual quanto do proletariado; (3) proletarização: a queda na participação do operariado
e o aumento do proletariado ou do subproletariado.
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mudanças no padrão habitacional local. É o que Lago (2003) denomina expansão das

fronteiras do “núcleo”.

É interessante notar que nessas localidades a tendência à diversificação foi

acompanhada por taxas de crescimento populacional próxima de zero, ou seja, há uma

mudança de uso do espaço urbano, sem adensamento. Tais mudanças estão associadas, em

certa medida, à expansão de alternativas habitacionais voltadas para os segmentos sociais

médios, na forma de edifícios de apartamentos e condomínios horizontais ou conjuntos

habitacionais produzidos por empresas construtoras, em áreas onde o baixo valor da terra tem

viabilizado a compra do imóvel. A maior parte dessas empresas atuam apenas nesse mercado

imobiliário periférico. Algumas com financiamento próprio para comercialização dos

imóveis, outras se utilizando do financiamento público da Caixa Econômica Federal, a partir

de 1995.

Esse fenômeno poder ser observado em diferentes áreas periféricas, mas tendo sempre

como característica comum a alta concentração dos empreendimentos em áreas restritas,

justamente as dotadas de infraestrutura urbana (água, luz, esgoto, asfalto, etc.).

Por fim, embora não haja informações sistematizadas, pode-se afirmar que o processo

de favelização tem acompanhado o surgimento desses novos empreendimentos imobiliários

nas áreas periféricas consolidadas. Trata-se de um fenômeno relativamente novo na periferia e

que evidencia a reprodução do histórico padrão de estruturação urbana nas grandes cidades

brasileiras, onde a favela é a única alternativa de moradia para aqueles que estão

precariamente inseridos, ou não, na economia urbana e que a proximidade com o mercado de

trabalho, especialmente de prestação de serviço, tem sido até então condição para sua

inserção.

Foi possível observar em nossa incursões nos bairros considerados mais populares de

Juiz de Fora – MG foi a ampliação da proletarização de áreas operárias, com a diminuição do

operariado industrial e aumento relativo dos prestadores de serviços, trabalhadores domésticos

e ambulantes e, em numa escala muito pequena, a pequena burguesia. Nesse caso, é pouco

provável que as mudanças no perfil social local estejam relacionadas à mobilidade espacial,

pois o mais provável é ter ocorrido, na população residente, a precarização das condições de

trabalho, com a saída do setor industrial para o de comércio e serviços, o que merece, ao

nosso ver, um estudo mais aprofundado.
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Identifica-se essa tendência nas favelas na zona suburbana do Rio de Janeiro e de Juiz

de Fora (MG)26. Focalizando a análise na tendência à elitização das áreas superiores podemos

concluir que a autossegregação das elites se intensificou nos anos 80, no sentido de maior

homogeneidade social dessas áreas.

No entanto, se o foco é no processo de diversificação social das áreas periféricas,

podemos também concluir que a segregação sofreu uma retração ao se expandir para as

fronteiras do “núcleo”. Por fim, alterando a escala e observando o padrão de expansão da

metrópole, evidencia-se a reprodução do padrão desigual integrado centro-periferia.

Assim, vejamos: em Juiz de Fora (MG), foi possível observar uma expansão

conjugada a um processo de elitização e forte investimento imobiliário privado:Bosque do

Imperador, Jardim do Sol, Jardim da Serra, Aeroporto, Portal da Torre, Granville e outros que

representam o primeiro padrão) e conjugada a um processo de proletarização e autoconstrução

em lote popular sem infraestrutura: Ponte Preta, Milho Branco, Arco Iris, Vila Esperança I e

II, Faixa de Gaza, Favela do Rato são alguns exemplos.

A tendência à elitização dessas áreas e os investimentos imobiliários a ela associados

devem ser entendidos numa conjuntura de estagnação e elitização da própria produção

empresarial, que, a partir dos anos 90, começa a mudar. Além dos grandes condomínios

residenciais, verticais e horizontais, observa-se a maior concentração de shoppings e apart-

hotéis. No entanto, embora seja uma área controlada pelo grande capital incorporador,

proprietário de quase a totalidade das áreas ainda não ocupadas, observa-se que as favelas

continuam expandindo-se de forma acelerada.

Em Juiz de Fora (MG) os bairros de Vila Esperança I e II, Faixa de Gaza, Milho

Branco e Vila Olavo Costa que ilustram bem as divisões territoriais e o urbanismo da

opressão que as sociedades capitalistas instauram. São exemplos que representam o segundo

padrão de expansão metropolitana, pois são casas autoconstruídas em lotes ilegais, com

infraestrutura básica e pavimentação precários, mesclam-se ao legal não mais se enquadrando

na categoria de subnormais, portanto a métrica do poder púbico, ocupados por uma grande

massa populacional pauperizada, imersa numa zona de indiferenciação27, território não só de

desfiliados, onde a invisibilidade social passa a ganhar contornos.

26 Tomando como exemplo mais emblemático os bairros de Vila Esperança I e Vila Esperança II entre outros.
Cabe aqui lembrar que os bairros que citamos, no caso de Juiz de Fora – MG, surgiram nos últimos 25 anos
aproximadamente - período compreendido entre 1985-2010.

27 Categoria que trabalharemos mais detidamente no capítulo II. Em síntese, nos ajuda a ir além da sociedade
salarial proposta por Robert Castel no sentido de dar maior inteligibilidade à nossa realidade. Numa interface
com Giorgio Agabem poderíamos dizer que, considerando a realidade brasileira na qual a exceção se torna
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Em um conjunto de debates recentes sobre as questões da cidade, das “classes

populares” ou de seus territórios, um conjunto de elementos tem marcado o caráter nebuloso,

ou pelo menos distante dos referenciais clássicos pelos quais as cidades e seus territórios

foram descritos e analisados no passado. É possível, assim, recorrer às noções de porosidades

e liminaridades, ou de zonas cinzentas entre sombra e penumbra, ou mesmo de

indeterminações que perpassam autores, temas, tentativas de compreensão.

A noção de  indiferenciação aqui esboçada se refere a esse conjunto mais ou menos

recente de transformações, em que a experiência do trabalho para além do trabalho fabril e da

cidade, para além das referências dualizadas como centro e periferia,

presença ou ausência do Estado, lugar de trabalho e lugar de moradia, se mesclam. Em

nosso estudo, interessa, sobretudo, destacar que essas novas experiências nos sinalizam

mudanças dos tempos sociais isto é, nos obrigando a algumas redefinições. Uma delas é a que

permite perceber que a experiência do trabalho e de sua precarização ou encolhimento formal,

a experiência do que Oliveira(2003)28 chamaria de “trabalho sem forma”, que em nossos dias

ganha contornos na experiência da cidade marcada por fluxos de produção e circulação de

riqueza, ainda que esses fluxos estejam, eles também, em zonas nebulosas e cinzentas, em

zonas de indiferenciação.

A classe política e de grande parte da intelectualidade orgânica a serviço do capital

tem (in)viabilizado e restringido a construção de um mundo comum entendido, aqui, como

espaço público, sinalizando, quase sempre, o desejo de uma sociedade que democratiza-se às

avessas encontrando uma resposta “à prussiana” para os grandes e graves problemas

nacionais. Uma resposta na qual a conciliação “pelo alto” não escondeu jamais a intenção

explícita de manter marginalizadas ou reprimidas ─ de qualquer modo, fora do âmbito das

decisões ─ as classes e camadas sociais “de baixo”.

No Brasil, hoje, as urgências e o caos definem as condições pelas quais evolui a atual

de obra de (re)construção dos espaços urbanos, nas grandes cidades brasileiras. O urbanismo

desenfreado dos bairros pobres de nossas cidades responde ao urbanismo do medo, assim

como a violência dos pobres tem respondido à violência de sua desumanização.

cada vez mais a regra, a vida passa a coincidir exatamente com o espaço político, em que exclusão e inclusão,
bios e zoé, direito e fato passam a habitar uma zona de inexorável indeterminação.

28 Ver a esse respeito, Crítica à Razão Dualista/Ornitorrinco, São Paulo, Boitempo, 2003. Também é preciso
mencionar que algumas dessas ideias reaparecem discutidas em novas chaves em V. S. Telles: Mutações do
trabalho e experiência urbana” Tempo social , julho de 2006.



46

1.2 A degradação humana nos espaços periféricos urbanos: conjugando informalidade e

subnormalidade29

“(No interior do sono, aninhados em árvores de sonho, / os

pássaros / tramam uma nova alvorada) / O que realmente quero

dizer: as heras se alastram pelo muro.”

Caminhos Circulares – Milton Rozendo

Poeta Alagoano

Nossa análise sobre os censos de 2000 e 2010 revelam que estamos vivendo um estado

de calamidade habitacional em uma década. Procuramos mostrar o caos urbano instalado nas

grandes e médias cidades brasileiras e suas muitas interfaces com o fenômeno do pauperismo

que assola milhões de brasileiros e, até então, inevitável ampliação dos bolsões de miséria.

Em uma década – que abrange os dois anos do governo de Fernando Henrique Cardoso

(FHC) e os oito anos do governo Lula – o número de pessoas vivendo em favelas, no país,

quase dobrou, segundo dados do Censo 2010, divulgados pelo IBGE.

Os dados que aqui apresentamos nos permite afirmar que nessas últimas décadas a

agenda das Reformas Sociais presentes nos governos de Fernando Collor, Itamar Franco,

Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, e, em todos esses, as tentativas de

modificar a estrutura do sistema de relações de trabalho e renda, de educação, fundiário

urbano e rural do país se mostraram frustradas.

Devemos ressaltar que o fenômeno de favelização não é exclusivo dos grandes centros

urbanos brasileiros, já que em muitas cidades de médio porte como, por exemplo, Juiz de

Fora, cidades do Vale do Jetiquinhonha, em Minas Gerais, e outras do Estado do Rio de

Janeiro como Volta Redonda, Teresópolis, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Valença, etc., das

quais temos mais informações, o mesmo fenômeno pode ser evidenciado.

Outro fato que merece nossa atenção é de que no caso do Rio de Janeiro, apesar do

aumento de aglomerados subnormais, esse se deu em menor proporção, durante a década

2000-2010, em relação ao país. São nada menos, segundo os dados oficiais, 11,4 milhões de

29 O conceito de subnormalidade vincula-se ao aglomerado subnormal. Utilizado pela primeira vez no Censo
Demográfico de 1991 possui certo grau de generalização de forma a abarcar a diversidade de assentamentos
irregulares existentes no país, conhecidos como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas,
ressacas, mocambos, palafitas, entre outros.
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pessoas, em 2010, contra 6,5 milhões de pessoas, em 2000. O total de brasileiros em moradias

precárias é agora maior do que toda a população de Portugal (10,7 milhões), por exemplo.

Levando em consideração o aumento populacional no período, a proporção de pessoas

em favelas passou de 3,9% para 6% dos brasileiros, totalizando um aumento de 65%.

Gráfico 1 - Taxa de Crescimento do PIB e do PIB per capita (%)

Fonte: IBGE - Departamento de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
Publicado em 3 de março de 2011

No mesmo período, a economia do país cresceu 42,6%, o que mostra o fracasso das

políticas habitacionais e a brutal concentração de renda, mesmo considerando que o aumento

do PIB per capita, no período, de 7,5% foi o maior em 10 anos como mostra o gráfico 1. A

cidade do Rio de Janeiro tem a maior população em favelas com cerca de 1,3 milhão de

pessoas, mas o aumento de 27,5%, no período 2000-2010, foi bem menor do que no país.

Isso nos leva a crer que o fenômeno do pauperismo no Brasil não se restringe mais as

áreas periféricas das grandes cidades. O fenômeno se amplia e se torna mais complexo

quando se considera a diminuição da população economicamente ativa no campo, devido, em

grande parte, ao avanço do agronegócio, da redução das atividades industriais, da rotatividade

da força de trabalho e da redistribuição da força de trabalho no setor terciário, em atividades

não definidas e não declaradas que passam a sinalizar o aumento significativo da

informalidade e com ela a precarização das relações de trabalho, tendo como umas das

consequências mais diretas a forte perda de recursos, motivados pela queda de arrecadação

fiscal, além de um grande contingente de subempregados de toda ordem, sem acesso a

qualquer tipo de cobertura previdenciária.
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A perda de recursos pela queda da arrecadação fiscal pode ser evidenciada na tabela 1

abaixo, totalizando na última década uma queda de 13,3%.

Tabela 1: PEA - População Economicamente Ativa / PO - População Ocupada
BRASIL - Período: 2002 – 2012 Contribuição a Previdência Social

Fonte: IBGE - Síntese dos Indicadores Sociais – SIDRA
Elaboração feita pelo autor

Recentemente, o atual Ministro da Previdência Social, Leonardo Rolim, anunciou uma

forte tendência de desaceleração da arrecadação da Previdência Social, em 2012, contribuindo

para um salto no déficit acumulado.  Segundo o ministro, como as despesas com benefícios

continuaram crescendo (alta de 8,1%), o déficit da Previdência aumentou 38,1% em junho de

2012, na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$ 2,757 bilhões,

ressaltando que o governo esperava desaceleração na receita, devido ao desaquecimento do

mercado de trabalho nos últimos meses. No entanto, ele considerou que a queda na taxa foi

grande e surpreendeu assinalando,

É preocupante, mas a receita deve acelerar novamente com a retomada da economia
neste semestre. (Folha de São Paulo, 27 de julho de 2012)

Um otimismo que não se justifica diante do quadro recessivo que vem apresentando a

economia dos países que se encontram no centro hegemônico do capital. Apesar do aumento

do déficit em junho, no acumulado do ano o saldo negativo ficou quase estável em relação à

primeira metade de 2011, com alta de apenas 0,1%, para R$ 20,78 bilhões.

O Ministro salienta ainda que, na prática, o déficit de 2012 foi menor, pois o Tesouro

ainda vai cobrir as perdas de cerca de R$ 1 bilhão na arrecadação do primeiro semestre,

geradas pelas desonerações da folha de pagamento de alguns setores. Leia-se correção dos

2002 2012 %
População Economicamente Ativa

10 anos ou mais 36.071 42.243 14,6
Qualquer tipo de trabalho

População Ocupada
10 anos ou mais 19.841 24.146 17,8

Qualquer tipo de trabalho

População Ocupada
10 anos ou mais 10.922 16.492 33,8

Qualquer tipo de trabalho
Contribuindo para Previdência Social

Relação entre POC e PONC (%) 45,0 31,7 13,3
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salários dos servidores públicos abaixo dos índices reais de inflação (sem ganhos reais),

ajustes nos pagamentos de benefícios dos servidores públicos e privados, subcontratação,

terceirização no âmbito da administração pública, etc.

Rolim informou, ainda, que o pagamento total de pensões, no ano, ultrapassou R$ 100

bilhões pela primeira vez. O ministério estuda mudanças nas regras de pagamento de pensões

para reduzir esse valor, mas não há previsão de quando elas serão implementadas. O que aqui

se anuncia são justificativas para ações tópicas, somadas a outras, oriundas de outros setores

da administração pública ligados a Política Social, revelam a racionalização de recursos e

esvaziamento do poder das instituições. Assim, racionalizando recursos reduz o papel do

Estado no que tange ao desenvolvimento e implementação de Políticas Sociais que, para

recuperar sua “solvência”, é preciso “reformar” sua administração e redefinir seu modo de

intervenção na economia.

Esquece-se que a proposta do governo federal para fazer frente a crise do capital

baseia-se na atração de capital especulativo, com juros altos, o que tem aumentado as dívidas

interna e externa, provocando uma crise fiscal enorme nos estados e municípios. Isso nos leva

a crer que a proposta de descentralização apresentada pela União consistiu e continua

consistindo, em um repasse, para a sociedade, das políticas sociais. Portanto, o que

aparentemente seria uma proposta de Estado mínimo, configura-se como realidade de Estado

mínimo para as políticas sociais e de Estado máximo para o capital. (PERONI, 2003)30.

O Estado se mostra mínimo, principalmente, para as políticas sociais de habitação. A

questão da habitação pode ser considerada, na atualidade, um dos principais problemas sociais

urbanos do Brasil. Numa perspectiva que concebe o problema da moradia integrado à questão

do direito à cidade (acesso), é possível perceber que as reivindicações em relação à habitação

emergem sob várias facetas: solução para os graves problemas de infraestrutura (saneamento,

asfaltamento, etc.), construção de moradias para atender ao número alarmante de famílias sem

casa própria e questionamento das obras de urbanização em áreas periféricas e favelas

(também nomeadas aglomerados subnormais).

É importante perceber como os atuais problemas urbanos, em especial aqueles

relacionados à habitação, refletem um século de políticas que não consideraram a população

mais pobre ou, em alguns períodos, nem existiram. Nesse sentido, torna-se pertinente uma

retomada histórica da questão da habitação urbana no Brasil, mas não o faremos neste estudo

30 Sobre o “Estado mínimo” ver MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social: crítica ao padrão
emergente de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002. E PERONI, Vera Maria Vidal. Política educacional
e papel do Estado no Brasil dos anos 90. São Paulo: Xamã, 2003.
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preliminar, dando destaque para dados recentes que subsidiam nossas análises e para algumas

políticas e projetos que até o momento se mostraram insuficientes diante do pauperismo

crescente que, em nossa contemporaneidade, emerge como a grande questão social a ser

enfrentada.

No início dos anos 2000, foi aprovada a Lei Federal 10.257, conhecida como Estatuto

das Cidades, que, em linhas gerais, tem como objetivo fornecer suporte jurídico mais

consistente às estratégias e aos processos de planejamento urbano (FERNANDES, 2008)31,

garantindo a função social da propriedade, o planejamento participativo nas políticas urbanas

e o acesso universal à cidade (MORAES; DAYRELL, 2008)32.

Destaca-se que essa lei propõe “que a descentralização e a democratização caminhem

juntas para garantir a plena legitimidade social dos processos de planejamento urbano [...] e

gestão de cidades.” (FERNANDES, 2008, p. 44). Sobre a questão da habitação, o Estatuto

reforçou instrumentos para a garantia da função social da propriedade e da regularização

fundiária, tais como imposto sobre propriedade imobiliária urbana progressivo,

desapropriação com títulos da dívida pública, usucapião urbano, concessão especial para fins

de moradia, demarcação de zonas especiais de interesse social etc.

No governo Lula (2003-2010), a principal política para a habitação foi o Programa

Minha Casa Minha Vida33, do Ministério das Cidades, lançado em abril de 2009 com a meta

de construir um milhão de moradias, totalizando R$ 34 bilhões de subsídios para atender

famílias com renda entre 0 a 10 salários mínimos. Além de seu objetivo social, o Programa,

ao estimular a criação de empregos e de investimentos no setor da construção, também foi

uma reação do governo Lula à crise econômica mundial do fim de 2008. Assim como nos

outros grandes programas federais para a produção de moradia (a FCP e o BNH), a iniciativa

privada é protagonista na provisão de habitações também no Programa Minha Casa Minha

Vida, pois 97% do subsídio público são destinados à oferta e à produção direta por

construtoras privadas e apenas 3% a cooperativas e movimentos sociais (FIX; ARANTES,

31 FERNANDES, Edésio. “Do código civil ao Estatuto da Cidade: algumas notas sobre a trajetória do Direito
Urbanístico no Brasil”. In VALENÇA, Marcio (org.). Cidade (i)legal. Rio de Janeiro, Mauad X, 2008, p. 43 –
62.

32 MORAES, Lúcia; DAYRELL, Marcelo. Direito Humano à moradia e terra urbana. Curitiba. 2008. [Cartilha]
33 Para mais detalhes do funcionamento do Programa Minha casa Minha Vida consultar a cartilha de

apresentação do Programa, disponível em:
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/mcmv/CARTILHACOMPLETA.PDF
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2009)34. Esse protagonismo permitiu a concentração dos recursos na construção de habitações

destinadas a famílias com renda entre 3 e 10 salários mínimos, apesar de a maior demanda por

moradia ser das famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Além disso, as prefeituras têm

perdido poder, pois o programa “estimula um tipo de urbanização e de captura dos fundos

públicos que, por si só, torna mais difícil a aplicação” dos instrumentos de reforma urbana

previstos no Estatuto das Cidades, como a participação no planejamento e na execução de

políticas urbanas (FIX; ARANTES, 2009).

O histórico das políticas nacionais para a habitação mostra, assim como o de outras

políticas, como os principais programas nacionais tornaram o problema habitacional - uma

obrigação do Estado e um direito numa questão de mercado (AZEVEDO; ANDRADE,

1982)35, ao repassar para o setor privado o protagonismo na produção de habitações a serem

financiadas. Tal modelo, baseado na lógica de mercado (neoliberal), fez com que as unidades

produzidas sempre fossem concebidas como mercadorias, rentáveis aos seus proponentes, o

que explica o fato de as políticas sempre terem atingido, predominantemente, a classe média e

terem atendido aos interesses do empresariado da construção civil. Essa distorção da política

habitacional revela a incompatibilidade da finalidade social da política habitacional com o

modo empresarial de produção da moradia.

No que tange ao contingente populacional habitando esses aglomerados ditos

subnormais, considerando apenas as grandes metrópoles brasileiras, segundo dados oficiais

obtidos através do censo 2010, atingiu em valores absolutos na ordem de 11.425.644 pessoas,

isto é, em favelas, palafitas etc. Para efeito de comparação é um contingente maior que a

população de Portugal que hoje se encontra na ordem de 10,7 milhões de pessoas e é mais de

três vezes superior a população do vizinho Uruguai com 3,3 milhões de habitantes. Em 2000,

eram 6,5 milhões vivendo em moradias precárias, o que demonstra que esse contingente quase

dobrou no período, cabendo lembrar que refere-se ao período que vai dos dois últimos anos

do governo FHC e aos oito do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

34 FIX, Mariana; ARANTES, Pedro Fioro. Minha Casa, Minha Vida: uma análise muito interessante. 2009.
Disponível em: http://turcoluis.blogspot.com/2009/08/minha-casa-minhavidaanalise- muito.html. Acesso em
20/05/2005.

35 AZEVEDO, Sérgio. A crise da política habitacional: dilemas e perspectivas para o final dos anos 90. In.
AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luis Aureliano G. de (orgs.). A crise da moradia nas grandes cidades – da
questão da habitação à reforma urbana. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ.1996
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Tabela 2: População brasileira em aglomerados subnormais

População Brasileira em
Aglomerados Subnormais

2000 % 2010 %

6.535.634 3,9 11.425.634 6,0

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2000 e 2010. Elaboração do autor

O mapa abaixo nos mostra a distribuição e concentração dessa população nos Estados

da Federação e o gráfico 2 os aglomerados subnormais mais populosos.

Gráfico 2: Distribuição dos aglomerados subnormais por estado

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010
Elaboração do autor
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Gráfico 3: Aglomerados subnormais mais populosos em 2010. População residente

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010
Elaboração do autor

Ao longo desses últimos dez anos, o número absoluto de habitantes em favelas cresceu

75%, desconsiderando o aumento da população no período que foi na ordem de 12,3%.

Proporcionalmente, incluindo o aumento da população no período, havia 3,9% dos brasileiros

em favelas, em 2000, contra 6%, em 2010, que significou um aumento de 65%. No mesmo

período, a economia brasileira cresceu 42,6%, sendo que a evolução da população em

comunidades com o perfil de subnormalidade evoluiu de 18,65% para 22,03% no mesmo

período, como mostra o Gráfico 4 abaixo.

Gráfico 4: Evolução da população nos espaços subnormais

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 / Aglomerados subnormais. Elaboração do autor.

O caso do Estado do Rio de Janeiro é emblemático. Os dados do último censo

realizado pelo IBGE, em 2010, revelaram que na capital fluminense dos seus 5. 847.904

habitantes, 1.092.283 habitavam as favelas do município do Rio de Janeiro equivalendo a

2010

2000
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18,5% do total. O crescimento da população em aglomerados subnormais em 10 anos foi de

27,5%, enquanto que a cidade regular, excetuando os moradores das favelas, cresceu a um

ritmo oito vezes menor, apenas 3,4%, passando de 4.765.621 para 4.929.723, nesses 10 anos.

Como exemplo da ampliação desses bolsões de pobreza, podemos citar o Parque Dois Irmãos

que teve sua população aumentada em vinte vezes.

A comunidade surgiu em 1992, com uma invasão de 300 pessoas. Dezoito anos

depois, já eram 6.775 moradores, segundo o Censo, inseridos no chamado Complexo da

Colônia Juliano Moreira, totalizando sete comunidades que, juntas, tinham até o ano passado

(2010) 15.474 habitantes, sendo considerada a 13ª maior favela ou complexo de favelas do

município do Rio de Janeiro. Estudos baseados no Censo 2010 realizado pelo IBGE,

utilizando critérios de classificação do Instituto Pereira Passos, permitiu uma amostragem

mais atualizada das favelas (ou aglomerados subnormais) no município do Rio de Janeiro.

Tabela 3: Maiores Favelas e Complexo de Favelas do Rio de Janeiro 2010(*)

Fonte: IBGE – Aglomerados subnormais – Censo 201036. Tabela reelaborada pelo autor.

Até onde podemos perceber há consenso entre especialistas que, apesar dos bons

indicadores da economia no período, não houve em contrapartida políticas públicas efetivas

de infraestrutura como habitação, saneamento, urbanização e outras de cunho social,

revelando o Estado mínimo quanto a essas políticas.

36 (*) Utilizou-se critérios do Instituto Pereira Passos.
(**) Embora  nem o IBGE, nem o IPP agrupe as favelas da Maré num único complexo, se reunidas as áreas

contíguas de favela da região, a população de Parque União, a Parque Rubens Vaz, Nova Holanda, Parque
Maré, Baixa do Sapateiro e Timbau, juntos, somaria 64.215 moradores em 2010.
Reelaboração pelo autor.

1 Rocinha 69.161 14 Complexo da Gleba I – Faz. Botafogo 15.439

2 Complexo do Rio das Pedras 58.430 15 Complexo do Lins 15.156

3 Complexo do Alemão 58.430 16 Complexo da Vila Vintém 15.064

4 Complexo da Fazenda do Coqueiro 44.834 17 Complexo do Dendê 15.059

5 Complexo da Penha - Vila Cruzeiro 35.388 18 Nova Cidade 14.620

6 Complexo do Jacarezinho 32.972 19 Complexo do Morro do Chapadão 14.351

7 Complexo do Acari 21.999 20 Complexo da Vila Joaniza 13.997

8 Complexo de Manguinhos 21.846 21 Complexo da Mangueira 13.908

9 Complexo de Pedreira 20.508 22 Complexo Parque Criança Esperança 13.483

10 Parque União 19.671 23 Nova Holanda 13.471

11 Complexo dos Macacos 19.082 24 Parque Jardim Beira Mar 13.178

12
Complexo do Bairro Proletário do Dique 15.550 25 Parque da Maré (**) 12.429

13 Complexo da Colônia Juliano Moreira 15.474 Total de moradores 603.500
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Na era do pré-sal, o que se vê é o contraste cada vez mais visível entre a extrema

pobreza e a extrema riqueza. A metáfora do ornitorrinco de OLIVEIRA (2002) sobre a

realidade do Brasil de hoje continua valendo. Infelizmente, somos um

ornitorrinco capitalista condenado a submeter tudo à voragem da financeirização,
uma espécie de buraco negro... uma acumulação truncada... uma sociedade
desigualitária sem remissão. (OLIVEIRA, 2002, p. 150)

Utilizando uma nova metodologia e novas tecnologias segundo o IBGE, os primeiros

resultados obtidos em 2010 podem ser assim traduzidos: os 3,2 milhões de domicílios

situados em 6.329 favelas estavam situados na Região Sudeste, equivalendo a 49,8% do total,

com destaque para o estado de São Paulo, que abrigava 23,3%, Rio de Janeiro 19,1%,

Nordeste 28,7%, Norte 14,4%, com menor ocorrência nos estados do Sul com 5,3% e no

Centro-Oeste 1,8%.

Gráfico 5: Proporção de pessoas residentes em aglomerados subnormais em
relação à população total das regiões metropolitanas de cada região

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2000 e 2010
Elaborado pelo autor

Os polos de concentração de emprego e de infraestrutura ganham sem dúvida mais

visibilidade no entorno das grandes metrópoles, onde esse tipo de habitação costuma se

proliferar mais facilmente, o que não exclui outras regiões e cidades de médio e pequeno

porte, como foi identificado no Censo 2010, onde o mesmo  fenômeno ocorre diferindo

apenas em proporção em relação aos grandes centros comerciais e industriais e mantendo os

mesmos efeitos nefastos.
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Como exemplo podemos citar Angra dos Reis, cidade do sul fluminense onde,

também, a extrema riqueza passa a conviver com a extrema pobreza. Um quadro que

contrasta e muito, com o da Angra dos Reis de mansões, barcos de luxo e praias paradisíacas.

Foi o que mostrou a pesquisa sobre os aglomerados subnormais  do Censo 2010 do IBGE,

divulgado no dia 21 de dezembro de 2011. Segundo o estudo, em 2010, a cidade no sul

fluminense era a décima do país num ranking nada desejável para qualquer gestor público: o

de municípios com maior percentual de domicílios em favelas.34,2% das residências de

Angra ficavam em aglomerados subnormais, ou seja, 18.341 dos 53.575 domicílios da cidade.

Para se ter uma ideia dessa proporção, na cidade do Rio de Janeiro esse percentual é da ordem

de 19,9%. No caso de Angra de seus 169.270 habitantes, 60.009, isto é, 35,5% viviam em 37

aglomerados sendo que três deles havia mais de 5 mil habitantes nesses aglomerados. É o

caso de Divinéia/ VilaNova, Banqueta e Margem do Rio Mambucaba.

Gráfico 6: Angra dos Reis – RJ / Habitantes em aglomerados subnormais

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010
Elaboração do autor

Embora o IBGE não identificasse favelas no município em 1991, no censo de 2000,

quando a cidade tinha 119.246 habitantes, foram contados 3.799 habitantes nas favelas da

época. Hoje esse número se multiplicou por 15.

Para a Profa Luciana Pereira Lago, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da

Universidade Federal do Rio de Janeiro IPPU/UFRJ37, os dados do Censo 2010 nos revelam

uma década de praticamente ausência de políticas habitacionais de construção de
moradias para a população de baixa renda. Por isso, muitas cidades em todo o
Brasil, como em Angra dos Reis, experimentaram o crescimento de suas favelas.
(LAGO, 2011, p.4)

37 Entrevista publicada no Jornal O Globo, quinta-feira, 22 de dezembro de 2011, p. 4 seção País.
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De 1986, na época do Banco Nacional da Habitação (BNH), até 2009, com o Minha

Casa Minha Vida, vivemos um período de ausência de Políticas habitacionais para construção

de moradias. O que se viu nesse período foram medidas como regularização e a legalização de

favelas. Infelizmente, a implantação do Minha Casa Minha Vida não se oferece como

alternativa à grande massa empobrecida de nossos municípios, já que não alcança a população

que ganha de zero a três salários mínimos.

Gráfico 7: Rendimento domiciliar per capita

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010
Gráfico elaborado pelo autor

O estudo do IBGE revelou ainda que quase metade dos municípios (42 dos 92) tinha

aglomerados subnormais. Além de Angra dos Reis, outras cidades de porte médio do estado

eram apontadas como as com maior percentual de domicílios em favelas do país. Também,

como exemplo, podemos citar Teresópolis, outra cidade, assim como Angra dos Reis, com

elevado índice de domicílios em favelas: cerca de 23,4%, em 2010, equivalendo a 12%, isto é,

12 mil residências (21a no ranking nacional). No estado do Rio, o IBGE identificou 1332

aglomerados subnormais, com 2.923.744 habitantes.

Em relação a Juiz de Fora, Minas Gerais, cidade que faz parte de nosso campo

exploratório, os dados socioeconômicos obtidos pelo cruzamento de informações, por meio

do Censo Demográfico de 2000 e de 2010, fortalecem a tese de que o processo de favelização

não se restringe mais as grandes metrópoles, passando a englobar cidades acima de 100.000

habitantes como vimos anteriormente.
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Tabela 4 – Distribuição dos aglomerados subnormais em Juiz de Fora

IBGE - Censo 2010 População residente em
domicílios particulares

ocupados em aglomerados
subnormais

Média de

Grandes Regiões,
moradores

Unidades da Federação, domicílios

municípios e aglomerados subnormais Aglomerados Total Homens Mulheres particulares

subnormais ocupados

Juiz de Fora 1600 5482 2731 2751 3,4

Alto Dom Bosco 187 661 335 326 3,5

Estrada para Remonta 70 232 128 104 3,3

Favela do Rato 68 211 100 111 3,1

Favelinha da Facit 56 191 90 101 3,4

Holcin e Margem da Linha Férrea 65 223 108 115 3,4

Milho Branco 468 1604 794 810 3,4

Morro Dos Cabritos 136 455 216 239 3,4

Ocupação da Margem Direita do Rio Paraibuna 45 162 80 82 3,6

Parque das Cachoeiras 76 256 124 132 3,4

Rua Walquírio Seixas de Faria 117 423 217 206 3,6

Terra Nossa 86 280 142 138 3,3

Vila Fortaleza 83 284 158 126 3,4

Vila Santa Terezinha 95 329 160 169 3,5

Vila São Cristovão 48 171 79 92 3,6
Fonte: IBGE – Censo 2010
Tabela elaborada pelo autor

Juiz de Fora, em 2012, contava com uma população de aproximadamente 516.247

habitantes, sendo que, em 2000, a cidade alcançava 456.796 habitantes, um aumento de

11,5%. Cabe aqui ressaltar que, em 2000, Juiz de Fora não apresentava nenhuma fração de

sua população habitando os chamados aglomerados subnormais. Em uma década, segundo o

IBGE, 14 unidades passaram a integrar a diversidade urbana da chamada “Manchester

Mineira”.

Em reunião realizada no mês de julho de 2011, entre representantes do IBGE e a

Comissão Municipal de Geografia e Estatística sobre o mapeamento dos aglomerados

subnormais (AGSN), em Juiz de Fora, foram apresentadas todas as áreas identificadas e

mapeadas através do Censo 2010 aos gestores públicos.

Segundo o relatório, na etapa de preparação do Censo 2010 foram identificados 21

AGSNs e 23 setores referentes a esses AGSNs. Além disso, foram analisados todos os

AGSNs do município e feitos os devidos registros na Relação Preliminar de Aglomerados

Subnormais, que segue:



59

“Foram apresentadas todas áreas citadas na primeira reunião, ficando acordado que
os aglomerados subnormais que continuarão na relação do IBGE, pois atendem aos
critérios, são: 0003-Parque das Cachoeiras, 0006-Favelinha da FACIT, 0007-
Walquirio Seixas de Faria, 0008-São Cristovão, 0010-Holcim e Margem da Linha
Férrea, 0011-Estrada da Remonta, 0014-Vila Fortaleza, 0017-Terra Nossa, 0021-
Vila São João Batista, 0022-Alto do Dom Bosco, 0023-Vila Santa Terezinha, 0024-
Coronel Quintão, 0025-Ocupação da margem direita do Rio Paraibuna, 0026-Favela
do Rato, 0027-Vale dos Guedes. Foram incluídos: Grota dos Puris, Ocupação do
Borboleta, Alto Jardim Casa Blanca, Alto Três Moinhos, Morros dos Cabritos.
Foram retirados por não atenderem os conceitos de aglomerado subnormal: 0015-
Cantinho do Céu, 0016-Jardim das Pedras Preciosas, 0018-Vale Verde, 0019-Jardim
Umuarama, 0020-Vila da Conquista. Das 07 áreas citadas para serem incluídas na
primeira reunião, após análise em campo do IBGE, constatou-se que Matinha e a
Rua Porcisio Pereira serão somente identificadas, por não possuírem no mínimo
51 domicílios. Foram incluídas 03 delas, Invasão do Borboleta, Alto Casa Blanca,
Grota dos Puris. As áreas Solidariedade e a Ladeira do Vitorino Braga não atendem
aos critérios do IBGE. Foram apresentadas as áreas que serão consideradas como
somente identificadas: Jardim Cachoeira, Ribeirão das Palmeiras, Favela da Empav,
Vila São Sebastião, Junto Via Férrea, Prolongamento da Rua Raimundo Tavares.
Após conversarmos sobre todas as áreas citadas, repassamos todas áreas
consideradas como AEIS no mapa pela Prefeitura, para confirmar se todas estavam
incluídas na relação e foram citadas a Ocupação da margem esquerda do córrego
Três Pontes, Niterói e Travessa Grão-Mogol, logo após a reunião o IBGE foi a
campo e verificou que estas três áreas não atendem aos critérios exigidos. E para
finalizar, ressaltamos que alguns limites serão alterados e aquelas áreas que serão
incluídas que não pertencem apenas um setor censitário, ou seja tem partes em
setores diferentes, serão trabalhados mais detalhadamente, por isso não estarão
disponíveis na divulgação prevista para outubro de 2011. As áreas que terão seus
limites alterados serão: Milho Branco, Holcim e Margem da Linha Férrea, Estrada
da Remonta, Vila Santa Terezinha, Coronel Quintão, Grota dos Puris, Ocupação do
Borboleta, Alto Jardim Casa Blanca, Alto Três Moinhos.”38 (COMISSÃO
MUNICIPAL DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011)

. Posteriormente, apresentaremos novos dados já que Juiz de Fora, pelas suas

particularidades socioespaciais, precisa ser mais bem investigada no que tange ao crescente

número de aglomerados subnormais nos últimos 10 anos. Nesse primeiro momento, nossas

análises se dão em função de dados mais gerais, mas que não deixam de ter pertinência

quando nos referimos ao estudo das políticas públicas de contenção e alívio à pobreza e suas

interfaces com as demais políticas.

Sobre os aglomerados subnormais, em Juiz de Fora, a tabela abaixo nos ajuda a

visualizar sua distribuição

38 Texto extraído da Ata da reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística realizada em 7 de julho de
2011 na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Juiz de Fora - MG
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Tabela 5: Características da População residente – Juiz de Fora - MG

Grandes Regiões,
Unidades da Federação,

municípios, tipo de
setor e situação do

domicílio (1)

População residente em domicílios particulares ocupados - Censo 2010

Total
Cor ou raça

Branca Preta Amarela Parda Indígena
Sem

declaração

Juiz de Fora 513 842 292 645 75 203 3 435 141 921 635 3

Aglomerados
Subnormais

5 482 1 404 1 708 8 2 353 9 -

Urbana 502 492 288 563 72 818 3 411 137 077 620 3

Rural 5 868 2 678 677 16 2 491 6 -

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010

Entre os dados que consideramos relevantes, comparando o período de 1991 a 2010, a

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo se reduziu

em 34,0%. De certa forma, as primeiras análises fundamentadas nos dados e evidências do

campo exploratório indica o aparecimento desses aglomerados subnormais que até o ano 2000

praticamente não existiam e encontram explicação no avanço do pauperismo como indutor,

expressando na favelização dos espaços urbanos as múltiplas faces que a pobreza engendra.

No tocante a aspectos mais gerais, verificou-se que 88,2% dos domicílios em

aglomerados subnormais estavam em regiões metropolitanas com mais de um milhão de

habitantes nas quais quase a metade 43,7% estava localizada nas regiões metropolitanas de

São Paulo, Rio de Janeiro e Belém.

A concentração na Região Sudeste pode ser entendida facilmente pelo grande atrativo

que a região sinaliza em relação às oportunidades de trabalho oferecidas pela intensidade do

processo de industrialização. Hoje o quadro que se apresenta não é mais o mesmo.  Com a

reestruturação produtiva do capital, com a crise dos anos 1990 e o deslocamento das plantas

produtivas para outras regiões, ampliando o setor de serviços e a informalidade esgarçando a

coesão social, os bolsões de miséria se ampliam já que  5.337.542 de pessoas dos 11,4

milhões habitam os chamados aglomerados subnormais, isto é, 50% do total identificado pelo

Censo Demográfico do IBGE 2010.

Assim como o IBGE, os organismos internacionais apontam e identificam o mesmo

problema. Segundo o relatório apresentado na abertura do 5o Fórum Urbano Mundial da

Organização das Nações Unidas (ONU), realizado no Rio de Janeiro, em 2011, as cidades

brasileiras integram as mais desiguais. Da mesma forma o documento apresentado no fórum

intitulado “O Estado das Cidades no Mundo: 2010/2011: Unindo o Urbano Dividido” também

informa que o Brasil é o país com maior distância social na América Latina.
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Em termos de favelização, o estudo da ONU, mesmo usando outros critérios39,

apresenta resultados paradoxais para o Brasil. Apesar de ter sido o país que apresentou o

maior número de pessoas que deixaram de viver em condições de favelização na América

Latina, aproximadamente 10,4 milhões, a pesquisa demonstrou que ficamos abaixo dos

nossos vizinhos. Enquanto as condições de moradia melhoraram para 16% da população

brasileira, esse índice ficou em 40,7% na Argentina, 39,7% na Colômbia, 27,6% no México e

21,9% no Peru.

O quadro que aqui descrevemos nos serve para mostrar que não existe escassez de

potenciais alavancas para as políticas públicas com foco na redução da desigualdade. Em vez

disso, talvez exista, no caso brasileiro, escassez de vontade política.

Observa-se pela análise dos dados obtidos e observações no campo exploratório que o

pouco alcance (ou ausência) de políticas públicas habitacionais, em especial associadas ao

processo de favelização, permitiram a disseminação de modo residual e acelerado de

conjuntos habitacionais, suprimindo espaços livres, comprometendo ambientes frágeis e

homogeneizando a paisagem periférica.

Tais políticas contribuíram para a exacerbação das condições de desigualdade

socioespacial no espaço intraurbano de metrópoles, cidades médias e pequenas. A partir da

década de 1990, se incentiva a municipalização das políticas habitacionais, porém, devido à

diversidade inerente às favelas, assim como a sua fragmentação no intraurbano, essas políticas

adotam ações multiorientadas atreladas à localização, à vulnerabilidade sócioambiental, entre

outras.

Dentro de um quadro pouco promissor, algumas tendências são apontadas, tais

como: predomínio das comunidades de áreas de risco como alvo maior das ações; a utilização

de instrumentos urbanísticos de regularização fundiária; a expansão da cidade espontânea

autoconstruída; a ampliação do mercado imobiliário formal na produção habitacional.

A análise dos dados até aqui trabalhados do quadro social brasileiro evidencia

significativa persistência da pobreza e da desigualdade social, com diminuição nesses índices,

com medidas adotadas a partir da Constituição brasileira de 1988. Tem-se nos últimos anos a

possibilidade de superação da indigência, embora a pobreza, mesmo que diminuindo de modo

mais significativo do que a desigualdade social, pareça vir sendo apenas administrada e

controlada.

39 De acordo com a metodologia de pesquisa usada no relatório da ONU, deixar de viver em condição de
favelização não significa necessariamente mudança de residência ou remoção de comunidade. Acesso ao
saneamento básico e à água potável, o material utilizado nas moradias e a densidade das residências são fatores
para avaliar se uma região é ou não favelada.
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O desafio é a manutenção de níveis significativos e sustentáveis de crescimento

econômico; o controle da inflação; o desenvolvimento de serviços de infraestrutura básica

com oferta de serviços básicos de modo ampliado e democrático para toda a população

brasileira. Os gastos sociais, mesmo se ampliando, precisam chegar melhor aos mais

necessitados e as políticas sociais carecem de maior articulação entre si e com a política

macroeconômica de geração de emprego e de distribuição da renda socialmente produzida.

Uma análise das políticas sociais no Brasil revela, como já nos referimos

anteriormente, em primeiro plano, a adoção de programas fragmentados, descontínuos e

insuficientes para produzir impactos significativos no quadro apresentado. Ademais, têm-se

ciclos de crescimento econômico  curtos e interrompidos.

Nesse percurso, merecem relevância quatro programas: o de Merenda Escolar

direcionado às crianças e aos adolescentes que frequentam escola pública no Brasil; a

Aposentadoria Social Rural direcionada a trabalhadores do meio rural; o Benefício de

Prestação Continuada para pessoas idosas a partir de 65 anos e pessoas com deficiência; o

Bolsa Família e sua nova roupagem, como o atual Brasil Carinhoso. Os três últimos são

programas de transferência de renda que vêm assumindo a centralidade da proteção social no

Brasil. Esses programas situam-se no campo da Política de Assistência Social por

independerem de contribuição prévia ou de contribuição sistemática, como o Aposentadoria

Social Rural, e por se destinarem a populações pobres, que deles necessitam.

Todavia, uma análise mais profunda dos programas ditos de enfrentamento à pobreza,

adotados no Brasil, situa-se esses programas no âmbito do que Castel (1999) denomina de

"políticas de inserção", que limitam sua atuação sobre os efeitos do disfuncionamento social,

sem considerar as determinações estruturais, geradoras de pobreza. Têm sido pouco

implementadas as "políticas de integração", ou seja, aquelas capazes de produzir grandes

equilíbrios de caráter preventivo e não só reparador. Temos tido a proliferação de políticas de

inclusão precárias e marginais, orientadas pela focalização na população pobre ou

extremamente pobre, incapazes de alcançar as determinações mais gerais e estruturais da

situação de pobreza no país. São políticas e programas que têm, até, incluído pessoas nos

processos econômicos de produção e de consumo. Contudo, consideramos que essa integração

da pobreza e da indigência se faz de modo marginal e precário, criando um segmento de

indigentes ou de pobres "integrados", mantidos na situação de mera reprodução. Pode-se ter,

por conseguinte, uma pobreza regulada ou controlada, mas não superada, servindo para

atenuar o caráter "perigoso" que é atribuído aos pobres e permitindo o funcionamento da

ordem com o controle social das políticas sociais (SILVA, 2008, p. 149).
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Dessa forma, a pobreza, ao ser considerada tão somente carência de renda, vem sendo

reduzida, mantendo-se, porém, inalterada a grande concentração de propriedade que sempre

marcou a sociedade brasileira.

Presentes na paisagem urbana brasileira, a favela (ou aglomerados subnormais) ganha

novos contornos, permitindo novas classificações, diferenciando-se umas das outras e

desfazendo-se preconceitos que homogeneizavam seus moradores. Esperamos que  novos

diagnósticos associados às especificidades locais contribuam para enriquecer a compreensão

do problema e diversificar a visão que se possa ter do mesmo.

A aprovação do Estatuto das Cidades, em 2001, e a criação do Ministério das Cidades,

em 2003, trazem novos elementos para o debate. Instrumentos de regularização fundiária,

mecanismos de combate à especulação imobiliária, procedimentos participativos no

planejamento e na gestão da cidade legalmente constituídos passam a ser difundidos.

Simultaneamente as cidades são presenteadas com um ministério específico, responsável pela

formulação de uma política nacional de desenvolvimento urbano, o qual teve a compreensão

de que as necessidades de desenvolvimento institucional eram pertinentes não apenas às

diferentes esferas de governo, como aos demais setores envolvidos.

Campanhas de âmbito nacional são formuladas e postas em prática, trazendo novos

atores para a discussão, inserindo novos palcos na cena urbana brasileira e principalmente

formando um novo público. Conferências municipais de desenvolvimento urbano, processos

de elaboração de planos diretores participativos, programas de regularização fundiária, tudo

isso é realizado, dando-se oportunidade para que o debate seja posto.

Como afirma Arlete Moisés (2004), geógrafa ativista do planejamento urbano,

explicitar que somos um país desigual, que nossas cidades são fragmentadas e socialmente

injustas, foi o principal ganho trazido com o Estatuto da Cidade, o qual ao ditar as regras do

debate, permitiu que a favela se tornasse um problema central nos debates urbanos com

ênfase:

1. Investimentos produtivos concentrados nas cidades, induzindo a migração campo-

cidade e o empobrecimento das cidades e do próprio campo.

2. Favelas que decorrem da pobreza urbana e da inacessibilidade à terra urbana.

3. Depredação da natureza (áreas de preservação ambiental)  devido à expansão de áreas

de risco e especulação imobiliária.

4. Vazios urbanos mantidos por especuladores imobiliários, velhos conhecidos.
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5. Re-investimentos públicos nas mesmas áreas beneficiando os mesmos grupos

ancorados no poder

6. Planejamento em crise, não por falta de planos, mas devido ao impedimento de

processos que promovam leituras reais da cidade.

Estas foram algumas das questões norteadoras que apontamos sobre a ampliação dos

bolsões de pobreza nas grandes cidades, acrescidas de aspectos regionais e locais.

Não mais restrita às regiões metropolitanas, o surgimento de favelas se dissemina de

modo fragmentado nos espaços intraurbanos e nos espaços não metropolitanos. Com isso,

caracteriza-se a interiorização do crescimento da urbanização sem desenvolvimento,

definindo novas escalas e formas das desigualdades sócioespaciais brasileiras, as quais se

exacerbam em função das históricas disparidades regionais.

Assim a urbanização, na forma como se processa, vem indicando novos rumos para o

contexto brasileiro, os quais se delineiam há algumas décadas, porém ganhando novas

roupagens. Milton Santos (1993), na sua obra intitulada “A Urbanização Brasileira”, trazia à

tona questões como a dissolução da metrópole, paralelamente ao incremento maior nas franjas

periféricas, se comparado aos setores mais centrais. Da mesma forma, o autor reconhece a

tendência ao crescimento de espaços não metropolitanos sob a influência de cidades médias, o

qual somado ao quadro de involução metropolitana, nos leva à percepção de que a

urbanização passa a se disseminar longe do controle público, encorpando e diversificando a

rede urbana, ainda que mantidas as disparidades regionais na ocupação do território.

Em síntese, até onde podemos avançar em nossos estudos e pesquisas os dados aqui

apresentados nos permitem afirmar que mais uma vez os caminhos escolhidos para o

desenvolvimento da nação nas últimas décadas revelam uma acumulação truncada. A

degradação humana (material e moral) tão presentes nos espaços urbanos não só das grandes

metrópoles, mas também das cidades de pequeno e médio porte nos permite compreender

com maior clareza o quanto nossos setores mais modernizados conseguem desenvolver-se,

alimentando-se de uma massa ainda integrável e, simultaneamente, submetendo um grande

contingente à própria sorte – uma massa de não integráveis.

Mesmo promovendo uma distribuição de renda às camadas mais empobrecidas,

permitindo-lhes o consumo através de políticas piedosas de contenção e alívio à pobreza, a

classe hegemônica acredita que poderá dar conta (ou pelo menos diminuir) do abismo entre

ricos e pobres. Como diz Oliveira (2002) é jogar água em cesto.
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Infelizmente, o que estamos presenciando é a indissociabilidade entre os extremos, a

riqueza e pobreza como elemento motor do processo de desenvolvimento desigual e

combinado.

1.3 Dificuldades metodológicas para a mensuração da pobreza

A pobreza mantém uma estreita relação com a desigualdade e o crescimento

econômico, mas, no Brasil, a desigualdade, fruto da má distribuição de renda e da riqueza

produzida no país, tem aumentado a distância entre ricos e pobres que somada a elevadas

diferenças regionais, como as existentes entre os estados da nação e entre as áreas urbanas e

rurais, contribuem para aprofundar e perenizar esse quadro.

A agudização dessa assimetria por si só revela a complexidade do fenômeno que a

pobreza engendra. Na tentativa de explicar a sua gênese e efeitos, dependendo do método de

análise, forçosamente novas figuras nascem de formas diferenciadas de abordagem do

conceito de pobreza. De um lado, há as abordagens de subsistência ou de pobreza absoluta,

definidas a partir de critérios objetivos e precisos; de outro, a pobreza compreendida como

fenômeno multidimensional, em que se assume a complexidade das experiências no centro da

sua análise.

A abordagem chamada de subsistência - mínimo necessário para sobreviver equivale

ao que hoje em dia chama-se de pobreza absoluta. Essa condição está relacionada às questões

de sobrevivência física, ou seja, ao “não-atendimento das necessidades vinculadas ao mínimo

vital” indispensável para o exercício das atividades humanas, nos seus variados papéis. Essa

perspectiva de análise unidimensional tem sofrido ataques devido a dois fatores:

primeiramente, pelo reducionismo biológico-alimentar que ela atribui às necessidades do

sujeito e, além disso, pelo fato de que não há como estabelecer um critério absoluto em

relação à quantidade de energias e de nutrientes que os seres humanos necessitam para se

manterem vivos, pois tal aspecto depende de inúmeros fatores, tais como o lugar, as condições

climáticas, as atividades realizadas, etc.

Já na concepção ligada às necessidades básicas, começa a haver uma mudança no

entendimento do que é o mínimo e passa-se a lidar com a pobreza enquanto um fenômeno

multifacetado. Esse conceito inclui, no campo das necessidades de sobrevivência, dois

conjuntos de fatores: é necessário um mínimo de condições para o consumo privado, como
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comida, roupas, equipamentos, medicamentos, etc., e um outro grupo de necessidades

relacionado aos serviços essenciais providos para a sociedade, como água potável, saúde,

educação, transporte público, etc. (ROCHA, 2006).

O conceito de privação (ou pobreza) relativa, por sua vez, reconhece a existência da

interdependência entre as estruturas social e institucional vigentes no cotidiano, ou seja,

considera que a relação entre privação e renda é mutável ao longo do tempo e entre as

comunidades que ocupam diferentes territórios (CODES, 2008). Sendo assim, a pobreza

passa a ser definida em função do contexto social em que se vive, a partir da consideração do

padrão de vida e da maneira como as necessidades são suprimidas em certa realidade

socioeconômica. Ser pobre significa, portanto, não poder obter determinados produtos ou

condições, e isso mantém o sujeito distante da possibilidade de ocupar determinados papéis

sociais, entre eles o status de consumidor.

Um passo além, encontramos outras definições ainda mais relativas e multifacetadas.

Sem (2000), por exemplo, propõe o entendimento da pobreza de capacidades básicas que são

intrinsecamente importantes para o ser humano. O autor chama também a atenção para o fato

de que conceitos que tomam a renda como critério exclusivo de análise adotam uma visão

tipicamente instrumental. Na verdade, diz ele, embora a baixa renda seja uma das maiores

causas da pobreza e da privação das capacidades de uma pessoa, a renda em si não é o único

instrumento de geração de capacidades.

O perigo das definições, nas quais a relatividade do fenômeno é considerada ponto

chave, é o fato de que se pode cair em uma armadilha ideológica ao não se conseguir mais

nomear ou quantificar quem é pobre. Conforme Telles (2001)40, ao se radicalizar o discurso

da cidadania, pobre e pobreza deixam de existir:

O que existe, isso sim, são indivíduos e grupos sociais em situações particulares de
denegação de direitos... A indiferenciação do pobre remete a uma esfera homogênea
das necessidades na qual o indivíduo desaparece como identidade, vontade e ação,
pois é plenamente dominado pelas circunstâncias que o determinam na sua
impotência. (TELLES, 2001, p. 51- 52).

Até onde foi possível caminhar, seja no plano teórico seja no plano empírico, as

concepções que consideram a multidimensionalidade do fenômeno da pobreza nos chamaram

mais a atenção por revelar fatores antes negados e que alimentam o círculo vicioso, no qual a

pobreza se insere, ou seja, a pobreza é muito mais complexa do que os determinantes

econômicos conseguem avaliar e medir. Longe de aqui, buscarmos o confronto entre formas

40 Telles, Vera da S. Pobreza e Cidadania. São Paulo: USP, Ed. 34. 2001.
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diferenciadas de abordagem do conceito de pobreza. Acreditamos que dependendo do

ponto de partida (conceitos) e no uso de metodologias diferentes (tratamento dos dados)

chegar-se-á certamente a resultados diferentes. Sabemos que a pobreza não é um fenômeno

natural e imutável, ao contrário, a pobreza e as pessoas que vivem nessa condição têm

ocupado lugares diversos, conforme, basicamente, o conjunto de interesses e forças existentes

no momento histórico que a constitui (CASTEL, 2001; PAUGAM, 2003).

Segundo Paugam (1999, p.68), a pobreza corresponde mais a um processo do que um

estado perpétuo e imutável.

Toda definição estática da pobreza contribui para agrupar, num mesmo conjunto,
populações cuja situação é heterogênea, ocultando a origem e os efeitos a longo
prazo das dificuldades dos indivíduos e de suas famílias41

Nesse sentido os estudos sobre a pobreza elaborados recentemente sob uma concepção

multidimensional parece-nos oferecer um reconhecimento mais amplo de causa e efeito de um

fenômeno de natureza complexa fornecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas

públicas mais eficientes e levantando novas possibilidades de intervenção de forma a manter

vivo no horizonte emancipatório a utopia da sua erradicação.

Tal postura é assumida por Alexandre Gori Maia e Antonio Márcio Buanai em estudo

recente sobre a pobreza no Brasil e seus efeitos de forma que dados e análises realizadas se

mostraram convergentes as nossas, permitindo a sua incorporação. Em artigo publicado na

Confins (Revista Franco-brasileira de Geografia), em 2011, intitulado “Pobreza objetiva e

subjetiva no Brasil”, (MAIA; BUANAI, 2011) revelam que mesmo com a pronunciada

redução da pobreza e da desigualdade, a partir dos anos 2000, o Brasil ainda se consolida

como uma das nações mais desiguais e com o maior número de pobres do planeta. Segundo

relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL, 2010:42), 25%

da população brasileira se encontravam em condição de pobreza e 7%, em condição de

indigência, em 2009. Em números absolutos, eram aproximadamente 47,5 milhões e 13,3

milhões de pessoas, respectivamente, em condição de pobreza e indigência. Já o Relatório de

Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (UNDP, 2010), aponta um coeficiente de Gini

41 PAUGAM, Serge.  O enfraquecimento e a ruptura dos vínculos sociais: uma dimensão essencial do processo
de desqualificação social. In B. Sawaia (Org.), As artimanhas da exclusão: Análise psicossocial e ética da
desigualdade social (pp. 67-86). Petrópolis, RJ: Vozes. 1999.

42 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Panorama social de América Latina.
División de Desarrollo Social y la División de Estadística y Proyecciones Económicas, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.
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para a desigualdade de renda no país de (0,55) e inferior ao de poucos países do mundo, todos

com baixo padrão de desenvolvimento humano, como Bolívia, Botswana e Namíbia.

É consenso que o crescimento econômico é uma condição essencial, mas não

suficiente para reduzir a pobreza e a desigualdade e que seja estável e acompanhado por

políticas que beneficiem, especialmente, a geração de renda e emprego de qualidade aos mais

pobres (SALAMA, 2011). No Brasil, a taxa de crescimento elevada, a partir dos anos 2000,

foi acompanhada por importantes mudanças na estrutura da distribuição de rendimentos.

Podemos destacar como os principais determinantes:

1. a expansão do sistema de aposentadoria rural a partir dos anos 90, que contribuiu para

eliminar inúmeras famílias da condição de pobreza e para reduzir as diferenças entre

as áreas mais ricas e mais pobres do território brasileiro (MAIA, 2010);

2. a intensificação de políticas públicas de transferência direta de renda, que contribuiu

para amenizar a situação de vulnerabilidade das famílias pobres (Bolsa Família, Bolsa

Escola, Minha Casa Minha Vida, etc.);

3. importantes mudanças na estrutura e nas remunerações do mercado de trabalho

agrícola e não agrícola;

4. a quase contínua valorização do salário mínimo a partir de 1994, base para pagamento

dos benefícios da previdência social e dos rendimentos dos mais pobres no mercado de

trabalho.

Os estudos de pobreza sempre estiveram vinculados à ideia de privação que por si só

já a sinaliza como um fenômeno multidimensional, de natureza complexa e de difícil

qualificação e mensuração de forma que as dificuldades metodológicas induzem muitas vezes

à simplificação da definição de pobreza, como por exemplo, a sua delimitação a partir de um

determinado nível de renda. Por um lado, é fato que, em economias de mercado, fortemente

monetizadas, a renda costuma ser a melhor aproximação para o nível de bem-estar das

famílias (ROCHA, 2000)43. Por outro, é evidente que examinar a pobreza a partir da renda

acaba levando a uma importante perda de informação, isto é, o problema não está apenas na

simplificação de um conceito social muito mais abrangente, mas também em assumir e

confundir a simplificação com a própria realidade e, muitas vezes, usá-la como uma caricatura

43 ROCHA, S. Opções metodológicas para a estimação de linhas de indigência e pobreza no Brasil. Brasília:
IPEA, Texto para Discussão, n. 720, 2000.
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do real por não dispor de informações mais apuradas sobre as reais condições de vida das

famílias.

Sobre os indicadores de pobreza, segundo (HAGENAARS; DE VOS, 1988)44, existem

uma gama razoável de indicadores de pobreza, os quais podem ser classificados em 3

categorias principais:

1. absolutos: segundo os quais o indivíduo é pobre se possuir menos que o mínimo

objetivo e absolutamente definido como necessário;

2. relativos: o indivíduo é pobre se possuir menos que os demais na sociedade;

3. subjetivos: o indivíduo é pobre se julgar que não tem o suficiente para viver.

Para Maia e Buainain (2013), embora os indicadores objetivos e relativos, baseados

em rendimentos per capita, sejam frequentemente utilizados em análises de pobreza de

desigualdade, deve-se considerar que as condições de vida de famílias com rendimentos

relativamente homogêneos podem ser profundamente diferentes. Há título de exemplo,

podemos citar situações de famílias em que o acesso a alimentos não depende apenas da renda

monetária, mas também de uma série de benefícios, condições e estilos de vida das pessoas.

No campo, entre outros fatores, a merenda escolar ou a produção de alimentos para

autoconsumo na agricultura familiar podem ser importantes atenuadores da insuficiência

alimentar entre as populações mais carentes. Além disso, as condições de vida dependem

também do conjunto de ativos que a família e seus membros acumularam ao longo do tempo,

os quais não se refletem, de forma direta, no rendimento corrente captado pelas pesquisas

domiciliares.

Quando desejamos analisar a qualidade de vida da população, em geral, devemos estar

atentos às condições objetivas e subjetivas.  A qualidade de vida engloba não apenas os

domínios objetivos da condição de vida, por exemplo, emprego, renda, consumo e habitação,

mas também domínios associados a como as pessoas se sentem a respeito de suas próprias

vidas e, num sentido mais restrito, à avaliação e à percepção subjetiva das pessoas sobre suas

condições objetivas de vida.

Avaliar as percepções das pessoas sobre o ambiente (ou território) em que vivem traz

novas e relevantes informações para compreender os padrões de qualidade de vida,

enriquecendo substancialmente as possibilidades analíticas de estudos sobre a pobreza e

desigualdade. Mesmo que a qualidade de vida seja fortemente afetada por muitos fatores, é

44 HAGENAARS, A.; DE VOS, K. The definition and measurement of poverty. Journal of Population
Economics, v. 23, n. 2, 1988, pp. 211-221. (Tradução: Alexandre Xad)
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inquestionável a importância da suficiência dos rendimentos e dos alimentos na determinação

da qualidade de vida das famílias. Enquanto que o rendimento reflete e determina, em grande

medida, a inserção dos indivíduos no mercado de bens e serviços, a alimentação está

associada à disposição para ofertar trabalho, bem como à saúde e bem-estar dos integrantes

familiares.

As consequências da desnutrição, da obesidade ou a inadequada ingestão de alimentos

(características de uma dieta irregular) são fundamentais na definição do estado de saúde das

pessoas, em particular, no que se refere a doenças crônicas da idade adulta e doenças na

infância que afetam o desempenho do indivíduo durante toda sua vida.  Segundo (BELIK,

2006)45, como as pessoas costumam privilegiar o consumo de alimentos em detrimento de

outros itens, a fome acaba representando a manifestação mais crítica da falta de renda.

No sentido de melhor definir a cesta de bens a ser ofertada às populações pobres, em

condição de risco social, aumentando a eficiência das políticas públicas, faz-se necessário a

incorporação de indicadores de qualidade de vida autodeclarados de forma que,

simultaneamente, percepções subjetivas e objetivas sejam incluídas numa avaliação global,

considerando outros aspectos da vida social, como sentimento de felicidade, prazer e

satisfação. Assim, a utilização de indicadores subjetivos permitiria reduzir o descompasso

entre a oferta e as necessidades subjetivas, ou seja, aquelas medidas pelos próprios

beneficiários.

Por outro lado, estudos apontam um descolamento entre indicadores sociais objetivos

e subjetivos de qualidade de vida, ou seja, não necessariamente pessoas sofrendo maior

privação material reportam menor satisfação com suas vidas. As diferenças devidas à

subjetividade das autodeclarações podem ter origem nas diferenças de expectativas e nas

percepções de renda relativa. As diferenças de expectativas surgem quando a avaliação

subjetiva das pessoas sobre sua qualidade de vida sofre a influência de suas expectativas,

objetivos e aspirações formados em relação aos padrões que julgam razoáveis. Assim, pessoas

com condições materiais de recursos semelhantes podem apresentar diferentes percepções de

qualidade de vida em função do histórico de vida de cada uma e de suas aspirações em relação

aos padrões que julgam ideais.

Quanto maior a extensão e a complexidade das necessidades do grupo social em

estudo, maiores serão as necessidades de renda e consumo para garantir um padrão de vida

aceitável por seus membros. Por exemplo, as diferenças entre a população urbana,

45 BELIK, W. Políticas públicas, pobreza rural e segurança alimentar. Carta Social e do Trabalho, n. 4, 2006.
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principalmente mais empobrecida, e a rural no que tange à complexidade dos gastos e

preocupações é significativamente superior tendo em vista que as necessidades dos residentes

urbanos  vão além do consumo alimentar, envolvendo preocupações com o transporte, com a

violência, com a moradia, etc.

Achamos relevante incorporar o resultado dos estudos realizados, em 2009, pelos

pesquisadores Alexandre Gori Maia e Antônio Márcio Buainain sobre a pobreza no Brasil,

tendo em vista que corroboram no sentido de mostrar que, apesar das políticas públicas

distributivas de renda terem sido fortemente implementadas na última década, a pobreza no

Brasil figura como questão social pela sua perenização e amplitude, mesmo considerando sua

anunciada diminuição.

Em relação ao método de análise realizado por (MAIA; BUAINAIM, 2009), cabe

salientar que foram feitas as seguintes considerações para as análises dos dados:

 Entre janeiro de 2003 e janeiro de 2009, a inflação acumulada pelo INPC foi de

39,1%;

 Os resultados desse estudo baseiam-se em informações da base de microdados da

POF46 de 2002/2003 e 2008/2009 sobre as avaliações da qualidade de vida e da

declaração de rendimentos dos integrantes dos domicílios (IBGE, 2002; IBGE, 2008);

 O período de coleta das informações da POF é entre julho e junho e a referência para

deflacionamento dos rendimentos é 1º de janeiro (BARROS et al., 2007). Todos os

rendimentos da POF de 2002/2003 foram deflacionados para janeiro de 2008/2009, a

partir do índice acumulado do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor);

 A avaliação objetiva da pobreza foi realizada a partir da distribuição dos rendimentos

per capita;

 Os rendimentos se referem a valores brutos anuais e foram divididos por doze para

serem convertidos em valores mensais;

 Foram considerados os rendimentos provenientes do trabalho, aposentadorias e

pensões, transferências e outras fontes. O rendimento do trabalho refere-se tanto ao

46 Há título de esclarecimento a pesquisa de orçamentos familiares (POF) - Microdados - 1987 - 2009 - Os
microdados consistem no menor nível de desagregação dos dados de uma pesquisa, retratando, sob a
forma de códigos numéricos, o conteúdo dos questionários, preservado o sigilo estatístico com vistas à
não individualização das informações. Os microdados estão no formato ASCII, possibilitando aos usuários
especializados, com conhecimento em programação, preferencialmente em softwares estatísticos, a leitura dos
dados, o cruzamento em diferentes agregações geográficas, e a elaboração de múltiplas tabulações, segundo
sua perspectiva pessoal de interesse do pesquisador.
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rendimento da ocupação principal quanto ao de outras ocupações que a pessoa possa

exercer no período de referência.

 As rendas provenientes de aposentadorias ou pensões são aquelas pagas por instituto

de previdência pública para uma pessoa aposentada ou beneficiária. O rendimento de

transferências é composto, majoritariamente, pelas provisões do Programa Bolsa-

Família (BF) e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

 Os rendimentos de outras fontes referem-se àqueles habituais (por exemplo, aluguéis,

pensão alimentícia, abono permanência, fundos privados de complementação do

salário ou pensão, doações e mesadas) ou esporádicos (décimo terceiro, férias, saque

do FGTS, ganhos de jogos e aplicações, entre outros) recebidos no período de doze

meses.

Nas análises realizadas por (MAIA; BUAINAIM, 2009), foi adotado como linha de

pobreza o valor equivalente a um quarto do salário mínimo de janeiro de 2009, mesmo valor

utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social como critério para concessão dos

benefícios do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Em outras palavras, foram

consideradas como pobres aqueles integrantes de domicílios com renda per capita inferior a

R$ 103,75 mensais.

Na segunda metade dos anos 2000, o Brasil presenciou um período de

relevante dinamismo econômico, com expressivos impactos na redução da pobreza e no

crescimento do rendimento per capita das famílias.

Gráfico 8 - População segundo local de residência e condição de
pobreza (% em relação à população total entre parênteses) –
Brasil 2003 e 2009

Fonte: POF/IBGE. Elaboração de (MAIA&BUAINAIM, 2009)
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A redução da pobreza foi um reflexo da variação positiva do rendimento em todos os

segmentos sociais (Tabela 5). A renda per capita das famílias rurais foi a que mais cresceu,

passando de R$230 para R$326 mensais, entre 2003 e 2009, crescimento de 42% e muito

superior aos 20% da renda per capita urbana.

Mesmo assim, o grau de desigualdade entre os rendimentos das áreas urbanas e rurais

continua elevado, com um rendimento per capita mais de duas vezes superior nas áreas

urbanas em relação às rurais em 2009.

Tabela 6: Rendimento per capita e massa de renda apropriada segundo décimos de renda per capita – Brasil
2003 e 2009

Fonte: POF/IBGE. Elaboração (MAIA&BUAINAIM, 2009)

Na avaliação de Maia e Buainaim (2009), o crescimento da renda per capita foi mais

acentuado nos décimos inferiores da distribuição de rendimentos, refletindo não somente a

intensificação dos programas de transferência direta de rendimentos, como também a

expressiva valorização real do salário mínimo no período (BARROS et al., 2007). Entre 2003

e 2009, a renda per capita cresceu 39% entre os 40% mais pobres urbanos e apenas 14% entre

os 10% mais ricos urbanos. Nas áreas rurais, o crescimento foi de 63% para os 40% mais

pobres e de 32% para os 10% mais ricos. Como consequência, reduziu-se a desigualdade nas

áreas urbanas e rurais. Em outras palavras, os domicílios relativamente mais pobres passaram

a apropriar-se de uma parcela maior do rendimento total. Mesmo assim, um elevado grau de

desigualdade persiste, com o rendimento per capita dos 10% mais ricos quase 20 vezes

superior ao dos 40% mais pobres nos domicílios urbanos e 18 vezes superior nos

domicílios rurais.

Ainda os padrões de desigualdade territorial são bem evidentes, com a concentração de

estados com baixos rendimentos per capita tradicionalmente, as regiões Norte e Nordeste. Na

região Centro-Oeste, predominam estados com rendas per capita medianas, mas com baixa

participação na massa total de rendimentos do país. Os estados com os rendimentos per capita

Indicador 2003 2009
Urbano
Rnd p

cap
%

Rural
Rnd p

cap
%

Urbano
Rnd p

cap
%

Rural
Rnd p cap

%

10% mais ricos 3.139 47,6 1.073 46,6 3.580 45,3 1420 43,6
50% medianos 590 44,6 208 45,2 722 45,7 207 47
40% mais pobres 129 7,8 47 8,2 179 9.1 77 9,4
Total 660 100 230 100 791 100 326 100
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mais elevados e com maior participação na massa total de rendimentos concentram-se nas

regiões Sul e Sudeste.

Tendo em vista a intensificação das políticas de distribuição de renda a partir de 2003,

entre os programas de maior peso e abrangência podemos citar o “Bolsa Família” que

incorporando um crescente número de famílias em situação de extrema pobreza não alterou de

forma significativa a dinâmica distributiva de rendimentos pós 2003 como o estudo de

(MAIA&BUAINAIM, 2009) bem salienta. Observou-se, claramente, um aumento

significativo da renda per capita dos estados das regiões mais pobres do país.

Tabela 7 - Rendimento per capita e massa de renda apropriada segundo grandes regiões Brasil 2003 e 2009

Indicador 2003 2009
Urbano % Rural % Urbano % Rural %

Norte 386 4,1 203 10,4 522 4,6 276 11,2
Nordeste 394 14,4 135 27,2 509 15,7 192 27,2
Sudeste 813 57,7 337 32,2 948 55,4 451 29,9
Sul 749 16,7 352 22,6 880 16,3 562 23,4
Centro 639 7,1 354 7,6 816 7,9 508 8,3
Total 660 100 230 100 791 100 326 100
Fonte: POF/IBGE. Elaboração (MAIA&BUAINAIM, 2009)

Por exemplo, na região Nordeste, a mais pobre, a renda per capita cresceu 29% nas

áreas urbanas (crescimento somente inferior ao da região Norte) e 42% nas áreas rurais

(somente inferior ao Sul e Centro-Oeste). Caiu também a apropriação de renda na região mais

rica, Sudeste, tanto nas áreas urbanas (de 58% para 55% da renda total) quanto nas áreas

rurais (de 32% para 30%). Também houve redução das diferenças entre os rendimentos per

capita dos residentes rurais e urbanos em todas as regiões. Na região Sul a diferença reduziu

em 56 pontos percentuais, graças ao expressivo crescimento da renda per capita nas áreas

rurais (59%).

A diferença entre o rendimento rural e urbano é maior na região Nordeste, fato que se

deve ao rendimento per capita extremamente baixo nas áreas rurais, a qual é caracterizada

pela atividade agrícola de baixa produtividade e pelo trabalho na produção para o

autoconsumo.47

47 Não se pode aqui deixar de mencionar o efeito devastador do agronegócio em certas regiões sobre os
pequenos agricultores, cuja atividade agrícola é exclusivamente para sobrevivência, pondo em risco o
equilíbrio econômico e social gerando a saída de famílias de agricultores familiares do campo para a cidade e a
substituição da estrutura produtiva diversificada da agricultura familiar para a monocultura. Em relação aos
empregos, o agronegócio provoca redução de postos de trabalho, visto que essas atividades empregam muita
mecanização e pouca mão-de-obra.



75

Acompanhando, em certa medida, a dinâmica da renda per capita, houve uma

generalizada melhora das percepções de qualidade de vida das populações urbanas e rurais

entre 2003 e 2009. Mesmo assim, os índices de insuficiência de renda e insuficiência

alimentar continuam preocupantes.

Por exemplo, o percentual de pessoas que declararam apresentar pelo menos alguma

dificuldade de renda caiu de 87% para 77% nas áreas urbanas e de 91% para 84% nas áreas

rurais (Tabela 7). De maneira geral, 147 milhões de pessoas apresentavam pelo menos alguma

dificuldade de renda em 2009, 5 milhões de pessoas a menos que em 2003. Devemos

considerar que em 2009 a população brasileira era de 194.351.000 de habitantes, portanto,

aproximadamente 76% da população brasileira apresentava alguma dificuldade com seus

rendimentos mensais.

Tabela 8:  Distribuição da população (%) segundo indicadores autodeclarados de  insuficiência de renda e de
alimentos – Brasil 2003 e 2009

Indicador 2003 2009

Qualidade de vida Urbano % Rural % Urbano % Rural %

Renda que permite viver:

Muita dificuldade 40.491 28 11.271 38 29.065 19 8.037 35

Dificuldade 34.682 24 7.676 26 33.972 22 8.435 33

Alguma dificuldade 49.447 34 8.258 28 56.776 37 10.577 10

Alguma facilidade 12.015 8 1.625 5 20.778 13 3.297 5

Facilidade 5.946 4 786 3 13.508 9 1.667 1

Muita facilidade 864 1 146 0 1.323 1 186 14

Quantidade de Alimentos

Normalmente não é
suficiente

21.720 15 5.881 20 15.306 10 4.474 14

As vezes não é suficiente 48.406 34 12.544 42 43.230 28 11.663 36

É sempre suficiente 73.156 51 11.340 38 96.858 62 16.052 50

Fonte: POF/IBGE. Elaboração (MAIA&BUAINAIM, 2009)

Os índices de insuficiência alimentar, embora também expressivos, são menos severos

que os de insuficiência de renda. Como esperado, esses resultados indicam que as pessoas

privilegiam a quantidade de alimentos consumidos em detrimento do consumo de outros

itens. Aproximadamente 20 milhões de pessoas declararam apresentar insuficiência alimentar

grave (“normalmente quantidade de alimentos não é suficiente”) e outros 55 milhões

insuficiência moderada (“quantidade de alimentos às vezes não é suficiente”).

O estudo ainda aponta o que nos parece óbvio: a redução foi mais acentuada para a

insuficiência mais severa de rendimento, o que, de certa forma, refletiria a atuação dos

programas de transferência de renda entre as famílias pobres (Gráfico 9). Em 2009, 37
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milhões de pessoas declararam viver com muita dificuldade com a renda que possuíam, contra

52 milhões de pessoas em 2003 (redução de 28%).

Gráfico 9: Evolução do número de famílias atendidas pelo Bolsa Família

Elaboração do autor
Fonte: MDS – Ministério do Desenvolvimento Social; TCU - Tribunal de Contas da
União; Relatório de acompanhamento do Bolsa Família

Os índices de insuficiência alimentar, embora também expressivos, são menos severos

que os de insuficiência de renda. Como esperado, esses resultados indicam que as pessoas

privilegiam a quantidade de alimentos consumidos em detrimento do consumo de outros

itens. Aproximadamente 20 milhões de pessoas declararam apresentar insuficiência alimentar

grave (“normalmente quantidade de alimentos não é suficiente”) e outros 55 milhões

insuficiência moderada (“quantidade de alimentos às vezes não é suficiente”).

A melhora na qualidade de vida se expressa na substancial redução do número de

pessoas com insuficiência alimentar declarada, já que 14 milhões de pessoas deixaram de

apresentar qualquer tipo de insuficiência alimentar (grave ou moderada), entre 2003 e 2009.

Para todos os indicadores, os piores resultados foram observados nos domicílios rurais

em comparação aos urbanos. Esses resultados poderiam estar associados desde as piores

condições objetivas de vida (renda, emprego infraestrutura e consumo, por exemplo), até as

diferenças devidas à subjetividade das declarações, ou seja, percepções distintas de qualidade

de vida entre moradores de áreas rurais e urbanas. Uma análise mais apurada das relações

entre os rendimentos e as percepções de qualidade de vida dos residentes urbanos e rurais é

apresentada na Figura 3. Consideraram-se apenas os percentuais de insuficiência mais severa

de renda (muita dificuldade) e de alimentos (normalmente não é suficiente), que representam
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condições mais próximas à de extrema exclusão definidas pela pobreza e miséria da

população.

No extremo inferior da distribuição, para rendimentos per capita inferiores a R$ 100

mensais, a insuficiência mais severa de renda oscilava entre 30% e 55%, e a de alimentos,

entre 20% e 35% da população em 2009. Nos níveis mais severos de insuficiência, é mais

forte a sensibilidade a pequenas variações absolutas dos rendimentos dos relativamente mais

pobres. Nos níveis menos severos, atingem-se limiares próximos a 5% (renda) e 3%

(alimentos) para rendimentos superiores a R$ 1.000 per capita em 2009.

Um resultado relevante dessa análise é que, para praticamente todas as faixas de

rendimentos, a insuficiência tende a ser maior nas áreas urbanas em comparação às

áreas rurais. Assim, o que explicaria o maior percentual de insuficiência no conjunto total da

população rural seria, sobretudo, a distribuição de rendimentos de sua população. Diferenças

nas expectativas formadas a partir de históricos de vidas diferentes podem também influenciar

na maior satisfação dos residentes rurais com os rendimentos e com os alimentos consumidos.

Por exemplo, devido a uma vida baseada em um menor valor para a cesta de consumo e

necessidades básicas nas áreas rurais.

Na avaliação de (MAIA; BUAINAIM, 2009), entre 2003 e 2009 houve uma redução

expressiva nas avaliações de insuficiência severa de renda e de alimentos em praticamente

todas as faixas de renda per capita. Em outras palavras, a redução da insuficiência no conjunto

total da população não seria exclusivamente devida ao crescimento da renda per capita, mas

também a outros fatores associados às percepções de bem-estar das populações.

As diferenças regionais também se refletem nas percepções da qualidade de vida. Em

primeiro lugar, destacam-se os evidentes padrões de concentração territorial da insuficiência

mais severa de renda e de alimentos. De fato, em termos percentuais, as piores percepções são

observadas nos estados mais pobres das regiões Norte e Nordeste, embora a população com

insuficiência mais severa, em termos absolutos, concentre-se nas áreas urbanas dos estados

mais populosos da região Sudeste.

Outro fato relevante da análise regional é a expressiva redução do percentual de

insuficiência em praticamente todas as regiões do país (Tabela 8). A redução, em pontos

percentuais, foi mais expressiva nos estados das regiões mais vulneráveis do país, Norte e

Nordeste. Como apontado anteriormente, esse resultado estaria provavelmente associado à

intensificação das políticas direcionadas de transferência de renda nessas regiões. A redução

foi mais intensa nas áreas rurais, embora ainda permaneçam em situação significativamente

mais vulnerável.
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Na região Nordeste, por exemplo, a redução da insuficiência severa de renda foi de 20

pontos percentuais nas áreas rurais e de 15 pontos percentuais nas áreas urbanas. Para a

insuficiência severa de alimentos, a redução foi de 10 e 5 pontos percentuais,

respectivamente, para as áreas rurais e urbanas. Em termos absolutos, 6,6 milhões de pessoas

deixaram de apresentar insuficiência mais severa de renda e 2,8 milhões deixaram de

apresentar insuficiência mais severa de alimentos, somente nessa região.

Como consequência dessa dinâmica, diminuiu a desigualdade entre os percentuais de

insuficiência das regiões. Por exemplo, a dispersão média dos percentuais de insuficiência de

renda caiu de 8 para 5 pontos percentuais entre as áreas urbanas das grandes regiões e de 13

para 8 pontos percentuais entre as áreas rurais. Deve-se, entretanto, destacar a

permanência de elevados índices e evidentes padrões de concentração espacial. Em outras

palavras, embora as diferenças sejam menores, os percentuais de insuficiência observados nos

estados das regiões menos desenvolvidas (Norte e Nordeste) permanecem bem superiores

àqueles dos estados das regiões mais desenvolvidas (Sul, Sudeste e Centro-Oeste).

Tabela 9 - Percentual da população com insuficiência severa de renda (% IR) e  insuficiência severa de alimentos
(% IA) segundo grandes regiões Brasil 2003 e 2009

Fonte: POF/IBGE. Elaboração (MAIA&BUAINAIM, 2009)

O Brasil apresentou, nos anos 2000, profundas transformações na distribuição dos

rendimentos e nos indicadores de pobreza de sua população. Houve um pronunciado

crescimento da renda em praticamente todos os segmentos sociais, sobretudo entre os mais

vulneráveis. Como consequência, caíram a desigualdade e a pobreza em praticamente todo o

território nacional.

Como um dos resultados mais expressivos do crescimento da renda per capita, houve

uma generalizada melhora das percepções de qualidade de vida das populações urbanas e

rurais. Embora os índices ainda permaneçam preocupantes, o número de pessoas que

declararam algum tipo de insuficiência de renda reduziu em 5 milhões e o de insuficiência

2003 2009

Urbano Rural Urbano Rural

%IR %IA %IR %IA %IR %IA %IR %IA

Norte 31 16,8 40 24,7 20 12 28,2 18,2

Nordeste 40,6 20,4 51,7 26 25,8 13,5 32 18,1

Sudeste 25 14,9 25,2 15,9 17,2 9 19 10,4

Sul 17,5 8,9 15,9 5,6 11,8 6 11,5 5,7

Centro 26,8 10,2 23,9 8,5 17,1 8,8 14,1 9,3

Total 28,2 15,2 37,9 19,8 18,7 9,9 25 13,9
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alimentar em 14 milhões. A redução foi mais acentuada para os indicadores de insuficiência

mais severa de renda e de alimentos, o que reflete, em certa medida, uma maior variação dos

rendimentos dos relativamente mais pobres, decorrente das políticas focalizadas de

transferência de renda e de valorização do salário mínimo.

Outro resultado relevante das análises realizadas por Maia e Buainaim (2009) é a

constatação de que pessoas com rendimentos semelhantes tendem a estar mais satisfeitas com

a quantidade de renda e de alimentos nas áreas rurais. Em outras palavras, os baixos

rendimentos absolutos per capita das áreas rurais é que explicariam, em grande medida, a

maior prevalência total de insuficiência autodeclarada nessas áreas, e não a maior

vulnerabilidade relativa de seus moradores comparada à de grupos urbanos em situação

econômica similar.

Indicadores subjetivos de qualidade de vida oferecem valiosas informações sobre

como as pessoas se sentem em relação ao ambiente em que vivem, permitindo ainda avançar

em questões sobre conceitos relativos de pobreza, suficiência ou satisfação. Por exemplo, a

suficiência de alimentos pode depender não apenas de rendimentos para aquisição de uma

cesta alimentar, mas também do acesso a uma série de benefícios sociais ou da própria

produção para o autoconsumo. Analogamente, à medida que as necessidades essenciais

passam a ser atendidas, seu peso relativo na determinação da satisfação muda e outros fatores

ganham mais relevância, como moradia, violência, transporte e desigualdade social.

A fome costuma ser a manifestação mais crítica da falta de renda e estudos destacam a

necessidade de programas sociais específicos para garantir o acesso regular de alimentos às

populações mais vulneráveis (BELIK, 2006). As famílias costumam obedecer a uma lógica de

comportamento que privilegia a manutenção da quantidade de alimentos (suficiência

alimentar) e, posteriormente, a qualidade dos mesmos (satisfação alimentar). Quando se

esgotam as possibilidades de substituição por preços, passam a comer menos e atingem o

limiar de fome.

Quanto aos indicadores subjetivos construídos a partir da avaliação das pessoas

podemos afirmar que esses complementam e muito as avaliações objetivas e fornecem

informações importantes para o aprimoramento das políticas públicas de combate à pobreza.

De um lado, é certo que cabe à política pública assegurar a provisão das chamadas

necessidades básicas, em particular daquelas associadas à infraestrutura social e de bens

públicos que determinam a qualidade de vida nas sociedades contemporâneas, mesmo porque

a universalização desses bens e serviços equipara e nivela por cima o patamar comum de

percepção de necessidades satisfeitas. A provisão de infraestrutura sanitária, educação,
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informação, entre outros, deveria independer das avaliações subjetivas das pessoas, uma vez

que afetam o conjunto da comunidade. De outro lado, à medida que se logra superar as

carências objetivas mais básicas, aumenta a relevância dos indicadores de satisfação como

orientadores da política pública.

O quadro delineado nesta pesquisa, que confirma, em parte, a melhora nos indicadores

objetivos e subjetivos de qualidade de vida, também confirma que o Brasil ainda tem um

longo caminho a percorrer para superar carências essenciais. Por exemplo, a insegurança

alimentar que ainda atinge 20 milhões de pessoas de forma mais severa (normalmente os

alimentos não são suficientes) e 55 milhões de forma mais branda (às vezes não é suficiente).

Ao mesmo tempo, o país já estaria entrando na faixa de desenvolvimento na qual a qualidade

de vida se descola do acesso às necessidades básicas. Ainda que se possa argumentar que a

prioridade da política pública deva ser o atendimento das necessidades básicas, o fato é que

não é possível desconhecer as fontes de satisfação e insatisfação da população em relação à

qualidade de vida.

Outra questão que se mostra relevante é quando se fala numa significativa redução da

pobreza e da desigualdade no Brasil após 2000. Devemos considerar que tal fato ocorreu em

um contexto econômico bastante favorável. Após duas décadas de baixo crescimento da

economia, o país voltou a apresentar taxas sustentadas e significativas de crescimento

econômico. Esse crescimento favoreceu a continuidade e intensificação de políticas que

tiveram um importante papel na redução da desigualdade e da pobreza, como a de valorização

do salário mínimo, ações de incentivo à formalização do emprego e de transferências diretas

de renda aos mais pobres.

Não houve, entretanto, mudanças substanciais em outros importantes determinantes do

grau de pobreza e desigualdade da população. Como exemplo, podemos destacar a política

fiscal notadamente regressiva, que é caracterizada por uma elevada carga de impostos

indiretos e uma relevante taxa de evasão fiscal por parte dos mais ricos, baixo investimento

em infraestrutura e pesquisa além de um sistema educativo incapaz de promover igualdade de

oportunidades (CEPAL, 2010).

Em relação às políticas de transferência de renda direta para os mais pobres, o Bolsa

Família tornou-se o principal programa social do governo do presidente Luiz Inácio Lula da

Silva. Em 2003, ano de sua criação, o programa atendeu a 3,6 milhões de famílias. Fechou o

ano de 2010 com 12,8 milhões de famílias atendidas, 50 milhões de brasileiros, lembrando

que mais da metade das famílias estão no Nordeste.
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Os dados do programa, que analisados e incorporados a esta pesquisa, são do

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e referem-se ao período de

2003 a  fevereiro de 2014. Devemos aqui destacar que o primeiro estado do nordeste em

número de pessoas contempladas com o Bolsa Família é o Maranhão com metade de sua

população contemplada. O segundo estado com maior quantidade de pessoas contempladas

proporcionalmente ao tamanho da população local é o Piauí, também no Nordeste. Lá, 48%

(cerca de 1,5 milhão) dos 3,1 milhões de habitantes recebem recursos do programa. Em

seguida aparece Alagoas, ainda no Nordeste, com cerca de 47%  da população beneficiada

pelo programa.

No ano de 2013, o total de beneficiários e o valor gasto com o programa atingiram

novos recordes. Foram 20,6 bilhões de reais, pagos a 14,1 milhões de famílias. O próprio

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS:48) aponta que mais de 50 milhões de pessoas,

ou seja, mais de 25% da população brasileira, são atendidas pelo Bolsa Família. É o

equivalente à população da África do Sul. Em 2004, as dimensões eram bem menores: o total

pago foi de 5,5 bilhões de reais, divididos por 6,6 milhões de famílias. Para 2014, os números

indicam que deve surgir um novo recorde: o orçamento previsto para o programa é de 25,2

bilhões de reais.

Uma elevação acelerada no número de dependentes de auxílio governamental não

aconteceu em nenhum país da Europa que mergulhou em uma grave crise econômica nos

últimos anos. Comparado com o total do orçamento, o valor significa pouco mais de 1% dos

gastos do governo. O que se mostra preocupante, a princípio, é a perspectiva de sua ampliação

indefinida, sem que haja outras intervenções. Fora isso, o crescimento vegetativo e as

oscilações da economia podem lançar no Bolsa Família novos beneficiários.

Mediante os dados que obtivemos sobre o programa não é exagero de nossa parte

afirmar que se fosse mantida a curva de crescimento metade dos brasileiros poderia ser

beneficiada com o dinheiro do Bolsa Família daqui a dez anos. Exemplo dessas oscilações

econômicas podem ser aferidas através da variação do PIB brasileiro como se pode verificar

abaixo:

48 Segundo o MDS, no mês de abril de 2014, existiam 27.884.336 famílias inscritas no Cadastro Único para
Programas Sociais, o que corresponde a 86.243.847 pessoas cadastradas. A distribuição das famílias
cadastradas conforme a renda per capita mensal declarada aponta que:13.358.999 possuem renda per capita
familiar de até R$70,00;18.740.708 possuem renda per capita familiar de até R$ 140,00;24.640.692 possuem
renda per capita até meio salário mínimo. O Programa Bolsa Família (PBF) beneficiou, no mês de maio de
2014, 13.940.270 famílias, que receberam benefícios com valor médio de R$ 149,76. O valor total
transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 2.087.755.338 no mês.



82

Gráfico 10: Evolução do PIB brasileiro (em valores %)

Fonte: IBGE – Dados obtidos em 14 de junho de 201. Elaboração do autor

Fora isso, o crescimento vegetativo e as oscilações da economia podem lançar no

Bolsa Família novos beneficiários. O gráfico abaixo ilustra bem estas oscilações econômicas

através da variação do PIB brasileiro sinalizando que a partir de 2010 o ritmo de crescimento

econômico diminuiu substancialmente voltando praticamente ao patamar de 2003, trazendo

reflexos negativos no mercado de trabalho, isto é, aumento da taxa de desemprego, além de

uma inflação como está hoje: longe da meta há muito tempo (de 4,5%), espalhada por vários

setores, mais resistente à política monetária, muito suscetível à política fiscal, ou seja,

pressionada pelo aumento constante dos gastos públicos dos últimos anos.

Observa-se, portanto, que o aumento de famílias assistidas pelo programa Bolsa

Família de certa maneira se justifica. Tem-se verificado que é fácil entrar no programa - e a

saída não é tão rápida: mesmo que a família passe a receber acima do limite de 140 reais

mensais per capita, o corte no auxílio financeiro não é automático. Se a renda per capita não

ultrapassar meio salário mínimo (362 reais), o cancelamento do benefício só é feito durante o

período de revisão cadastral, em outubro de cada ano.

Indiscutivelmente, o combate à pobreza deve ser prioridade, e o Bolsa Família cumpre

em parte essa função. Mas a expansão indiscriminada no número de atendidos admite outras

leituras sobre o fenômeno que devem ser melhor compreendidas e verificadas de forma que o

programa possa, mesmo dentro dos limites que foi concebido, atingir os objetivos que ele se

propôs a realizar. O que nos inquieta é que para o governo, há pouco a perder e muito a

ganhar com o crescimento descontrolado no número de assistidos pelo dinheiro público: um
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programa relativamente barato, que tem pouca rejeição popular, mantém dependente do

Estado uma parcela cada vez maior dos cidadãos. Lembrando as eleições de 2006, com a

devida propaganda, a lealdade desse eleitorado a cada quatro anos costuma ser elevada.

Não podemos ignorar que grande parte do nosso crescimento econômico advém já, há

alguns anos, dos ventos favoráveis da economia mundial, com a melhoria substancial dos

preços das principais commodities, das quais somos grandes exportadores. Essa situação não

vai ser permanente, podendo se inverter, alertam vários especialistas. De outro lado, devemos

registrar, de forma positiva, a redução da taxa real de juros e a expansão do crédito bancário

que, combinadas com os aumentos reais do salário-mínimo e a instituição do Programa Bolsa

Família, permitiram um novo patamar de consumo às famílias e, por consequência,

de produção nacional de bens e serviços. Cabe salientar que esse desempenho não vai mais

continuar sendo no mesmo ritmo experimentado anteriormente, até porque as bases de

comparação já deverão ser outras e as limitações que tais medidas apresentam, serão cada vez

maiores.

O mais grave, porém, é a inexistência de um plano ou um sistema nacional de metas

de crescimento econômico vigoroso consistente, sustentado e sustentável, de médio e longo

prazo. Até agora, o que se verifica são alguns crescimentos robustos do PIB -

esporádicos, efêmeros, fortuitos ou simplesmente sazonais, como o que ocorreu em 2010,

quando o país cresceu 7,5%.

Devemos lembrar que as crises, como é típico no capitalismo, expressam processos de

superprodução ou de super ou subconsumo – conforme se queira chamá-las -, refletindo o

desequilíbrio estrutural desse sistema entre sua – reconhecida já por Marx no Manifesto

Comunista – enorme capacidade de expansão das forças produtivas, mas que se chocam

constantemente com sua incapacidade de distribuir renda na mesma medida daquela

expansão.

Não devemos nos esquecer de que o modelo de desenvolvimento que abraçamos, diga-

se de passagem, apoia-se predominantemente na exploração extensiva dos recursos naturais e

da expropriação da força de trabalho sob  novas bases técnico-científica, cujos efeitos são a

pauperização das massas (principalmente da classe trabalhadora), a degradação ambiental e

moral.

Em O Capital, (MARX, 1984, p.120) já nos advertia sobre a lei geral de cumulação
capitalista,

[...] a acumulação da riqueza num polo é, portanto, ao mesmo tempo, acumulação de
miséria, tormento de trabalho escravidão, ignorância, brutalização, degradação
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moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu próprio produto como
capital 49

Se o Brasil cresce no mesmo patamar do que a média mundial, isso significa que

estamos correndo como numa esteira e ficando no mesmo lugar, ou seja, não avançamos. Essa

que é a grande questão. Não se trata de se receitar a volta ao passado de

crescimentos econômicos da ordem de 10% ao ano. Em primeiro lugar, porque há uma

barreira, em torno de uns 4,5% a 5,0%, que é o nosso PIB potencial e, para revertê-la, seriam

necessárias inúmeras revoluções entre as quais a infraestrutura, a urbana e a educacional, além

de outras reformas institucionais, como a tributária e trabalhista, entre várias, as quais o

governo não sinaliza com qualquer disposição para realizá-las no curto prazo. De outro, na

época anterior, o aumento populacional era de cerca de 3,5% ao ano, equivalendo, portanto, a

uma variação do PIB per capita de 6,5% - o que equivaleria ao mesmo nível dos 7,5%

alcançados em 2010.

Em nosso campo empírico, a captura de experiências cotidianas do ‘outro’ que aqui

figuram como ambulantes, vendedores de rua, trabalhadores desempregados, moradores de

rua, etc., inseridos no universo limítrofe entre o legal e o ilegal, carregam como a principal

marca do aprofundamento da crise do “capitalismo sem rédeas” a experiência da precariedade

social em suas mais diferentes formas e intensidades.

Segundo Mézaròs (2009, p.29)

... as recentes tentativas de conter os sintomas da crise eu se intensificam pela
nacionalização – camuflada de forma cínica – de grandezas astronômicas da
bancarrota capitalista, por meio dos recursos do Estado (no Brasil via BNDES
principalmente) ainda a erem inventados, só cumprem o papel de sublinhar as
determinações causais antagônicas profundamente enraizadas da destrutividade do
sistema capitalista. Pois o que está fundamentalmente em causa hoje são é apenas
uma crise financeira maciça, mas o potencial de autodestruição da humanidade no
atual momento de desenvolvimento histórico, tanto militarmente como por meio da
destruição em curso da natureza.50

Apesar de toda propaganda governamental em torno da desconcentração de renda

entre os que vivem do trabalho, com seu efeito ilusoriamente desejado, uma conclusão nada

óbvia começa a se impor à consciência da classe trabalhadora brasileira:  o atual modelo de

desenvolvimento nada tem a oferecer a não ser um mar de privações.

49 MARX, Karl. Capítulos XXIII A Lei Geral da Acumulação Capitalista; XXIV A Assim Chamada
Acumulação Primitiva. In: O Capital – Crítica da economia política. Livro Primeiro, Tomo 2.São Paulo, Ed.
Abril Cultural, 1984

50 MÉZARÒS, Istvan. A Crise do Capital. São Paulo: Boitempo, 1a Ed., 2009.
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2 O ESTADO DE “MAL ESTAR” SOCIAL: DA DESFILIAÇÃO

VULNERABILIDADE SOCIAL

Essa gente, hoje em dia, que tem a mania de exibição

não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês,

tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia

é brasileiro, já passou de português.

Do samba de Noel Rosa Não tem tradução

Nosso esforço caminha no sentido de discutir aproximações e convergências entre os

processos recentes de aprofundamento da pobreza urbana no Brasil e as contribuições de

Robert Castel em “Metamorfoses da Questão Social – Uma crônica do salário”, lançado na

França, em 1995, e no Brasil, em 1998, em que são discutidas de forma aprofundada as

modificações do mercado de trabalho e da lógica da integração social na sociedade francesa

atual. Trata-se de aqui revisitar categorias caras à sociologia clássica e contemporânea, entre

elas “desfiliação”, “inúteis ao mundo”, “inempregáveis”, “vulnerabilidade social”, “zonas de

integração”, “zonas de coesão”, “invalidação social”, “propriedade social”, “propriedade

privada”, “exclusão”, “inclusão” e outras, que tomam forma e lugar no movimento social

quase sempre buscando apreender um viver em sociedade cada vez mais desafiador.

Os estudos de Castel (1998) sobre o Estado Social e a sociedade salarial se desenvolve

a partir da realidade histórica da sociedade francesa e, portanto, apresenta distanciamentos em

relação à “Questão Social” brasileira. Em nosso país, o que se tem evidenciado é um quadro

de desigualdades e injustiças sociais crescentes que se mostram forjado na história de uma

cidadania restrita e de um Estado que não chegou sequer a constituir-se como um Estado

Social, desresponsabilizando-se com a questão social e que se empenha em cortar direitos

sociais básicos e isolar conflitos sociais que, justamente, demandam a garantia desses direitos.

Castel (1998) ganha aqui importância ao permitir pensar as assimetrias e diferenças na

trama da herança político-cultural e histórica da sociedade brasileira. Sua descrição sobre o

frágil equilíbrio do Estado Social pós 70, a partir do vínculo entre as relações de trabalho e as

formas de sociabilidade nos ajuda, numa perspectiva crítica, a contrapor algumas visões da

intelectualidade orgânica a serviço do capital seja ela, brasileira ou de além-mar, que

enfatizam a inexorabilidade das transformações sociais recobertas pelo manto da “exclusão” e
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da “informalidade”, frequentemente e mecanicamente atribuída a inelutabilidade dos

processos econômicos, dotados de um curso naturalizado e onipotente em que só prevaleçam

as escolhas aparentemente técnicas, supostamente coerentes e consoantes com esses mesmos

processos e sua dinâmica destrutiva, desconsiderando os limites da produção, da coesão

social51, da concentração cada vez maior da riqueza, da degradação dos ecossistemas,

alterando as percepções de mundo, calcificando as desigualdades conforme evidenciam as

análises históricas do desenvolvimento do capitalismo nos últimos séculos, principalmente, no

Brasil.

Diante da reafirmação dessa inexorabilidade presente em nossos dias, diante da

tragédia social anunciada pela “invalidação social” de muitas crianças, jovens e adultos,

brasileiros, diante da naturalização da inempregabilidade e da inutilidade de muitos, diante

das novas legalidades que legitimam os processos de precarização, faz sentido em nosso

estudo a recuperação das dimensões antropológicas, sociais e históricas da constituição da

classe trabalhadora no Brasil, especialmente quando posta na perspectiva de uma “história do

presente”, como faz Castel (1998).

Nessa perspectiva, partindo de situações concretas a “história do nosso presente” se

confunde com a história do capitalismo contemporâneo no qual opacidade da divisão e das

relações entre as classes é de tal densidade que o real se apresenta complexo e difuso de tal

forma que inebria nossos sentidos e no plano teórico a escolha do método se mostra pleno de

riscos. Segundo Francisco de Oliveira os riscos que corremos

...não são os riscos da vulgata, mas o de não alcançar a saturação histórica do
concreto, isto é, de não apanhar a multiplicidade de determinações que fazem o
concreto. (OLIVEIRA, 1987, p. 9)

Sobre a “vulgata” Francisco de Oliveira esclarece que

A vulgata é precisamente essa recusa, é o recurso à abstração, que no marxismo é a
forma elementar, mais primitiva e por isso menos rica. (OLIVEIRA, 1987,p. 9)

As aproximações realizadas no campo empírico têm revelado ao olhar mais atento

muitas vidas em meio a uma multidão de outras. Sua desventura, seus feitos, sua obstinação,

suas resistências e paixões são ocultadas emergindo apenas sua vilania, seus feitos sem glória,

sua notoriedade como antirrevolucionários, uma escória para muitos, um extrato do

51 A coesão social é aqui entendida como expressão de comunidades e sociedades unidas pela equidade,
solidariedade, justiça social, pertencimento e adscrição.
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lupemproletariado transferidos para fora do espaço social considerado produtivo, por não

terem importância para o curso da História. Invisíveis à (ou da História) História, qualificados

como limiares, marginais e anômalos sempre lhes foram negado o protagonismo histórico por

serem considerados apenas figurantes incapazes de qualquer tipo de transformação. Seja por

sua colaboração direta ou indireta desvanecem como gênero humano e, portanto, como

referência à compreensão sociológica.

O esforço que aqui empreendemos se desenvolve no sentido de dar transparência a

esses milhões de brasileiros que vivem uma humanidade possível, apartados da vida social

que conhecemos, sem notoriedade, entregues à própria sorte, cativos das relações de

dominação e de expropriação, aprisionados pelas condições que lhes foram impostas.

Assim, procuramos pensar através de similitudes e distanciamentos as questões

brasileiras como o pauperismo que, enquanto fenômeno, se mostra perene considerando nossa

condição subalterizada ao centro hegemônico do capital internacional, num momento de

aparente triunfo dos cânones liberais. Revisitar a história de nossa modernidade inconclusa

tem por objetivo buscar os meandros do repetitivo, do aparente, do ordinário, do banal de

nossa vida social enigmas que nos levem a uma ação transformadora e libertadora assumindo

o mandato do possível que as singularidades da História abrem diante de nós.

Dialogar com Castel justifica-se pelo fato de que suas análises mesmo descrevendo

uma outra realidade – por correspondência ou oposição – a nossa própria realidade nacional,

nos potencializa para o confronto entre o aparentemente novo e seu padrão lógico racional,

podendo revelar o incapturável pelos mecanismos de dominação e exploração. Mesmo

considerando o descompasso de tempos históricos que marcam e demarcam a realidade

brasileira e latino-americana, as relações sociais, as mentalidades e utopias, acreditamos ser

possível capturar o irrelevante, seres humanos totalmente divorciados de qualquer perspectiva

emancipatória.

2.1 A desfiliação: do estatuto liberal do contrato à vulnerabilidade social

Como já dissemos anteriormente, as proposições de CASTEL (1998), apesar de terem

sido forjadas por sobre a realidade francesa, trazem contribuições importantes para o debate

conceitual brasileiro, fundamentalmente porque abarcam questões que se desenrolam também

em nosso cotidiano. Entre elas, a principal seria a produção de vulnerabilidades sociais
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acopladas à perda do lugar de “trabalhador” ou não lugar para uma parcela da sociedade que

se instala em uma área de precariedade de suas condições materiais de reprodução. O extenso

trabalho realizado por Robert Castel, em “A Metamorfose da Questão Social - Uma Crônica

do salário”, parte de uma pressuposição, a saber: a sociedade francesa das últimas décadas do

século XX podia ser descrita como uma “sociedade salarial”, ou seja, uma sociedade na qual o

regime de salariado se generalizou e na qual a condição de trabalhador assalariado deixou de

ser sinônimo de “pauperismo” (como fora até o século XIX francês), para representar a

própria possibilidade de integração dos indivíduos à vida social.

Desde os anos 1960 na França, ser trabalhador é galgar um status específico, que

comportaria elementos subjetivos referidos à função na “sociedade”, mas também à um

conjunto objetivo de proteções sociais que foram se desenvolvendo e ampliando durante o

século XX. O trabalho assalariado como condição central da estruturação social e por isso

mesmo como um direito do cidadão representa a noção de uma sociedade salarial, na qual foi

possível chegar a uma configuração no mercado de trabalho que ficou próxima do “pleno

emprego” perseguido pela teoria econômica Keynesiana.

Os limites da política keynesiana de intervenção do estado na economia se mostraram

evidentes a partir dos anos 60. Aplicadas durante décadas na Europa e defendidas ainda hoje

por setores reformistas dentro do movimento operário, demonstraram seu fracasso nos anos

70. As crises sucessivas vêm revelando a impossibilidade de se construir um "capitalismo

mais humanizador" e que as políticas de proteção social implementadas se mostram

insuficientes ou incapazes no sentido de melhorar as condições de vida da classe trabalhadora

e demais explorados, não oferecendo mais garantias ao alcance do pleno emprego, a

habitações, a saúde e a educação, sem a expropriação do capital e a estatização dos

monopólios, do sistema financeiro, e da terra.

Devemos recordar que de 1871 até 1912, o capitalismo não havia experimentado um

período de crescimento tão relevante como o que se prolongou de 1948 até princípios da

década de 70.

Segundo, Ramos (2006)52, em síntese, uma série de fatores influenciaram este

processo permitindo assim a visualização de seu lado dantesco:

52 Marxismo y Keynesianismo ante la crisis capitalista by Juan Ignacio Ramos (May 2006), artigo publicado em
10 de junho de 2006, In defense of marxism http://www.marxist.com/marxismo-keynesianismo-crise-
capitalista.htm, acessado em 24 de abril de 2012
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1) o fracasso da revolução comunista e socialista na Europa Ocidental ao final da II

Guerra Mundial se mostrou sua pré-condição política;

2) os efeitos devastadores da guerra, com a destruição de uma quantidade formidável

de forças produtivas, tanto de bens de capital como de consumo, criaram um

grande mercado;

3) diante da ameaça do bloco soviético, os EUA alavancaram o Plano Marshall para

reativar a economia europeia. As forças produtivas dos EUA se mantiveram

intactas durante a guerra;

4) o enorme aumento do investimento em bens de capital. O surgimento de novas

indústrias no calor da guerra (utilização do plástico, alumínio, eletricidade, energia

atômica, informática);

5) aplicação das invenções desenvolvidas no âmbito militar à produção civil. O

rápido incremento da produção nas indústrias mais novas;

6) a substituição do velho padrão ouro pelo dólar como moeda de troca, imposto

pelos EUA e, em menor medida, pela Grã Bretanha, conduziu a uma enorme

expansão do crédito e do capital fictício;

7) a expansão do crédito, utilizada para superar as limitações reais do mercado;

8) o novo mercado para os bens de capital nos países em desenvolvimento. O

aumento da demanda por matérias primas nos países avançados devido ao

desenvolvimento da indústria favoreceu ainda mais o crescimento - mas também

as desigualdades - nos países subdesenvolvidos;

9) o aumento do comércio, especialmente de bens de capital, entre os países

capitalistas avançados atuou como um grande estímulo para a atividade produtiva;

10) o papel da intervenção do Estado na economia.

É consenso entre economistas, sociólogos e historiadores de diversos matizes que

todos esses fatores interagiram e favoreceram um desenvolvimento sem precedentes do

capitalismo, mas devemos destacar que nesse processo um fator, o que se aponta como

decisivo, foi o aumento da inversão de capital, que é o principal motor do desenvolvimento

capitalista. Os grandes investimentos na indústria, o giro em direção à mecanização e

automação, a produtividade do trabalho aumentaram decisivamente, incrementando ao mesmo

tempo a quantidade de capital constante em proporção ao capital variável, ou seja, a

proporção do capital investido em maquinaria, edifícios, plantas, etc., aumentou em relação à

quantidade investida em força de trabalho, a “vingança” do capital sobre o trabalho, o que
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mais cedo ou mais tarde acarretaria uma queda na taxa de lucro.  Inevitavelmente, a queda da

taxa de lucro foi acelerada durante a década de 70 e isso teve reflexo na queda do

investimento e na recessão dos anos 70.

Assim, novas tecnologias incorporadas ao setor produtivo têm vindo a expressar o

cumprimento do que Marx previu no seu “Fragmento sobre Máquinas” (Grundrisse)53

um sistema produtivo sem trabalho humano, em que a produtividade da tecnologia
domina de tal modo o processo produtivo que “o tempo de trabalho deixa de ser a
medida” da riqueza e a “produção baseada no valor de troca entra em colapso

A retração da economia, como comprovado de forma traumática, afetou e arrastou a

indústria pública. O que era uma vantagem temporal - a intervenção do Estado na economia,

O Estado social - transformou-se dialeticamente em um fator extraordinariamente negativo

para a economia capitalista.

A crise dos anos 70 revelou o autêntico caráter das contradições do sistema

começando com uma queda na taxa de lucro ocorrida durante um período de anos, nos quais

os investimentos continuavam, até o ponto em que não eram mais compensados pelo aumento

da mais-valia, mesmo se tratando de um período de aumento sensível da produtividade do

trabalho. Esta queda da taxa de lucro induziu por sua vez, uma queda do investimento,

posteriormente da produção e, finalmente, provocou uma explosão do desemprego. A inflação

e o déficit público alimentaram as chamas do incêndio.

Segundo Castel (1998), o processo de degradação dos eixos que se constituíam nos

pilares da sociedade salarial vem pondo em xeque modos de socialização e formas de

integração com base no trabalho, revertendo e eliminando identidades, filiações, formas de

coesão e de solidariedade. Suas análises demonstram que esse formato societal, mesmo nas

sociedades europeias, não alcançou sua plena realização e cuja crise mostrou seu caráter

“inacabado”. Apesar de ter havido um sentimento subjetivo de direito ao trabalho e a

concomitante redução dos níveis aceitáveis de arbitrariedade dos empregadores, não houve

uma equalização entre estes e os assalariados no cotidiano da atividade econômica.

É inegável que avanços ocorreram no “direito ao trabalho”, mas tais avanços ao nível

da legislação, não significaram a completa proteção dos trabalhadores nos aspectos relativos à

continuidade das perspectivas de engajamento no mercado de trabalho.

53 MARX, Karl, Grundrisse: manuscritos econômicos de 1818-1883: esboços da crítica da economia política –
São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011
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As instituições que davam conta das expectativas sociais tradicionais (seja qual for o

contexto social e geográfico em que o processo de industrialização ocorreu ou vem

ocorrendo) sofrem, com tudo isso, um desajuste (para não se dizer uma desatualização

funcional) devido à irrupção de inéditos processos num mundo social em (re)definição e em

relação aos quais não conseguem absorver devidamente. Com alusão a tais desajustes, Castel

(1988) lança mão do conceito durkheimiano de “anomia” — produto das transformações

estruturais em curso e expressão mesma das tensões emanadas dos novos processos sociais

que impõem desafios a uma consciência coletiva que ainda não se mostrou capaz de

potencializar uma ação transformadora.

Ainda assim, existia na França um quadro mais favorável, no qual a imensa maioria da

população trabalhadora era assalariada do setor formal da economia e exatamente por isso

tinha direito a um conjunto de proteções sociais. Castel (1998) pensa o trabalho assalariado

como um elemento de coesão e integração social, nos quadros da perspectiva durkheimiana de

oposição entre a integração social e a “anomia”54 ou entre a coesão e a fragmentação social.

Para Durkheim55, a sociedade moderna seria regida pela “solidariedade orgânica”, que

se estabelece a partir da complementariedade dos indivíduos que desempenham funções

específicas no conjunto das relações sociais. O trabalho apareceria como elemento

fundamental para o estabelecimento desta complementariedade e, portanto, como um motor

da integração social.

Desde quando as estruturas sociais tradicionais passaram a sofrer crescentes processos

disruptivos (intensos e/ou extensos) causados pela industrialização, tornou-se imperativo à

compreensão de uma gama de novos fenômenos daí resultantes, sobretudo quando se tornam

esses elementos mais regulares e não menos gerais na vida cotidiana de indivíduos, que se

veem cada vez mais envoltos na trama histórica das relações sociais capitalistas.

Se os indivíduos perdem sua “função” na divisão social do trabalho, se os indivíduos

não mais se mantêm coesos na sociedade, porque essa não os demanda como elementos

necessários ao bom funcionamento do conjunto societário, então a sociedade encontra-se

anômica e passa a desprender sistematicamente indivíduos que, agora, desintegrados (ou

“desfiliados” na acepção de CASTEL, 1998), são a prova da organização ou desorganização

do mundo do trabalho, a estruturação e desestruturação das formas de sociabilidade que hoje

54 Segundo MARTINS (1978), a anomia decorre de um não ajustamento entre o novo substrato e a consciência
que permanece anomalamente referida a um substrato que já deixou de existir ou enquistou-se, com uma
importância não essencial, nos segmentos da sociedade. O nascimento da Sociologia está diretamente referido
à necessidade de dar conta cientificamente do caráter problemático desse ajustamento anômico.

55 DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
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experimentamos e que, aqui, nos convidam a repensar a questão social nos termos de um

crescimento expressivo da vulnerabilidade de massa, cujo risco se acreditava afastado, pelo

menos nas sociedades europeias, já que entre nós a própria constituição do Estado Social, ou

Estado de Providência, nunca chegou a se completar.

No Brasil, sua incompletude histórica se dá por muitas vias, mas cabe destaque as

relações de trabalho de outra natureza, como por exemplo, o assalariamento “informal”,

principalmente nas duas últimas décadas do nosso século e a auto-ocupação como categorias

dominantes nas quais a maioria da população, em idade ativa, passa a integrar o mundo da

informalidade urbana e da subsistência rural, gerando um grande vazio previdenciário para

esse contingente massivo da população, sobretudo por não possuir capacidade contributiva ou

está inserida em relações de trabalho que não garantem no horizonte temporal sequer mínimos

sociais.

A falta de lugares na divisão social do trabalho, a falta de funções ocupacionais que

podem ser preenchidas, gera indivíduos que se mantém divorciados dos setores produtivos e

do trabalho coletivo, não conseguindo acessar e se manter em um lugar determinado e estável.

Para o autor, portanto, o que poderíamos chamar de uma “nova questão social” seria um

fenômeno relacionado ao mesmo tempo com o fim deste caráter integrador que o trabalho

exercia (e as consequentes mudanças no mercado de trabalho) e com as consequências da

perda dessa fonte de coesão para o conjunto do tecido social.

Desde os anos 1970, a “sociedade salarial” estaria sendo impactada por fenômenos

como o “desemprego em massa” e a “instabilidade” do trabalho. Reaparecem os

“‘supranumerários’, os ‘inempregáveis’, inempregados ou empregados de um modo precário,

intermitente” (CASTEL, 1998, p. 21); sem que tenham sido desenvolvidas formas de proteção

social adequadas a essa ausência de postos de trabalho disponíveis para a manutenção do

emprego assalariado das massas. A marca da “nova questão social” seria o binômio

desemprego e precarização.

A situação de remercantilização plena da força de trabalho que passa a ser mais uma

vez (como nos tempos iniciais da revolução industrial) submetida aos critérios únicos do

mercado consiste no elemento fundamental que coloca as bases para a precariedade do

trabalho e para a generalização do desemprego. Como afirma o autor de forma enfática: “De

agora em diante, para muitos, o futuro é marcado pelo selo do aleatório” (CASTEL, 1998, p.

21). Concretamente, o autor está se referindo há uma gama bastante ampla de agentes sociais

que habitam a sociedade francesa:



93

... à margem do trabalho e nas fronteiras das formas de troca socialmente
consagradas – desempregados por período longo, moradores dos subúrbios pobres,
beneficiados da renda mínima de inserção, vítimas das readaptações industriais,
jovens à procura de emprego e que passam de estágio à estágio, de pequeno trabalho
à ocupação provisória... (CASTEL, 1988, p. 23)

Castel (1998) verifica uma modificação na estrutura do emprego, cujo aspecto mais

facilmente identificável é a expansão do desemprego. No entanto, mais importante ainda que

esse primeiro, para que possamos compreender a crise da sociedade salarial, é o processo de

precarização. Esse processo põe em xeque o “contrato de trabalho por tempo “indeterminado”

que fora uma das bases de sustentação da sociedade salarial e que deverá ser minoritário,

segundo o autor, em futuro muito próximo; sendo substituído por “contratos de trabalho por

tempo determinado”, por contratos de “trabalho de tempo parcial” e outras formas de

emprego.

Em texto publicado no Brasil, Castel (1998) afirma que é difícil estabelecer uma

separação nítida entre a precariedade e a vulnerabilidade, pois são configurações que se

realimentam e têm origem no coração dos processos econômicos e não nas margens desse, ou

seja, não em características ou qualidades específicas que cercam o cidadão vulnerável ou em

situação de precariedade.

Segundo Castel (1998, p. 516)

O potencial de precarização contido na diminuição do peso do contrato de trabalho
por tempo indeterminado é o que nos possibilita compreender os processos que
alimentam a vulnerabilidade social e produzem, no final do percurso, o desemprego
e a desfiliação”

Portanto, precarização e desemprego seriam partes integrantes da “dinâmica atual da

modernização”, produtos dos “novos modos de estruturação do emprego, a sombra lançada

pelas reestruturações industriais e pela luta em favor da competitividade...” (CASTEL, 1998,

p. 516-517). Vários novos elementos que são introduzidos na lógica empresarial, nas últimas

décadas do século XX, teriam condicionado essas mudanças.

A empresa para ser competitiva deve efetivar o que o autor chama de “gestão em fluxo

tenso”, ou seja, deve articular uma perspectiva de produção diretamente vinculada aos fluxos

de demanda e contração da demanda que operam no mercado e, para isto, deve, também,

flexibilizar a contratação e uso da força de trabalho. Com isso, a empresa capitalista se

transforma em uma imensa produtora de trabalhadores vulneráveis (desqualifica os

trabalhadores que não mais são aptos às exigências da produção, demanda qualificações que
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poucos possuem e mantém a todos suspensos pelo fio do fluxo de demanda quem advém do

mercado).

Temos aí a máxima mercantilização da força de trabalho. A precarização de que o

autor fala não atinge somente os  bem capacitados, mas também aqueles que possuem

qualificações e sempre estiveram estabilizados.

Nesse sentido, a

precarização do trabalho é um processo central, comandado pelas novas exigências
tecnológicoeconômicas da evolução do capitalismo moderno (CASTEL, 1998, p.
526)

Esse seria o quadro no qual se desenvolve a “nova questão social”, marcada por três

processos que se interligam:

a) a “desestabilização dos estáveis” (ou seja, a ameaça de desintegração de parcelas da

classe operária que se achavam solidamente integradas e dos assalariados de classe média);

b) a “instalação da precariedade” (através do crescimento do desemprego contínuo e

recorrente e da mudança na lógica de oferta dos postos de trabalho, que são agora cada vez

mais temporários) e,

c) o déficit de lugares (que é, por sua vez, determinado pelo crescimento do

desemprego e da precarização e significa que, simplesmente, há uma ausência ou uma falta de

“lugares ocupáveis na estrutura social”, que possam trazer ao agente social perspectivas   de

integração devido exatamente à utilidade social do que está realizando).

Os indivíduos atingidos por esses elementos são jogados para fora dos “circuitos de

trocas produtivas” e se tornam inúteis da perspectiva de uma sociedade que se articula pela

interdependência funcional entre seus membros, por isso haveria uma crise da “identidade

pelo trabalho”. Na vulnerabilidade dos indivíduos no mercado de trabalho estaria dada a

possibilidade para o que Castel (1998) chama de “desfiliação”, que equivaleria à condição

caracterizada pela “ausência de inscrição do sujeito em estruturas portadoras de sentido”

(CASTEL, 1998, p. 536). Esse indivíduo “desfiliado” não é um excluído e isso exatamente

porque não vive uma situação de “ausência completa de vínculos”; não está fora da sociedade,

mas distante do centro de coesão dessa (o autor está se referindo aos desempregados de longa

data, aos jovens que não conseguem entrar no mercado de trabalho, aos pouco escolarizados,

etc).

O conceito de exclusão não seria, nesse sentido, o mais apropriado para qualificar os

indivíduos nessa situação, pois engendra uma ideia de dicotomia estática. Tal conceito foi
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historicamente utilizado para designar ou aqueles que são repelidos e retirados do convívio

social ou aqueles que não possuem direitos diante de outros que os possuem. Cabem então, na

ideia de exclusão, situações como o confinamento em guetos, o banimento, a expulsão, a

discriminação jurídica, a restrição de acesso, etc.

Segundo Castel (1998), não são essas situações que se impõem no fim do século XX,

mas sim a fragilização total das ligações socioeconômicas de um número muito grande de

indivíduos em relação à sociedade. Trata-se de uma desfiliação desses indivíduos de

processos econômicos de produção e consequentemente de consumo, que são derivados de

uma precarização das relações de trabalho e de uma consequente vulnerabilização da

condição salarial. Não haveria, porém, uma divisão nítida entre vulneráveis e desfiliados. Essa

indefinição de fronteiras seria obra da própria precarização do emprego e, no nosso

entendimento, ausência desse.

O trabalhador vulnerável consiste, na verdade, naquele empregado que pode ser

demitido a partir de qualquer necessidade da empresa e se tornar como consequência um

desfiliado, caso essa ruptura do vínculo com o mercado de trabalho seja duradoura o

suficiente para impactar as relações sociais mais amplas que cercam esse trabalhador e que

significam a sua outra ponta de integração e coesão social (laços familiares, de parentesco,

redes de amizade, etc.).

Segundo Mézaròs (2010), o que temos assistido na primeira década do século XXI, em

relação ao mundo do trabalho, é uma tendência real de equalização, mas não sinaliza uma

tendência de criar condições de igualdade entre classes sociais – a evidência ressalta

exatamente o oposto. A tendência real é de uma equalização decrescente da taxa diferencial

de exploração, com a força de trabalho sendo em todo mundo colocada de modo cada vez

mais intenso sob a forma de exploração e marginalização do capital. Os efeitos da crise

estrutural do capital têm mostrado seus efeitos em todo mundo, mesmo nos países

considerados de capitalismo avançado, mas certamente tem mostrado sua face mais perversa

nos países do chamado “Terceiro Mundo” ou “Periféricos” que concentram 2/3 da força de

trabalho da humanidade.

Estudos recentes, para ser mais preciso, entre eles, a (re)organização ou

(des)organização, “Rotatividade e Flexibilização do Mercado de Trabalho no Brasil”

realizado pelo DIEESE, na primeira década de nosso século, sinalizam a tendência de

ampliação da “zona de vulnerabilidade”, mostrando que essa se encontra em franco

crescimento, tendo em vista os altos índices de desvínculos, de rotatividade e de ampliação da
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informalidade, fragilizando os direitos conquistados no âmbito da consolidação da sociedade

salarial  e pondo em risco a coesão social.

Os desfiliados correspondem então aos “‘inúteis para o mundo’”, ou os

“supranumérários”.  Mesmo o operário mais desqualifiado da sociedade salarial estava

cercado por um conjunto de proteções que eram a marca de sua “filiação” à sociedade, por

meio do circuito das trocas sociais. Esse conjunto de proteções (direitos) lhe permitia, mesmo

dentro de limites, vislumbrar o longo prazo.56 Já o “supranumérico” não consegue sequer ser

explorado no mercado de trabalho. É um indivíduo “supérfluo” que não possui um lugar

demarcado na sociedade, exatamente porque não carrega “competências” que sejam úteis para

o conjunto dessa.

Para nós, o núcleo da questão social hoje seria, pois, novamente, a existência ampliada

de ‘inúteis’ para o mundo, de “supranumerários” e em torno deles, de uma nebulosa de

situações marcadas pela “invisibilidade”, pela provisoriedade e pela incerteza do amanhã que

atestam o crescimento de uma vulnerabilidade de massa não só em nosso País, mas em todo o

mundo57.

O argumento de Castel (1998) é, portanto, simples. Os indivíduos teriam dois pontos

de conexão que funcionariam como motores de coesão à sociedade. Um desses é de fundo

econômico e outro de fundo social (ou interacional, quer dizer, relacionado aos laços sociais

de pertencimento e aceitação). No primeiro ponto, o emprego estável e regular dá lugar a

várias modalidades de trabalho sob relações precárias até chegar ao desemprego. No segundo

ponto, a inserção do indivíduo em redes de sociabilidade (como a família, a vizinhança, a

comunidade que habita) pode caminhar - se esse for impactado pelas dificuldades do mercado

de trabalho - das relações sólidas para o retraimento e esgarçamento dessas.

Da combinação desses dois processos que são interdependentes, Castel (1998) deriva

quatro tipos de “zonas”58 nas quais os indivíduos podem estar distribuídos.

56 Richard Sennett (2005) numa densa análise fala dessa situação como o culto da “carreira”, do caráter  e da
anulação da perspectiva de longo prazo. A questão que ele nos apresenta a esse nível decorre do fato do
sistema de expectativas pelos trabalhadores assentar-se na flexibilidade, na adaptabilidade, na versatilidade e
até na disposição de as pessoas correrem riscos, contrastando frontalmente com aquelas outras características
intrínsecas ao carácter forte (e tradicional) das pessoas - firmados nos valores da lealdade, do compromisso, da
confiança, na realização de objetivos estratégicos por efeito de convergência de esforços. Para maiores
aprofundamentos ver SENNETT, Richard. “A Corrosão do Caráter: as consequências pessoais no novo
capitalismo”. 10a Ed. – Rio de Janeiro: Record, 2005.

57 Segundo previsões da OIT – Organização Internacional do Trabalho o desemprego no Brasil deverá continuar
acima da média mundial pelo menos até 2016 – Artigo publicado pela BBC – Brasil  20 de janeiro de 2014.
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/01/140120_desemprego_oitrg.shtml
Acesso em 01 de fevereiro  de 2014

58 CASTEL (1998, 549-550)
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1a) Zona de “integração”:

- Nessa o agente social possui as garantias de um trabalho permanente e ainda  está

imiscuído em relações sociais sólidas.

2a) Zona da “vulnerabilidade”:

- O indivíduo atravessa uma situação na qual é ameaçado pela precariedade

do trabalho e tem seus laços sociais enfraquecidos.

3a) Zona da “assistência”:

- É a esfera pública que evita o desligamento do indivíduo atingido pela

precarização e pelo enfraquecimento dos laços familiares.

4a) Zona de “desfiliação”:

- É ocupada por aqueles que não somente estão em desemprego, mas que

também perderam as relações que haviam sido produzidas no mundo do

trabalho, no bairro, na vizinhança próxima, etc.

Castel (1998) lembra ainda que pode haver um componente espacial nesse processo de

desfiliação, pois há alguns lugares específicos nos quais se eternizam vários problemas que

têm origem direta na crise da sociedade salarial. Nesses encontramos: “taxa elevada de

desemprego, instalação na precariedade, ruptura das solidariedades de classes, falência dos

modos de transmissão familiar, escolar e cultural, ausência de perspectivas de projeto para

controlar o futuro etc.”

2.2 Para além da desfiliação. O estado de “mal estar” social no Brasil

É certo que nunca fomos uma sociedade salarial nos moldes europeus (ou

especificamente francês) definidos por Castel (1998). Claro que tivemos, após a década de

1930, um processo longo e lento de extensão de direitos trabalhistas à classe trabalhadora

nacional, mas devemos lembrar que esse processo foi seletivo e marcado pelo que Santos

(1987) chama de “cidadania regulada”, ou seja, a extensão dos direitos trabalhistas e da

proteção previdenciária às categorias específicas de trabalhadores que passavam a ser

beneficiários de institutos de aposentadoria isolados para cada uma dessas.

Somente em 1967, esses institutos serão unificados e somente nos anos 70 serão

incorporados à previdência os trabalhadores autônomos em geral, os trabalhadores domésticos
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e os trabalhadores da agricultura. Incorporação essa feita sob marcos contributivos, ou seja,

têm direito à uma parca cobertura previdenciária aqueles que contribuem mensalmente para

essa. Os não-contribuintes nada possuem como direito assegurado e podem somente recorrer à

política de assistência que, via de regra, sempre foi desarticulada e de mínima cobertura no

país. Não queremos dizer que após os anos 1970 teríamos então ingressado na “sociedade

salarial”, pois entre nós a presença de um setor terciário informal sempre foi marcante.

Esse terciário, ao longo da segunda metade do século XX, foi classificado por nossas

Ciências Sociais de duas formas. Seja como um resíduo (ainda que de grandes proporções) de

uma dualização da economia em dois setores mais amplos, um moderno e capitalizado, mais

vinculado à indústria e outro arcaico, descapitalizado e vinculado à prestação de serviços

desqualificados. Seja como um processo diretamente funcional ao “modo de acumulação

urbano adequado à expansão do sistema capitalista no Brasil” (OLIVEIRA, 1988, p. 31).

Nessa segunda acepção, esse terciário descapitalizado seria, por um lado, absorvedor

de massas trabalhadoras não integradas ao mercado de trabalho formal urbano, que lá ficariam

garantindo seus mínimos patamares de reprodução e pressionando numericamente o mercado

formal de mão-de-obra, possibilitando a manutenção de uma estrutura salarial rebaixada. Por

outro lado, forneceria às massas urbanas absorvidas ou não pelo mercado formal de força de

trabalho, bens e serviços originados de processos de produção descapitalizados e que

demandam, para sua rentabilidade, baixos custos iniciais e, consequentemente, baixo custo

final. Esse mercado, qualitativamente rebaixado, para o consumo dos trabalhadores urbanos,

possibilitaria também a manutenção de uma lógica salarial deprimida.

A década de 1990 é paradigmática para o mundo do trabalho, no Brasil. O emprego

formal acumulou um déficit estimado em 3,2 milhões de postos de trabalho, assim como o

desemprego alcançou índices nacionais sem paralelo desde a década de 193059. Entre 1989 e

1999, a quantidade de desempregados ampliou-se de 1,8 milhões para 7,6 milhões, com

aumento da taxa de desemprego aberto passando de 3% da PEA para 9,6%60. No entanto,

apesar desse aumento do desemprego, nos anos 1990, a quantidade de trabalhadores com

jornada de trabalho superior à oficial de 44 horas duplicou, passando de 13,5 milhões para

26,7 milhões de pessoas ocupadas. Isso significa que cerca de 4,9 milhões de novas vagas

59 POCHMANN, Marcio. “A década dos mitos. O novo modelo econômico e a crise do trabalho no
Brasil”. Editora contexto: São Paulo, 2001, p.9.

60 POCHMANN. Marcio. op. cit. p. 49.
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deixaram de ser criadas no país, ou seja, cerca de 2/3 do total do desemprego aberto no país

poderia ter sido reduzido com a forte redução do sobretrabalho.61

No ano de 2002, por exemplo, o Brasil registrou a quarta posição no ranking mundial

do desemprego. No total de desempregados, o Brasil perdeu apenas para a Índia, Indonésia e

Rússia. Em 1986, o Brasil ocupava a 13ª posição no ranking do desemprego mundial, mas,

desde o início da década de 1990, o universo das pessoas sem trabalho assumiu uma maior

dimensão, sendo, a partir de 1994, responsável pela projeção do país no bloco dos quatro

países do mundo com maior volume de desempregados.  Apesar de representar 3,1% da força

de trabalho de todos os países, o Brasil possuía 6,6% do desemprego mundial. Mesmo tendo

menos população que a China e os Estados Unidos, a quantidade de desempregados era maior

no Brasil dos anos 90.

Finda a primeira década do século XXI, o Brasil segue pertencendo ao grupo de

países com maior quantidade de desempregados no mundo. Ademais, o desemprego seguiu

elevado absorvendo grandes parcelas da força de trabalho nacional.  Em grande medida, a

massificação do desemprego revela algo mais amplo que decorre do movimento geral de

desestruturação do mercado de trabalho no Brasil.

Cabe destacar, no entanto, que por quase cinco décadas da industrialização nacional

(1930 – 1980), houve avanços consideráveis em termos de estruturação da sociedade salarial,

com amplo assalariamento, especialmente dos postos de trabalho com carteira assinada e

quase ausente desemprego aberto.  Com o movimento de desestruturação do mercado de

trabalho, a partir dos anos 80, ganhou maior dimensão o desemprego aberto associado ao

desassalariamento e à generalização de postos de trabalho não assalariados e extremamente

precários.62

Segundo Pochmann (2011), o desassalariamento, por sua vez, constituiu uma novidade

no Brasil quando comparado à evolução ocupacional em todo o século XX. Ao mesmo tempo,

a perda de participação do emprego assalariado no total da ocupação indica a força de uma

mudança substancial na estrutura ocupacional do país.  Entre a abolição da escravidão, no

último quartel do século XIX e a década de 1980, a evolução do emprego assalariado foi

positiva, salvo nos períodos especiais, quando a conjuntura econômica foi recessiva, como

nos períodos 1929-32, 1980-83 e 1990-92 ou quando houve ainda uma profunda modificação

61 POCHMANN. Marcio. “O Abuso do Sobretrabalho no Brasil”. in Valor 27/03/2001.

62 A maior parte das vagas abertas no mercado de trabalho não tem sido de assalariados, mas de ocupações sem
remuneração, o voluntariado, por conta própria ou autônomo, trabalho independente, de cooperativa, entre
outras.
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técnica na estrutura produtiva, como na renovação tecnológica nas indústrias têxteis durante a

década de 1950 e parcialmente nos anos 90 no Brasil. Mas sempre que houve expansão da

produção, a geração de empregos formais se mostrou superior à criação de outras formas de

ocupação.  Durante as décadas de 1940 e 1970, por exemplo, a cada 10 postos de trabalho

gerados, 8 eram empregos assalariados, sendo 7 com carteira assinada.

Entretanto, nos anos 90, a cada 10 empregos criados, somente 4 foram assalariados. A

diminuição na participação dos empregos assalariados no total da ocupação tem sido

fortemente influenciada pela redução dos empregos assalariados com registro. Os empregos

assalariados sem registros continuaram aumentando ao longo da década de 1990, todavia com

taxas de variação insuficientes para compensar a perda das vagas assalariadas com registro.

Em 2003, por exemplo, a cada 2 ocupados 1 era assalariado, enquanto em 1980, 2 a cada 3

ocupados eram assalariados em todo o país.

A expansão nas formas de inserção da População Economicamente Ativa (PEA)

referentes às ocupações de baixa produtividade e precárias condições de trabalho também

marca o contexto mais amplo da crise atual do emprego no Brasil. A maior parte das vagas

abertas no mercado de trabalho não tem sido de assalariados, mas de ocupações sem

remuneração, por conta própria, autônomo, trabalho independente, de cooperativa, entre

outras.  Pochmann (2011) salienta, por exemplo, que as ocupações por conta própria podem

ser muitas vezes identificadas como uma das novas formas de inserção ocupacional moderna,

especialmente no caso do trabalho autônomo para a grande empresa, pois surge em condições

de remuneração e trabalho mais favoráveis (técnicos especializados e mão-de-obra com alta

escolaridade, com maior experiência profissional).

No Brasil, no entanto, o trabalho por conta própria que realmente tem expandido é o

tradicional, mais conhecido por autônomo para o público, que se caracteriza, em geral, por ser

portador de insuficientes condições de trabalho e remuneração.  Por conta disso, o grau de

precarização da força de trabalho voltou a aumentar a partir da década de 1990. Até então,

predominava a tendência de redução das formas de subutilização do trabalho,

tradicionalmente identificadas pelo desemprego e pelas ocupações sem remuneração e conta

própria.  Além do expressivo montante de pessoas desempregadas, cabe ressaltar também a

drástica alteração na composição do desemprego. Em outras palavras, o desemprego mudou

de perfil, deixando de ser um fenômeno que atingia no passado recente, segmentos específicos

do mercado de trabalho como jovens, mulheres, negros e pessoas sem qualificação

profissional, analfabetos e trabalhadores com pequena experiência profissional. Em síntese, o
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desemprego era um fenômeno relativamente homogêneo que se concentrava em poucos

segmentos da força de trabalho.

Os dados levantados por diversas instituições, nacionais e internacionais, e por

diversos analistas e pesquisadores que acompanham as transformações no mundo do trabalho

são unânimes em afirmar que, atualmente, o desemprego transformou-se num fenômeno

complexo e bem heterogêneo, atingindo de forma generalizada a praticamente todos os

segmentos sociais, inclusive as camadas de maior escolaridade e profissionais com

experiências em níveis hierárquicos superiores e em altos escalões de remuneração.

Pode-se concluir, portanto, que não há mais estratos sociais imunes ao desemprego no

Brasil. Não obstante o movimento geral de desestruturação do mercado de trabalho, com a

presença marcante do desemprego nacional, as políticas públicas para o trabalho

permaneceram distantes dessa complexa realidade.

Isso pode ser observado tanto por sua enorme fragmentação, baixa cobertura social,

escassos recursos públicos, sobreposição de funções, privatização das ações, desvios de

objetivos e elevados custos meios gerando para muitos um estado de “mal estar” social.

Inegavelmente, constrange saber que o país que privilegia o direito de propriedade privada,

seja incapaz de se comprometer com uma política econômica e social do pleno emprego. Por

conta disso, o direito ao trabalho no Brasil continua a ser recorrentemente negado, o que

condena milhões de brasileiros a sobreviver nas condições de extrema miséria, bem como

leva ao conjunto da juventude o abandono de suas justas perspectivas de mobilidade

socioespacial.

2.3 Rotatividade e Flexibilidade expressões da precariedade estrutural do trabalho no

Brasil

Os estudos realizados nos últimos anos sobre o desemprego estrutural no Brasil

independentemente das fontes de dados utilizadas têm revelado que o trabalho assalariado,

embora tenha se tornado majoritário no país, não chegou aos patamares franceses de

incorporação de 80% da PEA em 1975 (CASTEL, 1998, p. 514).

Nesse sentido, se não chegamos a ter uma sociedade salarial, estamos atravessando,

ainda assim, a crise do assalariamento. Em relação a nossa população economicamente ativa

(PEA) nas últimas décadas do século XX e na primeira década do século XXI, não
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conseguimos ultrapassar o patamar dos 57% de incorporação. Outra questão importante é a

extrema rotatividade e flexibilidade do mercado de trabalho no Brasil revelado por estudos

recentes do DIEESE realizado a pedido da Secretaria de Políticas Públicas e Emprego do

Ministério do Trabalho e Emprego. O estudo em questão revelou que a classe trabalhadora no

Brasil passa a conviver nos últimos anos com mais um problema: elevadas taxas de

rotatividade da mão de obra revelando que o tempo de emprego formal do Brasil comparado

ao de um conjunto de países centrais, revelando uma situação bastante díspar e desfavorável

aos trabalhadores brasileiros quanto à duração do emprego no país.

Essa constatação fica evidente ao se comparar o tempo médio do emprego e a

distribuição dos empregados, segundo faixas de duração do tempo do emprego.

Tabela 10 - Tempo médio de permanência no emprego
Brasil e Países Selecionados - 2009 (em anos)

Itália 11,7 Espanha 9,6
França 11,6 Noruega 9,4
Bélgica 11,6 Hungria 9,4
Portugal 11,1 Polônia 9,3
Alemanha 11,1 Irlanda 8,8
Luxemburgo 10,9 Suíça 8,8
Holanda 10,9 Inglaterra 8,5
Suécia 10,4 Islândia 7,9
Áustria 10,4 Dinamarca 7,6
Finlândia 10,3 Brasil (2) 5,0
República Tcheca 10,0 EUA (1) 4,0

Fonte: OCDE. StatExtracts; BLS. Current Population Survey; MTE. RAIS
Elaboração: DIEESE
Nota: 1) Para os EUA, situação de janeiro de 2010

2) Tratam-se dos vínculos formais
3) Grifo nosso.

Utilizando os registros administrativos da RAIS63, é possível uma análise do

comportamento do estoque e da movimentação do emprego formal no país a partir da

observação dos movimentos dos grupos de vínculos, com o resultado desse movimento no

que se refere à conformação do mercado de trabalho formal no país.

A rotatividade enquanto fenômeno cíclico do mercado de trabalho formal no Brasil

confirma alguns aspectos importantes apontados pela literatura, difundidos na sociedade e

63 RAIS é um Registro Administrativo, de periodicidade anual, criada com a finalidade de suprir as necessidades
de controle, de estatísticas e de informações às entidades governamentais da área social. Constitui um
instrumento imprescindível para o cumprimento das normas legais, como também é de fundamental
importância para o acompanhamento e a caracterização do mercado de trabalho formal no Brasil. RAIS foi
instituída pelo Decreto nº 76.900, de 2 de Dezembro de 1975.
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sempre presentes no debate público, ao mesmo tempo em que introduz elementos novos que

suscitam o aprofundamento da reflexão sobre este impactante tema da realidade do mercado

de trabalho brasileiro. Conceitualmente, a rotatividade representa a substituição do ocupante

de um posto de trabalho por outro, ou seja, a demissão seguida da admissão, em um posto

específico, individual, ou em diversos postos, envolvendo vários trabalhadores. Deve-se

salientar que classificar de forma precisa esse fenômeno e mensurá-lo depende de outros

fenômenos, de diversas naturezas, que influem sobre o mercado de trabalho, como: os

econômicos; os reguladores do mercado de trabalho; os sociológicos, que determinam

relações de trabalho e emprego; os de natureza tecnológica, que orientam as escolhas

produtivas e influem sobre o volume de força de trabalho empregada, acarretando em alguns

casos eliminação de postos de trabalho, entre outros.

As elevadas taxas de rotatividade são um sério problema, que afeta o funcionamento

do mercado de trabalho. Para os trabalhadores, representa insegurança quanto ao contrato de

trabalho, levando-os a períodos de desemprego, seguido da busca de nova colocação no

mercado de trabalho. Em muitos casos, há intermitência nessa situação. A insegurança diz

respeito também às condições de trabalho, sobretudo em relação ao rebaixamento salarial,

devido ao uso recorrente do mecanismo da rotatividade como expediente de redução de custos

pelas empresas; à formação profissional, pois pode representar a interdição da aprendizagem e

da experiência no exercício de certas ocupações.

Do lado empresarial, a literatura da área de Recursos Humanos é enfática ao apontar

os custos decorrentes do processo de seleção e de treinamento e de avaliação do admitido

contratado para substituir o desligado; a perda de “capital intelectual”64; os problemas

decorrentes da readaptação do novo trabalhador, de forma mais ampla, espaço que se cria para

as inclusões forçadas em que a subjetividade da objetividade pode revelar na maioria das

vezes a influência negativa da rotatividade sobre a vida do trabalhador e, por conseguinte,

para o equilíbrio social.

64 Capital Intelectual é formado por: capital humano, capital estrutural e capital dos clientes. Capital Humano:
são a qualificações, habilidades, conhecimento e a criatividade das pessoas. Capital Estrutural: é a parte que
pertence a empresa como os bancos de dados e os manuais de procedimentos. Capital dos Clientes: o valor da
franquia, do relacionamento com os clientes, a lealdade deles à marca da empresa, o quanto ela conhece a
necessidades de seus clientes e antecipadamente resolve seus problemas. Uma visão crítica dessas noções são
melhores explicitadas por FRIGOTTO (2011) e MOTTA (2011). Sobre o fetiche do Capital Humano
FRIGOTTO (2011. P.22) adverte: “Trata-se de uma noção que falseia o sentido real do capital, pois esse não se
traduz numa “coisa”, mas é uma relação social e historicamente construída. Uma relação cujo fundamento é a
exploração e expropriação, pela classe detentora privada dos meios e instrumentos de produção, dos que
necessitam vender, para sobreviver, sua força de trabalho física e intelectual, a classe trabalhadora.”
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As elevadas taxas de rotatividade afetam também os recursos públicos. Uma parcela

significativa de verbas que financiam o investimento, o voltado para a infraestrutura urbana

(habitação, saneamento), e também o investimento privado para capacidade física produtiva,

tecnologia e desenvolvimento tecnológico, entre outros, são lastreados na poupança

compulsória dos trabalhadores (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS) e nos

recursos do fundo público organizado para a proteção dos desempregados, o seguro-

desemprego.

A crise do assalariamento que vivenciamos pode ser evidenciada quando analisamos

utilização intensiva e recorrente desses fundos, cuja condição principal de acesso vincula-se

principalmente aos desligamentos dos assalariados no mercado formal de trabalho,

impactando fortemente sobre os resultados contábeis desses fundos públicos, onerando o

volume de recursos despendido com o seguro-desemprego. Dessa forma, os efeitos dos

desligamentos sobre o volume de saldo desses fundos são comumente relacionados às

elevadas taxas de rotatividade do mercado de trabalho formal.

As elevadas taxas de rotatividade encontram força explicativa quando analisamos o

receituário neoliberal imposto pelos organismos internacionais e centros hegemônicos do

capital internacional e aceito passivamente pela classe hegemônica como forma de superação

do subdesenvolvimento em nosso País. Nessa direção, sem nos darmos conta, construímos

uma sociedade estranhada pela dualidade forjada na ideologia do círculo vicioso do

pauperismo em que a miséria se instala e se amplia ocultada pelo manto da informalidade.

A magnitude das taxas indica que, para cada 100 contratos de trabalho (vínculos) do

estoque médio da RAIS, entre 2008 e 2010, aproximadamente 50 correspondem ao volume de

desligamentos substituído pelo volume de admissões equivalentes, durante o decorrer de cada

ano. Dessa forma, a taxa de rotatividade revela o uso da força de trabalho expressa em relação

ao estoque (superpopulação relativa), através do intenso processo de contratação e

descontratação (ou desfiliação) de trabalhadores no mercado formal de trabalho. Segundo o

movimento da RAIS, milhões de pessoas têm contratos (vínculos) de trabalho desligados,

enquanto outros tantos milhões são admitidos por meio de um movimento permanente e

incessante durante todos os meses de cada ano, sendo a ordem de grandeza do volume

resultante desse movimento referenciado no mínimo entre os admitidos e desligados,

considerada como procura das substituições ocorridas no ano.

No sentido de dar subsídios as análises aqui desenvolvidas sobre o fenômeno da

rotatividade como parte do debate mais amplo sobre a flexibilidade do mercado de trabalho

no Brasil e sua relação com o elevado nível de precarização das condições do trabalho, foram
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selecionados alguns trabalhos que introduziam elementos de interesse deste estudo, muito

embora vários outros autores tenham desenvolvido investigações importantes sobre o tema,

nas últimas décadas do século passado e no início do atual.

A maior parte dos estudos aqui referenciados utilizou base de dados provenientes dos

registros administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para a realização das

análises, já que o processo de filiação e desfiliação (vinculação e desvinculação) nos são

caros.

2.4 O Fim da Estabilidade no Emprego no Brasil

Camargo (1976) elaborou um estudo intitulado “Metodologia de construção de

índices de rotatividade de mão de obra - ajustamento de curto prazo” que utilizou as bases de

dados provenientes dos cadastros gerados em cumprimento às leis dos 2/3 e 4.92365. A

fórmula de cálculo adotada comparava o mínimo entre admitidos e desligados com o estoque

de emprego66.

Do ponto de vista conceitual, o autor via a rotatividade como uma “forma de

ajustamento de curto prazo” (CAMARGO, 1976, p. 1), lógica utilizada pelas empresas para a

redução de custos, nas seguintes situações:

1) diante de uma queda conjuntural da demanda e, consequentemente dos preços e

margens de lucro, ocasião em que seria promovido o “giro de pessoal”;

2) diante de um possível acréscimo de custos salariais, decorrente do “dissídio

coletivo”, ocasião em que seria promovida uma “fuga”, por meio da dispensa,

seguida de contratação com salário inferior para a mesma função.

65 A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, no Capítulo sobre nacionalização do trabalho, previa como
obrigação empresarial o fornecimento ao Ministério do Trabalho e Emprego de relação anual de empregados,
contendo, entre outras, informações que permitissem averiguar se a proporcionalidade de 2/3 de empregados
brasileiros vinha sendo observada. A RAIS propriamente dita foi instituída apenas em dezembro de 1975. Já a
Lei 4.923, de 1965, instituiu o cadastro permanente de admissões e desligamentos - CAGED.

66 Para o estudo utilizou-se de registros administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego para a realização
das análises.
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Em ambos os casos, a rotatividade equivaleria a uma substituição visando a redução de

custos salariais por meio da contratação de trabalhadores por salários nominais mais baixos do

que os pagos aos demitidos.

Segundo Camargo (1976), as empresas poderiam agir dessa forma, “já que não há

nenhum impedimento legal para este tipo de giro de mão de obra...” [e] qualquer redução de

emprego de mão de obra pelas firmas, quando elas têm que reduzir a produção, será feito pela

descontratação dos empregados mais facilmente substituíveis ou com menor custo de

reposição” (CAMARGO, 1976, p. 3), devido às despesas mais baixas de treinamento. Assim,

seria de se esperar que diferenças nas distribuições de escolaridade e níveis de treinamento

entre os setores implicariam diferenças nos níveis de rotatividade. Da mesma forma,

diferenças de tamanho entre as empresas, devido à viabilidade ou não de promoverem um

processo de seleção rigoroso, também implicariam diferenças nos níveis de rotatividade. E,

por fim, no que tange às características da atividade econômica, processos produtivos

contínuos tenderiam a apresentar níveis de rotatividade menores do que aqueles em que há

descontinuidades, como é o caso da construção civil.

Os resultados de análises empíricas confirmaram as hipóteses de níveis mais

elevados de rotatividade nas organizações com maior proporção de trabalhadores com

baixa escolaridade, nas empresas menores, nas que atuavam em setores com processos

produtivos normalmente discretos no tempo e nos momentos anteriores às datas-bases.

Adicionalmente, Camargo (1976) verificou a redução da rotatividade em períodos de

diminuição da atividade econômica e do nível de emprego. Assim, na perspectiva do autor, as

decisões que resultavam em elevação da rotatividade eram eminentemente tomadas pelos

empregadores.

A partir do final dos anos 1970, num contexto político de fortalecimento da ação

sindical e, posteriormente, de democratização, começou a ganhar fôlego um debate a respeito

das implicações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre a duração dos

vínculos de emprego e a rotatividade. Esse debate fundamentou-se em algumas observações,

discutidas a seguir.

Segundo Krein e Mei (2005), após a edição da Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT), em 1943, a introdução das leis salariais (1965) e o fim da estabilidade no emprego,

com a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (1966), durante o período

da ditadura militar, teria sido constituída uma primeira reforma trabalhista. Particularmente

durante o período de ditadura o fenômeno do emprego era visto sob uma abordagem
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quantitativa, ou seja, acreditava-se que o crescimento econômico seria suficiente para mitigar

as desigualdades do mercado de trabalho brasileiro.

Nesse sentido,

O quadro de elevada rotatividade dos vínculos empregatícios, a existência de uma
parcela expressiva de trabalhadores assalariados à margem da legislação trabalhista
e a configuração de uma massa de trabalhadores informais de baixa renda não
pareciam, para os formuladores de políticas públicas, merecedores de intervenção ou
correção. (MORETTO; BARBOSA, 2006)

Posteriormente, ainda segundo (KREIN; MEIN, 2005), uma segunda reforma ocorreu

com as mudanças introduzidas na Constituição Federal (CF) de 1988, representadas

especialmente pela inclusão dos direitos sociais dos trabalhadores67. Entretanto, ressaltam

também os autores que as mudanças constitucionais introduziram medidas flexibilizadoras no

sentido de possibilitar a negociação sindical da remuneração e da jornada de trabalho.

Uma “terceira” reforma tomou corpo por intermédio de várias mudanças institucionais

ocorridas a partir de meados dos anos 1990 até o início dos 2000, com a introdução de

instrumentos normativos, 23 no total, flexibilizadores das relações de trabalho.

Até 1966, a CLT assegurava a todos os trabalhadores formais a estabilidade no

emprego após 10 anos de serviços prestados para uma mesma empresa. Havia a possibilidade

de esse empregado vir a ser demitido, em caso de falta grave, que deveria ser apurada pela

Justiça do Trabalho ou, em outra situação, mediante o pagamento de dois meses de salário por

ano trabalhado, caso o empregado aceitasse tal acordo. Para os trabalhadores com tempo de

serviço de um a menos de 10 anos de casa, havia a previsão de uma indenização

correspondente a um mês de salário por ano trabalhado, também no caso de demissão sem

justa causa. É bom lembrar que no caso demissão voluntária não havia previsão de

indenização.

Com a introdução do FGTS, caiu o instituto da estabilidade no emprego e o

trabalhador passou a ter, por tempo de serviço acumulado, o direito a receber da empresa

empregadora 8% da remuneração do mês anterior depositados numa conta bancária para ser

movimentada em caso de demissão sem justa causa68. Além disso, o trabalhador faria jus a

67 Constituição Federal do Brasil, 1988, Cap.II - Dos Direitos Sociais. Especialmente art.7º, em que se definem
os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

68 Havia a previsão de outras condições que permitiriam o saque da conta vinculada, como é o caso da aquisição
de casa própria ou da aposentadoria.
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receber diretamente do empregador o valor correspondente a 10% dos depósitos realizados na

conta do FGTS durante o vínculo de emprego interrompido.

Com as mudanças, demitir um trabalhador ficou mais fácil e barato o que era de se

esperar. (MACEDO &CHAHAD, 1985) apontaram dois fatores

1) embora o percentual previsto fosse de 8%, a própria lei que introduziu o FGTS

extinguiu vários encargos patronais, sendo o custo líquido adicional sobre a folha

de pagamentos estimado em apenas 2,8%.

2) o custo, antes associado à demissão e, portanto, variável em função do volume de

demissões praticado pelas empresas, passou a ser um custo fundamentalmente

associado ao emprego, suportado por todas as empresas e, no limite, podendo ser

repassado, dessa forma, ao preço dos produtos e serviços.

Esse raciocínio não se aplica à multa de 10% que, posteriormente, na Constituição

Federal de 1988, passou a 40% e, depois, a 50%, a partir de 2001.

Essa mudança profunda do ponto de vista institucional repercutiu sobre o

funcionamento do mercado de trabalho brasileiro, notadamente sobre a rotatividade da força

de trabalho. Para compreender melhor essa relação, Macedo e Chahad (1985) elaboraram

longo estudo sobre rotatividade e FGTS.

No que se refere a um possível incentivo aos trabalhadores, esses autores buscaram

investigar a hipótese de que “o FGTS estimularia a rotatividade, porque oferece uma

disponibilidade financeira imediata aos empregados optantes” (MACEDO; CHAHAD, 1985,

p. 58), o que seria particularmente relevante para trabalhadores com menor qualificação, sem

poupança e acesso ao crédito, quando tivessem que enfrentar com rapidez um problema

financeiro.

Os pesquisadores concluíram que havia “fortes indícios” de que a introdução do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) representava um estímulo à

rotatividade da mão de obra” (MACEDO; CHAHAD, 1985, p. 119, grifo nosso)

Do ponto de vista teórico, os autores procuram avançar sobre as causas da

rotatividade no mercado de trabalho brasileiro. No que diz respeito à fase de ascensão do ciclo

econômico, esperavam que as empresas aumentassem a rotatividade por elas provocada, pois,

na medida em que expandem a contratação, iniciavam um processo de tentativa e erro até

preencherem finalmente determinada vaga. Isso ocorreria em função do baixo nível de

capacitação geral da força de trabalho no Brasil. Também esperavam que os trabalhadores já

empregados buscassem novas e melhores oportunidades que se abrem nessa fase,

contribuindo para o aumento da rotatividade. Essa tendência acabou se confirmando no
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presente segundo os dados, fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com

base na RAIS69.  Os dados revelaram que a taxa de rotatividade da mão de obra entre 2007 e

2009 alcança 36% dos vínculos empregatícios no Brasil. Além disso, 2/3 dos contratos de

trabalho são desfeitos antes de atingirem um ano. Vínculos com menos de 6 meses de

duração superaram 40% do total dos vínculos desligados em cada ano, sem que metade

desses vínculos atinja sequer três meses. Quase 80% dos desligamentos tiveram menos

de 2 anos duração.

Seja qual for a tendência o processo de “desestruturação” do mercado de trabalho

tem sua origem na dinâmica econômica e na política adotada nos últimos anos, mas diversos

aspectos que aprofundam a sua precarização foram facilitados por mudanças na legislação ou

por interpretações do judiciário trabalhista pós 1990, como já nos referimos anteriormente.

Podemos citar, como exemplo, o crescimento do trabalho estágio, das cooperativas, da

terceirização, do trabalho sem registro, da queda da remuneração, das facilidades de demissão

que foram facilitadas pela alteração de medidas legais e por sentenças normativas.

2.5 As condições legais para uma maior flexibilização do mercado de trabalho

As mudanças na legislação, de orientação neoliberal, têm contribuído para aprofundar

a flexibilização do mercado de trabalho no Brasil que já apresentava traços bastante

flexíveis, indicando que, apesar de ter sido por medidas pontuais, elas apresentam uma

coerência na perspectiva de redesenhar o sistema de relações de trabalho vigente no país.

Apesar da pouca efetividade de uma parte significativa dessas medidas, elas colocam uma

nova pauta na agenda das negociações coletivas, induzindo a uma mudança no

comportamento dos atores sociais.

As alterações nas relações de trabalho ocorreram nos quatros espaços de normatização

vigentes no país:

1) na legislação;

2) nas sentenças normativas;

3) nas negociações coletivas;

69Para maiores informações http://portal.mte.gov.br/imprensa/rotatividade-da-mao-de-obra-alcanca-36-dos-
vinculos-empregaticios.htm. Acesso: 20 de maio de 2012.
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4) no poder discricionário das empresas em estabelecer de forma unilateral as

relações de trabalho70.

As diversas medidas, apesar de seu caráter pontual, contribuíram para alterar a forma

de contratação e a determinação do uso do tempo e da remuneração do trabalho no Brasil,

estimulando uma flexibilização numérica e funcional do mercado de trabalho. Além disso,

houve uma flexibilidade procedimental nas formas de solução dos conflitos, especialmente

com a introdução das comissões de conciliação prévia.

Especialmente durante o Plano Real, tornam-se evidentes os indícios de um

aprofundamento da desregulação das normas do trabalho e uma flexibilização das relações de

trabalho no Brasil, o que se expressa tanto pelas mudanças institucionais como pela dinâmica

dos atores sociais em um contexto marcado pela desregulação comercial e financeira, pelas

inovações tecnológicas e organizacionais, pelo medíocre e instável desempenho da economia,

pela crescente elevação do desemprego e pelo crescimento da precarização do trabalho.

Nesse contexto de reorganização econômica e produtiva, o conceito de flexibilidade,

segundo Forrester (1996), que poderia soar como algo agradável, na verdade, para os

trabalhadores, se torna qualquer coisa feroz, inflexível, sinônimo de livre demissão71. Em

outros termos, na prática, a “flexibilização” tem se constituído em sinônimo de aumento da

precarização do trabalho (URIARTE, 2002)72.

Por Flexibilidade funcional compreende-se a flexibilidade introduzida no mercado

interno de trabalho73 com o objetivo de possibilitar o ajuste do uso da força de trabalho, o que

pode ocorrer de uma forma independente e paralela à alteração via negociação coletiva ou

pela lei. Todo esse processo redefine a forma da relação capital e trabalho e do envolvimento

do trabalhador na empresa.

Assim, segundo Krein (2001) buscam flexibilizar a forma de remuneração e do uso do

tempo do trabalho, por meio da:

1) Flexibilidade da jornada e das funções, que permite sincronizar o nível de

produção com a demanda de trabalho e fazer ajustes para uma administração dos

70 O aumento do poder discricionário está relacionado com a fragilização do sindicalismo e com o processo de
reestruturação produtiva, em que as empresas adotaram uma série de inovações organizacionais em que
praticam políticas de “envolvimento” dos trabalhadores com os seus objetivos (cf. CODAS, 1998).

71.FORRESTER, Viviane O horror Econômico, Ed. UNESP:1996.

72 Cf. também Menezes, 2000; e Abramo, 2000.

73 Uma análise das mudanças na organização do trabalho e produção pode ser encontrada em Bresciani (1994) e
Salerno (1993).
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horários, da modalidade das tarefas e evolução das responsabilidades, tendo presentes

os objetivos da empresa. Com isso, a empresa procurar livrar-se das horas

extraordinárias e racionalizar a utilização do tempo de trabalho durante uma jornada

anualizada;

2) Flexibilidade salarial, que permite a flutuação do salário em função da

produtividade do trabalho e de outros mecanismos (prêmios, sugestões etc), com

tendência de descentralização e individualização de sua determinação. Geralmente

procura-se estabelecer uma remuneração fixa mais baixa, ficando uma parte

importante dos vencimentos na dependência do cumprimento de metas pré-

estabelecidas.

De acordo com (KREIN, 2001), o conjunto das medidas sinaliza claramente para uma

tendência de desregulamentação de direitos e de flexibilização das relações de trabalho,

apesar de elas serem pontuais, de não alterarem o sistema de representação sindical e os

procedimentos formais de negociação coletiva e de terem sido, na sua maioria, implementadas

em dois momentos particulares da vida política e econômica do país: a introdução e

consolidação do Plano Real (1994-1996) e o enfrentamento do crescente desemprego a partir

de 1998.

Mostrando coerência com o programa de governo de FHC, que pretendeu buscar

uma “modernização” da sociedade e da economia brasileira por meio de uma inserção

competitiva no mercado global, essas medidas estão no bojo de um programa mais geral de

reformas (do Estado brasileiro, da economia, da previdência, etc.). Além disso, a necessidade

da flexibilização é defendida pelas entidades empresariais como parte do processo de

mudanças tecnológicas e organizacionais das empresas, em um contexto de maior

competitividade, ou seja, a estabilização das relações de trabalho não pôde mais ser sustentada

quando a instabilidade dos mercados, o acirramento da concorrência intercapitalista e a

incorporação mais rápida do progresso técnico passaram a exigir das empresas uma

flexibilidade produtiva compatível com as novas condições de acumulação capitalista.

A discussão da alteração do sistema brasileiro de relações de trabalho, então, passa a

ser um elemento do ajuste econômico e da redefinição do papel do Estado na sociedade

brasileira.
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2.5.1 As medidas de incentivo à flexibilização numérica

Em relação à flexibilização numérica, entre as diversas medidas adotadas para

incentivar as empresas a contratarem trabalhadores com menores custos ou facilidades

burocráticas, podem ser citadas o contrato por prazo determinado, o contrato parcial, as

cooperativas de trabalho, a suspensão do contrato, a quebra da estabilidade dos servidores

públicos e a denúncia da convenção 158 da OIT74, como pode ser observado na tabela11.

Tabela 11 – Flexibilização Numérica
Tema Iniciativas

Flexibilização da alocação do trabalho

Trabalho por tempo
determinado
(Lei 9.601/98)

. A essência está em desvincular o contrato por prazo determinado da
natureza dos serviços prestados;
. Muda os critérios de rescisão e reduz as contribuições sociais;
. Cria o banco de horas.

Denúncia da Convenção
158 da OIT

(decreto 2100/96)

. É ratificada e, 10 meses depois, denunciada pelo governo brasileiro;

. Elimina mecanismos de inibição da demissão imotivada. Reafirma a
possibilidade de demissão sem justa causa.

Cooperativas profissionais
ou de prestação de serviços

(Lei 8.949/94)

Possibilita que trabalhadores se organizem em cooperativas de prestação de
serviços e executem o trabalho dentro de uma empresa, sem caracterização
de vínculo empregatício e, portanto, sem os direitos trabalhistas assegurados
na legislação e na Convenção Coletiva.

Trabalho em tempo
parcial (MP 1709/98)

. Jornada de até 25 horas semanais;

. O salário e os demais direitos trabalhistas estarão em conformidade com a
duração da jornada trabalhada;
. Não prevê a participação do sindicato na negociação.

Suspensão do Contrato de
trabalho

(MP 1726/98)

. Suspensão do contrato de trabalho, por um período de 2 a 5 meses,
vinculada a um processo de qualificação profissional, desde que negociada
entre as partes;
. O trabalhador, caso seja demitido após o término da suspensão, tem o
direito de receber as verbas rescisórias e uma multa de um salário.

Trabalho temporário
(Portaria 2, 29/06/96)

. Amplia a possibilidade de utilização da lei (6.019/74) de contrato
temporário, generalizando a utilização do contrato de trabalho precário.

Setor público: demissão
(lei nº 9.801/99 e lei

complementar nº 96/99)

. Disciplina os limites das despesas com pessoal e estabelece o prazo de dois
anos para as demissões por excesso de pessoal;
. Regulamenta a demissão de servidores públicos estáveis por excesso de
pessoal.

Fonte: Balanço da Reforma Trabalhista de FHC por José Dari Krein (2001)
Curso de Formação de  negociadores para Negociação e Contratação Coletiva da Qualificação Socioprofissional
Escola Sindical CUT-SP. Elaboração: José Dari Krein.

74 OIT – Organização Internacional do Trabalho.
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a) Contratação do trabalho: as cooperativas de trabalho

A lei 8.949/1994 admite que os trabalhadores se organizem entre si para formação de

uma cooperativa de trabalho e prestem serviços a uma empresa sem que se caracterize o

vínculo trabalhista. Assim, como sócios da cooperativa, os trabalhadores não recebem os

direitos trabalhistas previstos na relação contratual.  Essa medida abriu espaço para a criação

de cooperativas com o objetivo de burlar a legislação trabalhista.

Apesar da precariedade de dados sobre a sua extensão, é bastante visível a proliferação

das cooperativas de trabalho nos anos recentes. As evidências empíricas indicam que elas não

estão concentradas somente em setores menos dinâmicos da economia, tais como as

‘coopergatos’75 do setor agrícola e de vestuário. Também estão presentes em setores que

oferecem mão-de-obra bastante qualificada, como centros de processamento de dados de

bancos, serviços de engenharia etc. Embora haja uma imensa diversidade das chamadas

experiências de cooperativismo e sem desmerecer o mérito de muitas iniciativas, deve-se

considerar o seu papel no processo de desestruturação das relações de emprego com carteira.

(KREIN, 2001)

b) Denúncia da convenção 158 da OIT (Decreto 2100/96)

Krein (2001) salienta que uma das poucas medidas que foram contra a lógica da

flexibilização da alocação do trabalho foi a ratificação da Convenção 158, em janeiro de

1996, mas, após 10 meses de sua vigência, a Convenção foi denunciada, através de um

decreto do Poder Executivo, provocando a retirada dessa norma pública internacional do

direito interno brasileiro. A justificativa foi de que ela estava tumultuando as relações de

trabalho por meio de decisões judiciais com entendimentos distintos e de que havia

incompatibilidade entre o teor da norma e o novo contexto econômico de globalização76.

Com a denúncia, continuou prevalecendo a legislação em vigor, reforçando uma

tendência histórica de insuficiência de mecanismos inibidores da dispensa imotivada. Assim,

essa medida que restringia o poder absoluto do empregador desconstituir a relação de

emprego não atingiu nem mesmo um ano de vigência formal.

75 Coopergatos ou falsas cooperativas, são empreendimentos econômicos que se fazem passar por cooperativas,
mas, na verdade, existem apenas para burlar a legislação trabalhista. As principais característica de uma
"coopergato" é a inexistência de práticas efetivas de autogestão e a persistência de vínculos de trabalho
semelhantes à relação patrão-empregado.

76 “Ambas as alegações não demonstram seriedade, tanto porque o Judiciário certamente pacificaria uma
tendência predominante, quanto porque nenhum outro país ratificou a Convenção e a denunciou
posteriormente” (FREITAS, 1998: 10).
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c) O contrato por prazo determinado (CPD

Segundo Krein (2001), os dados do banco de dados sobre negociação coletiva

(contratos registrados no MTE) são semelhantes aos encontrados na Rais (cf. gráfico abaixo),

mostrando a insignificância das admissões via CPD77 e um aumento expressivo na década

atual, se considerado o tamanho da PEA (População Economicamente Ativa) e do

desemprego no Brasil. A pesquisa da CNI revela uma incidência, em 2000, de 5,71% nos 241

documentos analisados. Considerando o conjunto do setor industrial, no ano 2000, em relação

ao segundo semestre de 1999, há um incremento de contratos por prazo determinado, pulando

de 2% para 16,55% dos 241 documentos analisados (boletim nº 89/2000).

A hipótese inicial de Krein (2001) de que o crescimento do emprego formal a partir do

ano de 2000 veio acompanhado de contratos mais precarizados se mostrou verdadeira e ao

mesmo tempo revelando um crescimento fora de qualquer previsão. Os dados do gráfico

abaixo revelam um dramático crescimento dos contratos por prazo determinado (CPD) a

partir de 2010 comparado com o final da década de 1990.

Gráfico 11 - Trabalhadores com Contrato de Trabalho por tempo determinado

Fonte: do MTE – RAIS
ASSERTTEM segundo base de dados do IPEMA78

Os dados aqui apresentados só vêm a confirmar o aumento da flexibilidade e

rotatividade, mas não é possível generalizar, pois, segundo Krein (2001) em empresas

montadoras de São Bernardo do Campo, por exemplo, encontram-se acordos sobre

contratação por prazo determinado que garantem todos os direitos trabalhistas e o pagamento

das contribuições sociais.

77 CPD – Contrato por Prazo Determinado.

78 ASSERTTEM – Associação Brasileira de Empresas de Serviços Terceirizados e Trabalho Temporário e
IPEMA – Instituto de Pesquisa Mananger.
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d) Contrato parcial

O contrato por tempo parcial já era admitido na legislação brasileira. A novidade da

medida é permitir que o tempo de férias possa ser inferior a trinta dias. Além de flexibilizar o

período de férias, a medida teve a finalidade de estimular esse tipo de contratação, mas trata-

se de um tema que tem aparecido muito pouco nos instrumentos normativos. Os dados

disponíveis são os da CNI79, que, apesar de bastante insignificantes, evidenciam um

crescimento do número de contratos parciais: na análise dos 241 documentos já citados, a

incidência de cláusulas sobre esse tipo de contratação foi de 3,38% em 2000, enquanto que até

1999 os números eram inexpressivos. (KREIN, 2010)

e) Suspensão do contrato de trabalho

A suspensão do contrato, por um período de até 5 meses, vinculada a um processo de

requalificação profissional, praticamente não se efetivou, nem mesmo com o crescimento do

desemprego. O exemplo mais famoso até então, foi o da Ford (ABC), que, no início de 1999,

por pressão da sociedade e do sindicato local, readmitiu parte dos 2.800 demitidos, através da

suspensão do contrato por um determinado período.

Nesse caso, diferentemente do que prevê a lei, os trabalhadores continuaram recebendo

o seu salário integral no primeiro período da suspensão. No geral, a grande dificuldade para a

efetivação da suspensão é a baixa remuneração, que está vinculada ao valor do seguro

desemprego80. (KREIN, 2001)

2.5.2 Flexibilização do tempo de trabalho: banco de horas e trabalho aos domingos

As duas maiores novidades que contribuem para a flexibilização da jornada de

trabalho foram o banco de horas e a liberação do trabalho aos domingos. O banco de horas

(Lei 9.601/1998) introduz a possibilidade de compensação da jornada, que passa a ser anual e

não mais semanal. Permite a contagem (débito e crédito) de horas em favor da empresa e do

empregado. A empresa pode organizar a utilização do tempo de trabalho conforme os seus

ciclos de produção durante o ano.

79 Não há a obrigatoriedade de a sua adoção ser negociada e registrada no MTE. (KREIN, 2001)

80 Não há dados estatísticos oficiais para mensurar a contratação por tempo parcial, a suspensão do contrato e o
trabalho aos domingos. (KREIN, 2001).
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O banco de horas é uma medida que procura ajustar a determinação do trabalho à

realidade produtiva da empresa, também impulsionando, portanto, uma descentralização das

negociações. Outra medida foi à liberação do trabalho aos domingos (MP 1.878-64/1999), que

afeta especialmente o comércio com a abertura dos supermercados, lojas, shoppings etc81.

Em síntese, o banco de horas tem significado um aumento da racionalização do

processo de trabalho e uma intensificação do ritmo de trabalho. A flexibilização legal do

banco de horas foi, assim, um dos temas em que as negociações coletivas avançaram nos anos

90, estimulada pela lei introduzida em janeiro de 1998.

Aqui, mais uma vez, o discurso de fortalecimento da relação direta entre os atores

ocorre com a intervenção decisiva do Estado. (KREIN, 2001)

2.5.3 Flexibilização da remuneração: fim da política salarial e PLR82

A Participação nos Lucros e Resultados é um objeto de disputa em que trabalhadores e

empresários têm objetivos diferenciados. As empresas objetivam, com ela, a introdução de

uma remuneração variável como forma de redução de custos fixos, a descentralização das

negociações para o interior das empresas e o comprometimento dos trabalhadores com o

aumento da competitividade. Por outro lado, os trabalhadores pretendem, além de se apropriar

de parte dos lucros ou resultados, ter acesso às informações econômicas das empresas,

oportunidade para organização sindical no local de trabalho e uma forma de intervenção no

processo de reestruturação produtiva.

Na perspectiva de (KLEIN, 2001), a PLR também está contribuindo, portanto, para

uma descentralização das negociações e para uma flexibilização na forma de remuneração,

num contexto em que o Estado abdicou de seu papel de promover uma política salarial e de

garantir condições mínimas de proteção social dos trabalhadores83.

Em síntese, a adoção da PLR, combinada com o fim da política salarial, favorece a

remuneração variável e dificulta a incorporação da produtividade no salário, passando-se essa

a ser não uma parte do salário-base, mas uma espécie de prêmio vinculado a determinadas

81 Não há dados disponíveis para quantificar a sua adoção, mas o fato pode ser percebido empiricamente.(krein,
2001).

82 PLR – Participação nos Lucros e Resultados.

83 Cf. Dieese, 2000 e Tuma, 1999.
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metas estabelecidas em negociação coletiva. O fim da política salarial também contribui para

a abertura do leque salarial, pois os setores mais fragilizados têm maiores dificuldades de

obter a recomposição dos seus vencimentos.

Mediante as análises e conclusões extraídas da pesquisa de Krein (2011), inferimos

que nos aspectos centrais da relação de emprego, ou seja, na definição da remuneração, da

alocação84 e do tempo de trabalho, assim como nas formas procedimentais de solução dos

conflitos, houve mudanças institucionais significativas no sentido de aprofundar a

desregulamentação do trabalho, em um sistema de relações de trabalho que já apresentava

grande flexibilidade. Um processo, em boa medida, desencadeado a partir das iniciativas do

Poder Executivo, evidenciando o papel do Estado mediador a favor da ordem econômica, isto

é, do capital.  As posições adotadas pelo governo brasileiro – apesar do insistente discurso de

que as partes necessitam adquirir maior autonomia na definição das regras que regem a

relação capital e trabalho –, tiveram, portanto, influência decisiva na conformação das

tendências das relações de trabalho na segunda metade da década de 90. Nesse sentido, o

Estado continua exercendo grande peso na indicação de perspectivas para a regulação entre

capital e trabalho.

O peso do Estado não advém apenas das mudanças pontuais promovidas no arcabouço

institucional das relações de trabalho, mas do contexto mais geral em que elas estão inseridas,

que foi extremamente desfavorável aos trabalhadores. Aliás, a possibilidade de discussão da

efetividade das medidas está relacionada ao contexto das reformas estruturais ocorridas na

década de 90, pois as que tiveram mais aplicabilidade são aquelas que estão coadunadas com

o processo de reorganização econômica, produtiva e do mercado de trabalho, estimulando

ganhos de produtividade, reduzindo custos fixos e flexibilizando a determinação do uso

trabalho. Por exemplo, a PLR e o fim da política salarial (MP do Plano Real), além de

constituírem uma alternativa ao reajuste salarial – para não pressionar a elevação dos salários

de base –, foram adotadas, na visão dos empresários, como forma de preparar a empresa para

um contexto de maior exposição à concorrência internacional. Além disso, elas contribuem

para a redução dos custos fixos e o aumento da parcela da remuneração variável.

O banco de horas, além de reduzir os custos fixos, permite uma grande liberdade para

a empresa manejar o tempo de trabalho. Outras medidas, tais como as cooperativas de

trabalho, facilitam um processo de terceirização e redução dos custos fixos.

84 Nunca foi objeto de efetiva regulação no Brasil, no sentido dado à contratação das funções vinculada às
políticas de remuneração e de qualificação profissional pelo processo de negociação coletiva tal como ocorreu,
no pós-guerra, em diversos países da Europa (DEDECCA, 1999).
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Do ponto de vista da efetividade das medidas, a maior novidade, a partir de 2000, está

sendo a proliferação das Comissões de Conciliação Prévia, que flexibilizam os procedimentos

de aplicação dos direitos, podendo contribuir para uma desregulamentação – inclusive

daqueles que não poderiam em tese ser objeto de negociação, tais como o 13º salário, as férias

etc. –, pois admite acordo de conciliação com quitação plena dos débitos trabalhistas, a partir

da vontade das partes.

O nosso sistema de relações de trabalho já permite grande liberdade para as empresas

efetuarem demissões, especialmente após a introdução do FGTS, em 1966. Pode-se concluir

que as medidas pontuais adotadas não contribuíram para o enfrentamento do problema do

desemprego, pois a sua determinação última está vinculada à reorganização econômica e ao

baixo desempenho da economia, mas, por outro lado, reforçaram a perspectiva de criação de

um mercado de trabalho mais desregulado, acentuando a sua heterogeneidade e até a sua

precarização, elementos característicos da década de 90.

O contexto social, político e econômico, que foi e continua sendo extremamente

adverso aos trabalhadores com o aumento do desemprego e da desestruturação do mercado de

trabalho, trouxe limitações para a ação coletiva dos trabalhadores e para o processo de

negociação coletiva. O crescimento da heterogeneidade na estrutura ocupacional faz com que

grande parte dos trabalhadores não tenha acesso aos direitos sociais e à cobertura da

negociação coletiva. Assim, as transformações no mercado de trabalho também

enfraqueceram os sindicatos, que veem obrigados a discutir e negociar uma pauta previamente

colocada pelas empresas . Além disso, dada a fragilização a que o sindicalismo foi submetido,

uma série de iniciativas que avançam rumo à redução dos custos fixos e flexibilizam as

relações de trabalho vai sendo adotada pelas empresas sem a negociação com os sindicatos,

tal como está ocorrendo em importantes bancos privados, em que se adota uma estratégia de

gestão dos recursos humanos vinculada a políticas de aumento da remuneração variável

(DIEESE, 2000).

Krein (2001) conclui que a flexibilização da CLT praticamente completa a reforma

trabalhista, pois permite um rebaixamento, via negociação coletiva, de todos os direitos

inscritos e regulamentados em lei. Quanto ao pacote antigreve foi uma reação à paralisação

dos servidores públicos federais, no segundo semestre de 2001, por um reajuste dos salários

congelados há 7 anos e no presente 2012, novamente paralisaram suas atividades em função

da reestruturação do plano de carreira e índices de reajustes diferenciados como mecanismo

de equalização dos salários. É bom lembrar que o processo de flexibilização de direitos e a

desestruturação do mercado formal de trabalho podem, também, comprometer as fontes de
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financiamento das políticas sociais, pois boa parte delas está vinculada à folha de pagamento

(as chamadas contribuições sociais) e contribuem, assim, para um enfraquecimento na

capacidade de ampliação dos serviços públicos, especialmente os destinados à população de

baixa renda, motivada pela queda na arrecadação fiscal.

Em síntese, todas as análises empreendidas por (KREIN, 2001) sobre as medidas

institucionais introduzidas a partir de 1994, permitem identificar alterações em cinco aspectos

das relações de trabalho, ou seja, em relação à determinação da remuneração, ao tempo do

trabalho, à contratação do trabalho, à forma de solução dos conflitos e ao processo de

descentralização das negociações, o que contribui para um melhor entendimento sobre o tipo

de sociedade capitalista e a forma de (des)integração social que se pretendeu construir no país.

No presente, o contexto social, político  e econômico pouco mudou, continuando

adverso aos trabalhadores, tendo em vista o aumento do desemprego, da alta rotatividade da

mão-de-obra, do baixo valor agregado ao trabalho que reforçam a desestruturação do mercado

de trabalho formal no Brasil, como pode ser observado no Gráfico 11, pelo elevado número

crescente de demissões, um cenário que foi e continua sendo extremamente adverso,

enfraquecendo as representações de classe, trazendo limitações para a ação coletiva dos

trabalhadores e para o processo de negociação coletiva como temos visto com os rodoviários,

metroviários, professores, além de outras categorias profissionais em diversos estados.

Gráfico 12: Brasil – Comportamento das Admissões e Desligamentos no Período de
7 de fevereiro de 2003 a 2012, segundo o CAGED

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).   Reelaborado pelo autor

Dados recentes fornecidos pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados) do Ministério do Trabalho para o mês de maio de 2014 é mais um indicador

que reforça o baixo dinamismo da atividade econômica, na avaliação do economista da

Tendências Consultoria Integrada, Rafael Bacciotti.

Segundo Bacciotti,
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Foi um resultado bem fraquinho. O fato de a indústria ter sido a principal
contribuição negativa é mais um indicativo de fraqueza da atividade industrial.85

Apesar de ter registrado um saldo positivo de 58.836 vagas criadas no mês passado, o

resultado do Caged foi o pior para os meses de maio em 22 anos. Só a indústria de

transformação fechou 28.533 vagas a mais do que gerou de postos de trabalho no mês de

Abril de 2014. Para o economista, a explicação para o desempenho ruim da indústria vai além

do pessimismo.

Há um cenário bem desfavorável, com perda de ritmo, fraqueza das exportações,
elevado nível de estoques e essa desconfiança (dos empresários) resume um pouco o
baixo dinamismo que estamos vendo há algum tempo.

Segundo ele, há um "conjunto" que torna o panorama mais desfavorável. "Agora esse

cenário está sendo estampado nos indicadores de emprego." Quanto as medidas anunciadas

pelo governo de incentivo a indústria, Bacciotti não faz uma avaliação positiva, assinalando:

Elas não devem ajudar de maneira significativa a reverter esse quadro, podem ter
algum benefício para um ou outro setor

A reboque, outros efeitos se fazem sentir e precisam ser contabilizados a médio e

longo prazo tais como enfraquecimento na capacidade de manutenção e ampliação dos

serviços públicos essenciais, motivado como já dissemos, pela queda da arrecadação fiscal, o

aumento do desamparo previdenciário, comprometendo o financiamento de políticas sociais,

especialmente aquelas destinadas à população trabalhadora de baixa renda e aqueles mais

vulnerabilizados na hierarquia social.

Compreendemos que o sistema de relações de trabalho, se não é o fator principal na

explicação do desemprego como fenômeno promotor do Estado de “mal-estar”, pode indicar a

perspectiva de uma sociedade mais (des)integrada socialmente, dependendo da sua forma de

(des)regulação, o que justifica sua abordagem considerando sua pertinência para nosso estudo.

A reação a este Estado de “mal estar” social pode ser sentido por uma insatisfação que tomou

as ruas de várias capitais brasileiras, a partir de 2013. Uma insatisfação difusa com a situação

do país em que os gritos sinalizam a necessidade urgente de mudança de rumo seja no plano,

político, social e econômico.

85 Disponível em http://www.dgabc.com.br/Noticia/537036/tendencias-caged-indica-baixo-dinamismo-da-
economia?referencia=minuto-a-minuto-topo. Acesso: 05/05/2014.
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Parafraseando Milton Santos, nestes tempos em que reina uma confusão de espíritos,

não podemos deixar de assinalar uma grande ironia. Na sua peculiaridade histórica, a classe

burguesa dirigente servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse sobre o

aparelhamento estatal, principalmente o repressivo, sempre encarou as manifestações

populares ou a reação de novas forças sociais como um perigo a ordem instituída, embotando-

lhes a agressividade transformadora, na qual a criminalização é a tônica de forma a incorporá-

las dentro de um “juízo de valor” próprio até que o antagonismo se dilua, mas a grande ironia

está no fato de que a classe burguesa que sempre usou as formas mais cruéis de repressão, a

fim de domesticar, despolitizar e inculcar valores próprios a classe trabalhadora e aos mais

pobres de forma a aliená-los e alijá-los dos seus direitos como também do caminho da luta das

causas de sua opressão e da pobreza, recebe agora uma terrível lição: são forçados a admitir

que nada fizeram em favor da classe trabalhadora  como também para com os mais pobres,

com os quais convivia cordialmente.

Na verdade, mantiveram uma grande massa no inferno do pauperismo. Por uma

decisão consciente tomada sempre pela via prussiana, a classe burguesa está repetindo mais

uma vez a sua estratégia tradicional de reprimir as manifestações populares legítimas pela

violência. Ao pôr em prática essa estratégia conservadora e reacionária, a elite dominante em

nossos pais está forçando a todos aqueles que penetraram no inferno do pauperismo, a

modificarem seu comportamento tradicional e a passarem das fileiras do proletariado para as

fileiras do “lumpemproletariado”; das reservas do mundo do trabalho em reservas do mundo

da informalidade e da ilegalidade; em suma condenar uma parcela significativa de nossa

população jovem-adulta a morte social, seja pelo extermínio ou pela invisibilidade.
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3 O PAUPERISMO E A NOSSA COMPREENSÃO HISTÓRICA

É nos limites, nos extremos da realidade social, que a indagação

sociológica é incompleta e pobre se não passa pela mediação do

insignificante. O relevante está no ínfimo, na vida cotidiana

fragmentária e aparentemente sem sentido.

José de Souza Martins

3.1 A maturação da ótica míope sobre o pauperismo

Como subproduto da sociedade capitalista do século XXI, a massa de miseráveis

ultrapassa os cenários mais pessimistas que, no século XIX, puderam ser vislumbrados. A

infâmia da miséria extrema de milhões de seres humanos, trabalhadores ou não, se contrapõe

ao extraordinário desenvolvimento das forças produtivas, expressa o caráter paradoxal de

nosso tempo histórico e da forma específica das relações sociais capitalista. Na Inglaterra do

século XIX, como em nossos dias, a magnitude aterrorizante da pobreza como problema pode

ser mensurado pelo quantitativo infindável de instituições públicas e privadas, supranacionais,

nacionais, estaduais, municipais, oficiais e não oficiais, que realizam e/ou patrocinam,

aparentemente sem economia de recursos financeiros e humanos, toda sorte de investigações

com o propósito de diagnosticar o mal social da miséria e da pobreza que se tornou epidêmica

na era do Capitalismo Global.

Mesmo considerando o distanciamento histórico da realidade da Inglaterra, Alemanha

e França analisada por Marx e Engels sobre o pauperismo - a miséria da classe trabalhadora -

sua perenidade e amplitude em nossos dias, na era do capital mundializado, globalizado, nos

leva, por meio deste estudo, a uma investigação mais aprofundada sobre a relação

Estado/Sociedade no Brasil86 e a compreensão sobre o pauperismo, principalmente quando

levamos em conta a nossa formação histórico-econômica singular.

Tomamos como ponto de partida para nossas análises no movimento histórico das

sociedades liberais, portanto, na gênese do pensamento liberal, elementos que nos permitam

86 Em nossos estudos por uma questão metodológica, focaremos o período pós Constituição Federal de 1988.
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identificar as formas de consciência burguesa sobre o pauperismo, indagando certamente as

formas de gerenciamento político-administrativo desse mal social que se tornou um fenômeno

inerente ao sistema capitalista que, historicamente, tem se mostrado como uma contradição

insuperável.

Encontramos em Marx, na sua crítica contundente, às sociedades modernas, ditas

liberais de seu tempo, um caminho que nos permita ir ao cerne das contradições que emergem

da relação Estado/Sociedade que ainda hoje nos desafiam, e a partir daí, extrair elementos que

nos permitam compreender a edificação do Estado Moderno que, sob a luz de uma “razão

emancipadora”, se reconfigura, se adequa e se minimaliza, principalmente nos países de

capitalismo dependente frente a mundaneidade concreta do canibalismo social históricamente

produzido pelo modelo civilizatório capitalista.

Dos muitos artigos escritos por Marx, escolhemos um que é emblemático para nossas

análises e cujo foco se dá sobre a concepção negativa da política e do Estado, intitulado –

“Glosas Críticas à margem do artigo ‘O rei da Prússia: e a reforma social’ por um

prussiano.’”87 (Grifo nosso)

“Glosas críticas marginais...” é contemporâneo dos Manuscritos econômico-

filosóficos, de 1844, obra em que Marx dá um passo muito importante ao amadurecer sua

elaboração sobre o ser social e o trabalho, consubstanciada por seu primeiro encontro com a

economia política.

Em meados de 1844, eclodiu na Silésia uma revolta de operários tecelões, que era o

primeiro grande levante do proletariado alemão. Nesse contexto, Arnold Ruge, sob o

pseudônimo de "um prussiano", publicou no Vorwärts!88 (n.º 60, 24 e 27 de julho de 1844) o

artigo “O rei da Prússia e a reforma social”, que tinha o intuito de criticar um outro artigo

veiculado pelo jornal francês La Réforme. Porém, como Ruge era saxão e Marx prussiano, o

pseudônimo deu margem a dúvidas quanto à autoria do artigo. Com isso, Marx, para evitar ser

confundido com um ponto de vista que não era o seu, volveu-se com uma dura e categórica

crítica em seu “Glosas críticas à margem do artigo ‘O rei da Prússia e a reforma social.

Por um prussiano’", que o mesmo Vorwärts! (n.os 63 e 64) publicou nos dias 7 e 10 de

agosto de 1844.

87 O Rei da Prússia, à época dos eventos acima citados, foi Frederico Guilherme IV, de nome completo
Frederico Guilherme de Hohenzollern (Friedrich Wilhelm IV von Hohenzollern, em alemão) nasceu em
Berlim, 15 de outubro de 1795 e faleceu em Potsdam, 2 de janeiro de 1861.

88 The Forward ou Vorwärts (Avante), revista do século 19 da Liga Comunista era o órgão central do Partido
Social-Democrata da Alemanha, publicada diariamente em Berlim a partir de 1891 a 1933 , por decisão do
partido Halle Congresso, como o sucessor de Berliner Volksblatt , fundada em 1884 .
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Nesse artigo, contemporâneo dos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx

critica a interpretação de Arnould Ruge89 sobre a revolta dos tecelões da Silésia ocorrida entre

4 e 6 de junho de 1844, considerado por muitos estudiosos do marxismo como uma nova fase

do desenvolvimento de sua obra ao incorporar definitivamente a revolução socialista como

parteira da história. Essa sublevação foi considerada, por Marx, como a primeira grande

manifestação da luta de classes do proletariado contra a burguesia, na Alemanha, e é o marco

inicial da entrada em cena da história da classe operária alemã.

Sua crítica a Ruge se dá em virtude do registro politicista de sua interpretação da

reação oficial do governo prussiano ao levante dos trabalhadores e a expressão da natureza

apolítica da sociedade alemã. Para ele, a miséria dos distritos fabris alemães — ingrediente

central do referido levante — não poderia ser entendida pelas autoridades políticas prussianas

senão como o resultado de “uma deficiência administrativa e de beneficência”.

Assim, Ruge escreve, no jornal Vorwärts, nº 60 de 1844, um artigo intitulado: “O rei da

Prússia e a reforma social. Por um Prussiano.”, assinando com o pseudônimo de "Um

prussiano" escreve:

... é impossível compreender que a miséria parcial dos distritos industriais é uma
questão geral e menos ainda que é um dano para o conjunto da sociedade. Para os
alemães, o acontecimento tem o mesmo caráter de qualquer seca ou carestia local.
Por isso, o rei o considera como um 'defeito de administração e de assistência'.
(RUGE, 1844 apud TONET, 1995)90

Continuando suas observações,

Por esse motivo e também porque bastaram poucos soldados para liquidar os frágeis
tecelões, a demolição das fábricas e das máquinas não incute "terror", nem ao rei,
nem às autoridades. Além do mais, a ordem do gabinete nem sequer foi ditada pelo
sentimento religioso: trata-se de uma sóbria expressão da arte política cristã e de
uma doutrina que não deixa subsistir nenhuma dificuldade diante do seu único
remédio, "a boa disposição dos corações cristãos". Miséria e crime são duas grandes
calamidades: quem poderá repará-las? O Estado e as autoridades? Não, mas, ao
contrário, a união de todos os corações cristãos. (RUGE, 1844 apud TONET, 1995)

89 (1802-1880): Arnold Ruge publicista alemão, jovem hegeliano, radical burguês. Em 1844 editou em Paris,
com Marx, a revista Anais Franco-Alemães. Deputado à Assembleia Nacional de Frankfurt em 1848; depois
de 1866, nacional-liberal, partidário de Bismarck.

90 Primeira Edição: Vorwärts, nº 63, sete de agosto de 1844. Fonte: Revista Praxis, n. 5, Belo Horizonte: Projeto
Joaquim de Oliveira, 1995. Tradução de: Ivo Tonet. Transcrição: gentilmente cedida por Sérgio Coutinho.
HTML por José Braz para The Marxists Internet Archive. Disponível em:
http://marxists.org/portugues/marx/1844/08/07.htm Acesso em: 15 de Abril de 2012. 23h 30 min.
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Em outras palavras, o prussiano (Ruge) explica essa falsa concepção alemã da miséria

dos trabalhadores a partir da “idiossincrasia de um país apolítico” — a Alemanha (MARX,

1978, p. 230)91.

Naquilo que é o mais relevante para a polêmica com Marx, a posição de Ruge pode ser

assim apresentada: partindo da realidade do atraso alemão, Ruge explica que "para um país

não-político como a Alemanha" é impossível "compreender que a miséria parcial dos distritos

industriais é uma questão geral e muito menos que representa um problema para o conjunto da

sociedade". De modo que "Para os alemães, esse acontecimento tem o mesmo caráter de

qualquer seca ou carestia local. Por isso o rei o considera como um defeito de administração

ou de assistência."

De outra parte, Ruge também deduz que o fracasso da revolta deriva-se do fato de que

os trabalhadores silesianos, pela sua miséria, são igualmente incapazes de elevar sua

compreensão ao nível geral do entendimento político: "Os alemães pobres não são mais

inteligentes que os pobres alemães, quer dizer, não enxergam nada além do seu lar, da sua

fábrica, do seu distrito; até agora toda a questão está ainda abandonada pela alma política que

penetra em tudo." Premissas que conduzem Ruge à razão de que "Uma revolução social sem

alma política (isto é, sem uma visão organizativa do ponto de vista da totalidade) é

impossível". Ou seja, Ruge explica todo o problema pela ausência da "alma política", uma vez

que para ele é ela que constitui o "ponto de vista da totalidade", haja visto possuir o dom

universal de penetrar em tudo.

Discordando radicalmente de Ruge, Marx (1978) defende a tese de que o

comportamento do Rei alemão para com o pauperismo não é nenhuma novidade, uma vez que

se deriva da única atitude que um chefe de Estado poderia adotar, pois o Estado não tem

como tratar os males sociais senão de forma paliativa, pela assistência administrativa, ou

pior, de forma repressiva, pela violência e pela criminalização. Isso porque essas

contradições sociais são a base da vida do Estado.

Marx vai além ao defender o caráter social-revolucionário do movimento dos tecelões

alemães, contrapondo a visão de Ruge que "por mais parcial que seja uma revolta

industrial, ela encerra em si uma alma universal; e por mais universal que seja a revolta

política, ela esconde, sob as formas mais colossais, um espírito estreito". Isso porque, para

Marx, o isolamento da comunidade humana, da vida social, é muito mais grave e profundo do

que o da comunidade política. Se para Ruge, todo o problema está na ausência do intelecto

91 MARX, Karl. “Notas críticas al artículo ‘El Rey de Prusia y la reforma social: por um Prusiano’”, MEW, v. 5.
Barcelona: Grijalbo.1978
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político, que para ele é universal, para Marx, ao contrário, "O intelecto político é político

exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política. Quanto mais agudo

ele é, quanto mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males sociais”.

Numa comparação com a Inglaterra, berço da revolução industrial e da modernidade

ocidental, revelava-se também como um país do pauperismo e, indiscutivelmente, também,

como um país político por excelência, portanto, cabia, segundo Marx, examinar se as

concepções inglesas sobre a miséria não eram igualmente falsas.

Marx interroga Ruge: “Como a burguesia inglesa, juntamente com seu governo e sua

imprensa, entende o pauperismo?”.

Em primeiro lugar, a burguesia inglesa imputa o pauperismo à política. Os partidos

políticos (Tory e Whig) culpam-se reciprocamente pela miséria.

“Nenhum dos dois partidos encontra a razão do mal na política em si mesma, mas
apenas na política do outro partido. Uma reforma da sociedade é algo com o que
ambos os partidos sequer sonham” (MARX,1978, p. 231)

Por sua vez, a Economia nacional inglesa, forma de consciência científica das

condições da “economia nacional inglesa”, constitui a “expressão mais radical” da concepção

inglesa (governo e burguesia) do pauperismo. Um conjunto de autores (Mac Culloch92, por

exemplo) simplesmente enaltece a capacidade da ciência de vislumbrar sem valorações os

detalhes últimos da realidade social, naturalizando, por conseguinte a miséria.

Citando John MacColloch, um dos mais conceituados economistas ingleses que, na

visão de Marx, conhecia com profundidade o conjunto do movimento da sociedade burguesa

de seu tempo, Marx (1978) observa

Como um discípulo do cínico Ricardo, MacCulloch, ousa ainda aplicar à economia
política, numa preleção pública, em meio a manifestações de aplauso, aquilo que
Bacon93 diz da filosofia: ‘O homem que, com verdadeira e infatigável sabedoria,

92(1789-1864): MACCULLOCH, John Ramsay, economista inglês, autor do livro "A Literatura de Economia
Política" e outros, vulgarizador da doutrina econômica de Ricardo.

93 A citação de MacCulloch por Marx se deu porque ele justifica o aperfeiçoamento da ordem social a partir da
ciência o que se mostra sendo uma inversão em relação às ideias de Marx. MacCoulloch encontra inspiração
na Nova Atlântida, obra de Francis Bacon (1561-1623) , publicada dois anos antes da morte de Bacon cujo
projeto consistia em aperfeiçoar a ciência, depois aperfeiçoar a ordem social, e por último conferir a soberania
aos homens da ciência. Na Nova Atlântida, o objetivo é lutar contra o sofrimento, a ignorância e a miséria e
permitir ao império humano com a abundância de força juntada ao rigor científico e ao trabalho, permitindo
uma organização justa das estruturas sociais e econômicas. Seria governada  pela Casa de Salomão, um
santuário de sabedoria. Não há políticos. Bacon influenciou muitos filósofos com Hobbes e Locke, também
ingleses. Chamado de arauto da ciência, primeiro dos modernos  e último dos antigos, Bacon captou a
transformação que a mente humana passava na sua época, e que evoluiu ainda mais depois. Propõe o domínio
da natureza em favor do homem e assim vem acontecendo cada vez mais, a ponto de chegarmos à uma
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suspenda o seu juízo, progrida pouco a pouco e supere um depois do outro os
obstáculos que impedem como montanhas o curso dos estudos, atingirá com o
tempo o cume da ciência, onde se goza a paz e o ar puro, onde a natureza se expõe
diante dos olhos em toda a sua beleza e onde, por meio de uma senda em cômodo
declive, pode-se descer até os últimos detalhes da prática’ (MARX, 1844 apud
TONET, 1995)94

Marx com sagacidade responde,

“Bom é o ar puro da atmosfera pestilencial das habitações nos pardieiros ingleses!
Grande beleza da natureza os fantasiosos trapos com que se vestem os pobres
ingleses e a carne mirrada e enrugada das mulheres roídas pelo trabalho e pela
miséria; as crianças que jazem no esterco; os abortos provocados pelo excesso de
trabalho no uniforme mecanismo das fábricas! E os graciosíssimos últimos detalhes
da prática: a prostituição, o crime e a forca!” (MARX, 2011, p. 143)95

* * *
“Até mesmo aquela parte da burguesia inglesa que está consciente do perigo do
pauperismo concebe este perigo, como também os meios para repará-lo, não apenas
de forma particular, mas, para dizê-lo sem rodeios, de forma infantil e sem graça”.
(MARX, 1844 apud TONET, 1995)

Desta forma Marx ilustra a visão burguesa sobre o pauperismo com as formulações do

Dr. James Phillips Kay96, no seu pequeno panfleto “Recent measures for the promotion of

education in England” nas quais tudo fica reduzido a uma negligência com a educação. Dizia

ele, que sem educação, o trabalhador não compreenderia as “leis naturais do comércio”, que

em seu funcionamento necessariamente o conduziriam à miséria que por sua vez motivaria

sua revolta. Revolta que comprometeria a prosperidade das manufaturas e do comércio

ingleses, abalando a confiança mútua dos comerciantes e produzindo a instabilidade das

instituições políticas e sociais.

No entanto, Marx e Engels claramente criticaram as principais implicações políticas

que Kay tirou de sua pesquisa. Kay é visto como pouco crítico sobre as tendências do

capitalismo a reformar-se, isto é, humanizar-se. Marx o considera ingênuo em pensar que a

degradação ambiental alarmante. O homem, para Bacon, só deve prestar contas ao Estado e a Deus. Se Deus
existe na natureza e a dominamos, quem parará o homem? É o começo de um processo que tirou o mágico da
mente humana em favor da razão e da transformação da matéria e culminou no capitalismo industrial.

94 Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 3, n. 1, p. 145; 2011.

95 MARX, Karl. Glosas Críticas Marginais ao artigo “O Rei da Prússia e a Reforma Social. De um Prussiano”.
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 3, n. 1, p. 142-155; 2011.

96 James Phillips Kay -Shuttleworth foi o fundador do sistema Inglês de educação popular. Ele nasceu em
Rochdale, Lancashire, em 20 de Julho de 1804, era filho de Robert Kay, e era irmão de Joseph Kay. Sir
Edward Kay, senhor juiz de apelação na suprema corte. Morreu em 26 de Maio de 1877. Seus principais
trabalhos: Educação Pública como afetados pela Ata do Comitê de Conselho Privado 1846-1852," London,
1853, 8 vol., 500 pp, "Quatro Períodos de Educação Pública, revisto em 1832, 1839, 1846 e 1862," London,
1862, 8 vol., 644 pp.
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educação vai resolver a condição das classes trabalhadoras. De fato, Marx sugere que as

políticas Kay podem piorar as coisas: por educar as classes trabalhadoras, com base nas leis

do capitalismo, são inevitáveis e, em última análise racional, é destiná-las ao sistema. É

perfeitamente compreensível que Kay quer que eles entendam o sistema, a fim de melhorar a

sua sorte, mas essa melhoria os obriga a um compromisso adicional, o  abandono de qualquer

alternativa política.

Concepções como essas, segundo Marx e Engels, mostraram até que ponto chegava a

irreflexão da burguesia inglesa (Estado) e sua imprensa sobre o pauperismo, aquela epidemia

inglesa.

Na crítica a Ruge, Marx mostrou que a concepção inglesa do pauperismo, tanto em sua

versão político- partidária como em sua forma de consciência científica, se resolvia na

redução da miséria a insuficiências político-administrativas, sinalizando que as medidas

contra o pauperismo preconizadas pela “política” burguesa inglesa eram semelhantes às

propostas idealizadas na supostamente apolítica Alemanha, a saber: políticas públicas

filantrópicas e/ou administrativas.

Ficou demonstrado que as ações implementadas na Inglaterra para lidar com o

pauperismo não diferiam em absoluto das medidas vislumbradas pelo governo prussiano e de

outros governos liberais ou não de ontem ou de hoje. Cabe lembrar que a legislação inglesa

sobre os pobres, datada do século XVI, instituía um aparato oficial, centrado nas paróquias,

destinado a amparar os trabalhadores pobres sob os auspícios da taxa dos pobres. Em outras

palavras, durante os dois séculos de vigência dessa legislação, a Inglaterra cuidou do

pauperismo através da “beneficência pelo caminho burocrático”. No final do século XVIII,

diante do terrível aumento do pauperismo, o Parlamento inglês se viu obrigado a reformar a

legislação.

É possível aqui encontrar a razão pela qual Marx diz que "Quanto mais poderoso é o

Estado e, portanto, quanto mais político é um país, tanto menos está disposto a procurar

no princípio do Estado, portanto no atual ordenamento da sociedade, do qual o Estado é

a expressão ativa, autoconsciente e oficial, o fundamento dos males sociais e a

compreender lhes o princípio geral". Assim é que "todos os Estados procuram a causa

em deficiências acidentais ou intencionais da administração e, por isso, o remédio para

os seus males em medidas administrativas". E se essas medidas não têm efeito, "então o

mal social é uma imperfeição natural, independente do homem, uma lei de Deus, ou

então a vontade dos indivíduos particulares é por demais corrupta para corresponder

aos bons objetivos da administração."
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A epidemia da pobreza foi de imediato atribuída a uma “deficiência administrativa”. A

partir desse entendimento motivou-se a reforma da administração da taxa dos pobres, que

resultou num aparato burocrático tão formidável a ponto de “o capital controlado por essa

administração quase igualar a soma dos gastos com o exército francês”.

O aparato burocrático se viu diante da exorbitância dos gastos envolvidos levando o

Parlamento inglês, em 1834, a ir além de “uma reforma formal da administração” do

pauperismo. A partir desse momento, o Parlamento inglês viu na própria lei dos pobres “a

fonte principal da situação extrema do pauperismo inglês”. Na verdade, descobriu o

Parlamento que “a medida legal contra o mal social, a beneficência, alimentava o mal social”

conclusão essa fundamentada decerto nas ideias de Malthus, para quem os pobres têm a

lamentável inclinação de se multiplicarem mais rapidamente do que os meios de subsistência.

Segundo essa interpretação, a beneficência seria uma insanidade, pois representaria

um estímulo público à miséria (MALTHUS apud MARX, 1978, p. 233). O Parlamento inglês

associa a “filantrópica” teoria de Malthus com a “opinião de que o pauperismo é a miséria de

que são culpáveis os próprios trabalhadores”. Não custou a concluir, portanto, que a miséria,

“em lugar de ser prevenida como uma desgraça, deve ser reprimida e castigada como um

crime”.

Inspirado por tais ideias que encaravam a miséria como falha moral dos miseráveis, o

Parlamento eliminou qualquer proteção para os trabalhadores aptos, exceto o trabalho nas

workhouses, concebidas para desencorajar os “miseráveis a buscar refúgio contra a morte por

fome”. Ali, nas workhouses,

a beneficência foi inteligentemente combinada com a vingança do burguês contra o
mísero que apela à sua beneficência (MARX, 1978, p. 233-234)

Na Inglaterra, assim como na Alemanha, o pauperismo, julgado resultante ora da falta

de beneficência, ora do excesso de beneficência, foi sempre manejado com medidas

filantrópico-administrativas. Portanto, em ambos os casos, jamais foi considerado

consequência necessária das relações sociais de produção, em particular da indústria moderna.

Segundo Marx (1978), a política na Inglaterra, ao contrário do que pensa Ruge,

conferiu ao pauperismo uma significação geral que o concebe simplesmente como resultado

do desenvolvimento e que, a despeito de todas as medidas administrativas, converteu-se em

uma “instituição nacional”, requerendo um complexo aparato administrativo, já que não se

teve, e ainda não se tem, o propósito de erradicar o pauperismo, mas sim de gerenciá-lo.

Desse modo, ao naturalizá-lo, eterniza-o e desiste de eliminar por “meios positivos a fonte do
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pauperismo, limitando-se a cavar-lhe uma tumba com policial ternura, toda vez que aparece

na superfície do país oficial” (MARX, 1978, p. 234).

Marx não desfecha sua crítica somente sobre a concepção da burguesia inglesa sobre o

pauperismo. As desventuras da burguesia francesa com o pauperismo também são alvo de

suas análises.

O autor recorda a infrutífera tentativa de Napoleão de eliminar instantaneamente a

mendicidade quando encarregou as autoridades de desenvolver projetos com esse propósito,

encarregando o ministro do Interior com a tarefa (ultimato) de acabar com a mendicância no

prazo de um mês. O formidável desfecho de tal ordenação, embora haja excedido o prazo

imperial, materializou-se no aprisionamento dos pobres. Poupou assim o Imperador, segundo

seu ministro, ao país “o espetáculo desagradável das enfermidades e da vergonhosa miséria”.

Marx denuncia que os resultados pífios de tal medida deixaram patente que a miséria

não é eliminável por medidas administrativas, nem sequer pelo poderoso Imperador,

afirmando que isso vale igualmente para medidas administrativas filantrópico-educacionais

reclamadas por Ruge ao rei da Prússia.

Ao se referir ao pauperismo alemão, Marx lembra que “a educação de todas as

crianças abandonadas”, como quer Ruge, na verdade pressupõe nada menos do que a

supressão do proletariado.

Para educar crianças há que se alimentá-las e liberá-las do trabalho assalariado. A
alimentação e educação das crianças desamparadas, quer dizer, a alimentação e
educação de todo o proletariado em maturação, significaria a supressão do
proletariado e do pauperismo. (MARX, 1978, p. 234-235)

Marx relembra que mesmo em outras esferas administrativas como a Assembleia

Francesa de 1792-1795 não obteve sucesso no combate ao pauperismo, apesar de ter adotado

procedimentos diversos. Reconhece que a intensão do Estado Francês de abolir o pauperismo

não deve ser menosprezada, apesar de sua incapacidade de fazê-lo imediatamente. Bem

diferente do que aconteceu na Inglaterra, a Assembleia Constituinte na França criou um

Comitê que procurou abordar o problema com uma atitude substancialmente investigativa

sobre o estado da miséria na França e, com base nisso, propôs-se o decreto dispondo sobre a

caridade nacional, etc.

Segundo Marx, apesar do esforço que a Convenção se impôs na erradicação do

pauperismo na França
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representou o máximo de energia política, de poder político e de
entendimento político” apesar de, “todas essas tremendas raciocinações
redundaram em nada além de mais um decreto no mundo…Um ano mais
tarde mulheres famintas sitiaram a Convenção (MARX, 1978, p. 235-236)

Marx, então, conclui que o Estado não pode atuar de outra maneira. Sempre que os

Estados se ocuparam com o pauperismo, o fazem no máximo através de medidas

administrativas e de beneficência. No Glosas críticas... podemos perceber a crítica explícita de

Marx não só ao Estado, mas também a todo ponto de vista teórico que leia a lógica do mundo

pelo viés do entendimento político.

Rompendo com toda a tradição anterior do pensamento político, Marx deixa claro que

a política deve carregar o ímpeto revolucionário, não é porque ela seja fim, mas apenas

um meio para a negação da sociedade instituída, a ser superado tão logo as novas

condições sociais o permitam. Motivo pelo qual respondeu a Ruge no Glosas críticas... que

A revolução em geral – a derrocada do poder existente e a dissolução das velhas
relações – é um ato político. Por isso, o socialismo não pode efetivar-se sem
revolução. Ele tem necessidade desse ato político na medida em que tem
necessidade da destruição e da dissolução. No entanto, logo que tenha início a sua
atividade organizativa, logo que apareça o seu próprio objetivo, a sua alma, então o
socialismo se desembaraça do seu revestimento político. (MARX, 1844 apud
TONET, 1995)

Para Marx, a humanidade não pode encontrar a sua emancipação nos marcos do

Estado, tão pouco superar os males sociais e a miséria humana, pelo motivo de que eles

são a sua verdadeira fonte. A partir desse entendimento, Marx nega a capacidade do Estado

de encontrar solução para os males sociais ao afirmar que "a lei natural da administração é a

impotência" de forma que “a existência do Estado e a existência da escravidão são

inseparáveis.” (MARX, 2010, p.39).97

Todo esse esforço analítico empreendido por Marx sobre o Estado permitiu ampliar a

compreensão sobre suas bases estruturais, ao desnudar sua fonte na inescapável materialidade

das contradições da sociedade civil. A partir de então, o Estado é destituído do título de

representante da excelência da razão e da universalidade humanas, passando a conferir-lhe o

atestado de expressão de um entendimento estreito (manifestado no intelecto político) e da

miséria do homem separado de sua comunidade humana.

97 MARX, Karl, Lutas de Classe na Alemanha; 1a Ed., São Paulo, 2010.
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Ao analisar as ponderações de Marx (2010) sobre o papel do Estado no enfrentamento

dos males sociais, observa-se que elas caminham no sentido de mostrar que o Estado jamais

descobrirá a causa dos males sociais no Estado e na organização social.

Daí a razão pela qual ele considera essencial fazer uma crítica ao registro politicista

sob o qual tais questões são em geral interpretadas.  Do ponto de vista político, o Estado e a

organização da sociedade não são “duas” coisas distintas. Como afirmamos anteriormente,

ambos são dimensões analíticas de um mesmo processo, de uma mesma formação histórica,

que produz não apenas determinada institucionalidade e formas de sociabilidade, mas certos

significados culturais, estratégias para ação, individual e coletiva. Logo, o Estado como

organização da sociedade, quando chega a reconhecer a existência de abusos sociais, ele os

atribui a leis naturais, fora do alcance das forças humanas, seja à vida privada, que lhe é

independente, seja a disfuncionalidades da administração, dele dependentes.

Como vimos, a Inglaterra acredita que a miséria é consequência do crescimento da

população a taxas maiores do que as do crescimento dos meios de produção, uma lei natural;

o pauperismo, da má vontade dos pobres. Já para o rei da Prússia, o problema reside na falta

de sentimento cristão dos ricos. A Convenção, por sua vez, culpa a atitude

contrarrevolucionária e suspeita dos proprietários.

Em resumo, a Inglaterra castiga os pobres, o rei da Prússia exorta os ricos e a

Convenção guilhotina os proprietários. Por fim, todos os Estados veem nos defeitos da

administração a causa dos males sociais. Corrigir a administração seria, portanto, a terapia

correspondente. “Justamente porque a administração é a atividade organizadora do Estado”

(MARX,1978,  p. 236).

Todos esses insucessos em lidar político-administrativamente com o pauperismo

ilustram e contribuem para a compreensão da natureza contraditória do Estado.

A contradição entre, por um lado, o caráter e a boa vontade da administração e, por
outro, seus meios e capacidade, não pode ser superada pelo Estado sem que este se
supere a si mesmo, posto que o Estado se baseia nesta contradição. O Estado se
baseia na contradição entre a vida pública e privada, entre os interesses gerais e os
particulares. Por essa razão, a administração tem que se limitar a uma atividade
formal e negativa toda vez que seu poder acaba onde começa a vida civil e seu
trabalho. (MARX, 1978, p. 23)

Torna-se necessário acompanhar ainda com mais detalhe os argumentos que

fundamentam a crítica de Marx àqueles que depositam no Estado, independentemente de sua

forma, todas as esperanças de construção de um mundo genuinamente humano.
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Sua argumentação constitui um esboço, um olhar, longe de completo, que procurou

desmistificar as concepções sobre o Estado e, em particular, a concepção negativa do político.

Desde Maquiavel até Hobbes, de Locke, Rousseau até Marx o Estado vem sendo interpretado

das mais diversas maneiras. É, entretanto, em Marx que o Estado perde sua áurea de

superioridade entre os homens. Em Hobbes, o poderoso Leviatã, no qual todas as experiências

históricas totalitárias podem ser nele retratadas, em Locke o Estado liberal, protetor da

propriedade privada. Todos vêm agregando partes de "verdade" na explicação desse estranho

"ente" que representa a passagem da humanidade do estado natural para o estado de vida em

sociedade.

Porém, foi apenas em Marx em que o Estado foi "dessacralizado", ou seja, foi

relacionada sua existência às contradições das classes sociais existentes na sociedade. Assim,

em vez do Estado imanente e superior, acima dos homens, Marx apresenta-o como um mero

instrumento da classe dominante. A gênese do Estado reside, portanto, na divisão da

sociedade em classes, sendo sua principal função conservar e reproduzir essa divisão,

garantindo os interesses da classe que domina as outras classes.

Cabe aqui lembrar que essa descoberta de Marx, alterou significativamente as relações

sociais, em decorrência das diversas inferências que a classe trabalhadora pôde daí extrair,

principalmente no sentido de estimular a luta pela superação das contradições internas da

sociedade, assumindo uma posição de nova classe dominante, extinguindo-se assim a

sociedade de classes.

A partir dessa visão aparentemente simplista e mecanicista, Gramsci desenvolve uma

visão mais elaborada e complexa sobre a sociedade e o Estado que muito contribuirá para a

compreensão da constituição da dinâmica própria e das contradições do Estado Brasileiro,

decorrentes de sua sinergia com a sociedade civil. A visão ampliada de Gramsci sobre o

Estado nos é cara para o estudo que aqui procuramos realizar, pois nos ajudará a pensá-lo por

um outro viés, como força e consenso, ou seja, apesar de estar a serviço de uma classe

dominante ele não se mantém apenas pela força e pela coerção legal, sua dominação é bem

mais sutil e eficaz.

Segundo Gramsci, através de diversos meios e sistemas, inclusive e principalmente,

através de entidades que aparentemente estão fora da estrutura estatal coercitiva, o Estado se

mantém e se reproduz como instrumento de uma classe, também construindo o consenso no

seio da sociedade. Assim Gramsci amplia a visão marxiana do Estado, interpretando-o como

um ser que a tudo envolve, o qual é composto pela sociedade política e a sociedade civil.
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Em suas palavras “Estado - sociedade civil e sociedade política, isto é hegemonia

encouraçada de coerção.(..........) “, portanto, força e consentimento considerando hegemonia,

na ótica Gramsciana, pressupõe liderança o que implicita alguma noção de consentimento que

como resultado do conflito permitirá a representação mais adequada da realidade. Se o mundo

tanto natural quanto social, existe independente de nossas representações, a sua representação

mais adequada possível é condição para a satisfação de nossas necessidades e desejos

possíveis.

Nesse particular, a questão do pauperismo oferece uma ilustração exemplar. Nunca

faltaram, como vimos, o desejo, a intenção e as políticas públicas para acabar com a pobreza,

mas dada a falsa representação da realidade social em que estão baseadas, as políticas

públicas jamais poderão tornar o desejo realidade que tem no mundo “privado” a expressão da

ótica historicamente limitada e míope da sociedade civil (MARX, 1977, p. 347-377).

3.2 O pauperismo e suas implicações nas relações Estado/Sociedade

A intensa visibilidade que alguns problemas sociais adquiriram no Brasil nas últimas

décadas acabaram produzindo estereótipos de fácil circulação (pobreza endêmica, inclusão,

opressão, segregação, desfiliação, marginalização, flexibilização exclusão, etc.) passaram a

ser a referência vivencial de muitos intelectuais. Alguns, capturados pela armadilha ideológica

da generosidade98, caem num reducionismo que obscurece o conhecimento de nossa

realidade, um conhecimento que nos imbeciliza. Muitos dos estudos sociológicos demonstram

pouco interesse pelo cotidiano e seu personagem, pelo que parece e por quem parece banal e

insignificante, pelo que se repete e por quem se repete e, por isso anula a visibilidade sobre as

particularidades  obliterando nossa consciência crítica.

98 A ideologização do conhecimento não se limita à sociologia. Tem alcançado outras áreas das ciências
humanas, como antropologia, a história, a geografia. Incide sobre as opções temáticas, tanto na escolha de
temas cuja relevância procede de pautas ideológicas quanto na censura velada a temas e problemas que não
confirmam a relevância das escolhas que tendem a dar precedência e destaque ao que na realidade social
exacerbaria o protagonismo e a própria história de determinados grupos sociais. Mas, fundamentalmente,
incide sobre as questões de método, tanto nos modos de investigação quanto nas simplificações dos métodos de
explicação. Desse modo, a coleta de dados já imuniza as tensões e contradições da situação social investigada
adequando-os à explicação que ressalta tensões e possibilidades que estão muito mais na opção ideológica do
pesquisador do que na realidade observada. Para maiores aprofundamentos Ruth C. L. Cardoso (Org.), A
Aventura Antropológica – Teoria e Pesquisa, Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1986, pp. 95-105.
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Na urgência de acelerar a História para nos libertarmos do atraso, de nossa pobreza e

de nossas insuficiências, fizemos uma opção compreensível pelos grandes temas e pelos

processos decisivos da transformação social a qualquer preço. Muitas vezes o fizemos

fechando os olhos e a inteligência aos desafios interpretativos da vida cotidiana de muitos

brasileiros que, na condição de trabalhadores ou não, carregam as marcas do medo e da

insegurança e desses, muitos são descartados, porque já não conseguem submeter-se a um

contínuo processo de ressocialização (inclusão forçada) que os faz objeto, não mais sujeito,

tornam-se descartáveis. Banalizados, se vêem imersos num processo cruel de nulificação, cuja

diversidade das contradições e suas expressões se reiteram na história recente da nação, por

meio de ações que procuram anular a dimensão propriamente dialética da realidade social,

mutilando possibilidades.

A maioria dos estudos sociológicos99, pós 1930, nos sãos caros, porque nos ajudam a

compreender o atual padrão de desigualdades da sociedade brasileira através da compreensão

de sua formação histórica. O que somos hoje, enquanto sociedade, sujeitos e atores,

entendemos que só pode ser compreendido à luz, mesmo em gotas, de processos históricos

que produziram certos padrões sociais, políticos e culturais.

Nossas reflexões têm como ponto de partida estudos realizados por alguns autores

contemporâneos, sobre a formação social brasileira e sua incorporação ao projeto de

sociedade moderna.

Mesmo como produto de uma modernidade “tardia” não seria demais lembrar que a

modernidade nasce sob o signo da liberdade. O homem é livre porque não está mais à mercê

do obscurantismo do dogmatismo religioso, mas é capaz de entendimento de forma que a

filosofia e a ciência, e não mais os mitos, passam a definir o verdadeiro.

Assim, a modernidade tenta efetivar as ideias da institucionalização do universalismo

do ideal liberal (Igualdade-Liberdade-Fraternidade) que, a partir de profundas tensões

produzidas por uma sociedade emergente cindida em classes, culminou no advento da

democracia, apesar dos clássicos da tradição liberal se referirem a ela com frieza, hostilidade

e, às vezes, com aberto desprezo. Porém, consideraram seu surgimento como uma ruptura

arbitrária e intolerável do pacto social.

99 Merecem destaque Caio Prado Júnior (1935), Fernando de Azevedo (1930), Sérgio Buarque de Holanda
(1936), a partir de 1950, Florestan Fernandes (1950), Celso Furtado (1960) e uma nova geração de
pesquisadores que servirão de inspiração para nossos estudos e pesquisas que surgem no decorrer do período
de crise e diversificação da Sociologia Brasileira, paralelamente aos eventos político-culturais dos períodos
1964/1968 e 1969/1974.
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Sob a bandeira da Liberdade, o ideal liberal disseminou a igualdade “burguesa”, num

mundo profundamente desigual como princípio organizador da esfera pública. Com base

nesse pressuposto, mesmo permeado pelos ideais do liberalismo clássico esse não se

constituiu em fio condutor de nossa construção social que, segundo Florestan Fernandes,  no

Brasil a busca pela modernização se fez de uma forma diferenciada em relação aos

centros hegemônicos do capital. Uma construção social marcada por profundas contradições

decorrentes da forma servil que norteou seu projeto desenvolvimentista em que, quer se trate

das metrópoles, das cidades ou do campo, coexistem classes sociais altamente “integradas” e

“desenvolvidas” se contrapondo a uma massa de despossuídos, de condenados a níveis de

vida inferiores ao de subsistência, ao desemprego sistemático, parcial ou ocasional, à pobreza

ou à miséria, à marginalidade socioeconômica, à exclusão cultural, social e política.

Para Florestan, as marcas de nossa especificidade histórica capitalista subordinada, só

pode ser compreendida como

[...] uma realidade sócio-econômica que não se transformou ou que só se
transformou superficialmente, já que a degradação material e moral do trabalho
persiste e com ela o despotismo nas relações humanas, o previlegiamento das classes
possuidoras, a superconcentração da renda, do prestígio social e do poder, a
modernização controlada de fora, o crescimento econômico dependente etc.
(FERNANDES, 1973, p.42)

Os reflexos dessa contradição na esfera pública se fazem sentir através de duas formas

humanas particulares que se sobressaem: as diferenças e as relações pessoais. Essas se

reforçam e  se articulam em diversas arenas e situações, na produção e reprodução das

desigualdades sociais e simbólicas que somadas as nossas frustações históricas, que vêm

desde o século XIX, ampliam o desnível tenaz que nos separa dos países-modelo, perpetuando

e aprofundando a exclusão social e simbólica de milhões de brasileiros, dificultando os

sentimentos de pertencimento e interdependência social, necessários para a efetiva

institucionalização do Estado de Direito na esfera pública.

Os determinantes históricos de nosso padrão de desenvolvimento, bem como suas

implicações para as relações estado/sociedade têm sido objeto de extensa discussão entre

pensadores clássicos e contemporâneos de matrizes teóricas diversas. As características

“híbrida” (FREYRE, 1992; SANTOS, 1993), “relacional” (DA MATTA, 1979, 1990), as

várias “gramáticas” (NUNES, 1997), resultantes de nossa trajetória histórica, se expressariam

nos dilemas entre tradicional/moderno, universalismo/particularismo,

individualismo/hierarquia.
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Mesmo comportando diferentes ângulos de interpretação e pressupostos analíticos,

com distintas implicações teóricas e políticas, há uma certa convergência na identificação de

alguns elementos fundadores do Estado Nação no Brasil: nosso tipo de colonização,

produzindo, por um lado, uma ordem estatal burocratizada, derivada do patrimonialismo

ibérico (FAORO, 1987) e, por outro, uma organização social estruturada pela lógica

particularista, “familística”, dos grupos e facções. Ao mesmo tempo em que já éramos parte

de um mundo pós-tradicional, desenvolvendo suas instituições modernas e, nesse processo,

tenhamos importado instituições européias – inicialmente portuguesas, mas em seguida

também francesas e inglesas.

A Ibero-América, imagem invertida da outra América, como a pensou Morse (1988),

construída com base na escravidão, criaria, nos trópicos, suas próprias formas e conteúdos

sociais, políticos e culturais.

O Estado “moderno” no Brasil desenvolveu-se de forma sui generis, que não se

enquadraria nos modelos típicos e clássicos das sociedades ocidentais modernas. Incapaz de

forjar uma hegemonia modernizadora, a elite burguesia brasileira, enfeitiçada pelo interesse

econômico, se aferra à iniciativa unilateral preferindo a desordem ao constrangimento da

negociação social organizada.

As relações entre os grupos hegemônicos passaram a orientar não só o modo brasileiro

de agir na vida cotidiana, nas instituições e relações sociais, mas também as relações entre

estado e sociedade. Teria igualmente produzido uma enorme capacidade da sociedade em

misturar ou fazer conviver elementos de diferentes mundos institucionais, práticos e

simbólicos.

Werneck Vianna (1999) identifica na interpretação de matriz weberiana sobre o Brasil,

dois grandes pólos que orientarão as análises sobre os impasses enfrentados pelo país para

entrar no rol das sociedades modernas. Por um lado, há leituras que associam o atraso

brasileiro ao patrimonialismo derivado do transplante do Estado português para o solo

nacional, como em Faoro (1987) ou Schwartzman (1988). Em outra direção, aqueles que

identificam o patrimonialismo na instituição da própria organização da sociedade, como

Fernandes (1975), Franco (1969) e Carvalho (1980). A versão que considera o

patrimonialismo de herança ibérica um fenômeno do estado, conforme Vianna (1999), supõe

que o capitalismo brasileiro se modernizou sem romper previamente com o passado

patrimonial, o que radical autonomia do Estado diante da sociedade civil. A sociedade não

compareceria como dimensão analítica, o que pressuporia que a reforma da política conteria o

germe da possibilidade da sociedade emancipada. Para superar o atraso, seria preciso
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estabelecer a ordem dos interesses, da competição, do mercado, da liberdade. Nesse sentido, a

reforma do Estado se aplicaria ao âmbito da institucionalidade política, direcionando à

abertura do Estado à sociedade civil e aos interesses privados.

Werneck Vianna (1999) mostra que atraso e moderno sempre foram constitutivos da

ambiguidade da formação brasileira. A independência em relação a Portugal não significou

propriamente ruptura, mas o estabelecimento de um compromisso entre a ordem racional-

legal e a patrimonial, pelo qual a burguesia passou a ter a possibilidade de extrair vantagem

tanto do moderno quanto do atraso: de um lado, a economia capitalista baseada no trabalho

livre; de outro, no plano da política, o Estado como a “Casa Grande”, modelo de preservação

do estilo senhorial. A ordem competitiva não teria produzido os agentes sociais, cuja vocação

seria racionalizar seu mundo. Para ele, a compreensão do modo de articulação entre público e

privado deveria levar em conta a trama da sociabilidade, em que a dimensão dos interesses

não se tornou o lugar da inovação e resistência ao patrimonialismo, mas da conservação e do

status quo.

Se a leitura sociológica procura na instituição da ordem jurídica e social os

fundamentos das relações sociais contemporâneas, os significados produzidos por esse

processo no plano da cultura será objeto da antropologia. A importância dessa separação

“disciplinar” reside em que ela empresta outra chave conceitual para se entender o mapa

desenhado pelas instituições – aqui tomadas tanto como normas quanto padrões de

comportamento – que, nas diferentes esferas e arenas da vida cotidiana, orientarão formas

específicas de perceber o mundo e agir sobre ele.

Da Matta (1990) mostra que diferente das formações históricas tipicamente

individualistas – cujos paradigmas são as sociedades anglo-saxãs –, a unidade básica, no

Brasil, não estaria fundada nos indivíduos-cidadãos, mas em relações, famílias, grupos de

parentes e amigos. Em virtude disso, enquanto nos Estados Unidos o indivíduo isolado é o

elemento central do sistema e, por isso, visto como algo “positivo”, no Brasil, o indivíduo

isolado é negativo, pois a “relação” é o elemento central do sistema. Não que em outros

contextos culturais – como o norte-americano, por exemplo – isso não ocorra- essas práticas,

porém, são institucionalizadas no Brasil, pois compõem instrumentos conscientes e

positivamente valorizados de estratégia social, porque aí convivem éticas diferenciadas,

existindo códigos específicos para cada esfera de atuação.

No plano da cultura, portanto, na visão de Da Matta (1996), o “dilema sociológico

brasileiro” produzido pela relação entre individualismo - universalismo / hierarquia-

particularismo, e traduzindo-se também pelo par casa/rua, reproduziria o mesmo conflito
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básico: o da relação entre uma ordem social baseada em um sistema de relações pessoais e um

conjunto de ideias liberais inventadas na Europa e Estados Unidos, e mais tarde importadas

para o contexto nacional, correspondendo a experiências históricas radicalmente diferentes da

nossa.

Seríamos presas constantes da luta entre o nível formal, legal, de um sistema

universalista e de um conjunto de códigos pessoais de conduta não escritos, julgado natural

pelas pessoas, como parte de uma lógica particularista. O liberalismo burguês, ao chegar a

uma sociedade de escravos e senhores como o Brasil, transformou- se numa “ideologia que

queria mercado para os inimigos e trabalhadores e proteção clientelística e subsídios

governamentais para os amigos” (DA MATTA, 1996, p. 4).

Introduzido num sistema escravocrata, todo o aparato legal e institucional do

liberalismo teria então estabelecido uma radical liberdade para as elites, sem, contudo

qualquer contrapartida de igualdade em relação ao resto da população. O dilema entre

igualdade/universalismo versus hierarquia/particularismo seria estruturante de nossa cultura e

instituições, perpassando práticas e expressando-se nas representações sociais. Formaria,

igualmente, um dos substratos de nossa cultura política, permitindo explicar muitos dos

padrões de relações entre Estado e Sociedade em diferentes níveis. Explicaria, por exemplo,

por que, no acesso às instituições públicas que deveria ser universal – o indivíduo “sem

relações” ou “indicações” constitui-se como cidadão de segunda categoria.

Ao considerarmos que a construção de nossa sociedade não se funda no indivíduo,

mas nas relações pessoais, explicaria também certos comportamentos do nosso cotidiano,

como o “favor”, o “jeitinho brasileiro”, a “carteirada”, marcas de uma sociedade na qual o

direito se confunde com privilégios usados tanto para se conseguir acesso a direitos que na

letra da lei são universais, quanto para ultrapassar barreiras legais, resvalando para a

desonestidade e a corrupção.

Entretanto, Souza (1999) critica a visão de que o particularismo e personalismo na

esfera pública, derivados de uma trajetória patrimonialista e ibérica, formando as relações no

espaço público, constituiriam a principal causa de nossas mazelas. Ele prefere vincular as

raízes de nosso atual padrão de desigualdades ao próprio desenvolvimento das instituições

modernas no país.

Em primeiro lugar, discorda de Da Matta (1996) de que a oposição casa/rua seria uma

característica típica brasileira, pois a divisão público/ privado estaria presente em todas as

sociedades modernas. Tampouco considera idiossincrasia nossa a visão da política como um

jogo desonesto, a troca de favores, a “carteirada”, identificando esses elementos, por exemplo,
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também, em um país como a Alemanha. A pouca legitimidade da política seria algo próprio

do mundo contemporâneo e não apenas exclusivo do Terceiro Mundo. Nesse sentido, a

corrupção, como um fenômeno estrutural à política, não teria muita relação com o

personalismo e o tradicionalismo.

Souza (2001) identifica nos primórdios de nossa modernização, cujo marco foi a

chegada de D. João VI, que trouxe consigo o Estado e o mercado – as duas instituições mais

importantes da sociedade moderna – as bases de nossas desigualdades e do modo como se

construíram nossas instituições modernas, como a cidadania.

Defende a tese de que, no Brasil, o Estado e o mercado jamais foram capazes de

integrar efetivamente os escravos e seus descendentes. A decadência da economia e da

sociedade escravocrata propiciaram a expulsão de uma legião de inadaptados para as margens

do novo sistema vencedor, ou seja, as fontes da exclusão social brasileira teriam raízes em sua

própria forma de construir a modernidade.

Quando a sociedade brasileira começa a assentar as bases de seu processo de

modernização, fora das elites, ainda no século XIX, o padrão de ascensão social ou de

cidadania se daria individualmente para aqueles que se identificavam com os valores do

dominador, que então eram os valores impessoais do individualismo europeu.

O padrão segmentado continuou pelo século XX, no qual, na década de 30, os setores

que conseguiram cidadania regulada foram os que se integraram e se identificaram com o

projeto modernizador estatal, quando a sociedade se impessoalizou, mas a exclusão se

manteve. Para ele, em lugar de cidadania, que implica universalismo, teríamos sub e super

cidadania no Brasil. No entanto, o défict de cidadania não seria uma consequência do não

acesso a relações personalistas privilegiadas, mas sim da forma como se deu nosso processo

de modernização, nossa lógica institucional, que estaria inscrita no âmago de nosso senso

comum.

Sua análise remete à dimensão subjetiva da modernidade, em que a cidadania se

constrói como parte da própria formação do sujeito moderno. Uma das bases de sua análise é

Norbert Elias, que reconstitui o longo processo de formação do cidadão nas sociedades

europeias em que a regulação externa dos aparelhos de Estado foi sendo gradativamente

substituída pela regulação interna, pela internalização das normas. Do ponto de vista do

sujeito, a construção do cidadão moderno teria implicado não apenas o acesso universal aos

mesmos direitos, mas a formação de uma mesma economia emocional100.

100 Na perspectiva de Nobert Elias Economia emocional é uma forma de produção, consumo e distribuição de
riqueza (economia) centrada na valorização do ser humano e não do capital. Tem base associativista e
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Elias considerava uma certa  uniformidade como o pressuposto estrutural do cidadão

moderno. A equalização interna afetiva do cidadão, tanto em sua organização racional quanto

em relação aos valores, teria sido propiciada pelo reconhecimento da interdependência entre

as diversas classes que trabalham. Por sua vez, isso só teria sido possível com o surgimento da

burguesia – a primeira classe dominante da história a trabalhar.

Para Souza (1999), essa consciência da interdependência social encontraria obstáculos

em sociedades tão influenciadas pelo escravismo como a brasileira. Essa análise toca em uma

questão fundamental levantada pelos clássicos da sociologia, mais especificamente, por

Durkheim – a sociedade como ordem moral, cujos fundamentos estão em algum tipo de

solidariedade social, podendo contribuir para se entender a relação não apenas entre

sociedade, Estado e valores, mas também entre essas dimensões e a qualidade e a “eficácia”

das instituições – tanto na produção de pobreza e desigualdade, quanto em suas formas de

enfrentá-las por meio das políticas públicas.

Procurando identificar certas condições para a ação coletiva diante do padrão de

desigualdade na sociedade brasileira, Elisa Reis (1998-2000) argumenta que a formação de

um sentimento de pertencimento é crucial para a possibilidade de uma ação coletiva que

permita ultrapassar as fronteiras do particularismo em direção ao universalismo. Para ela, as

agudas disparidades nas condições de vida produzem diferenças tão grandes nas orientações

cognitivas, que sentimentos de pertencimento simplesmente não podem se fixar.

Os muito destituídos só querem proteção e, ao não se sentirem pertencendo à

sociedade, não podem ver a coisa pública como sua. Nesse sentido, sua participação se dá

muito mais para conseguir favores do que direitos. Por outro lado, as elites não se veem como

responsáveis pelo processo e não possuem uma noção de responsabilidade social. Não se

veem como parte de um todo, integrando uma coletividade e atribuem ao Estado a

responsabilidade pela não implementação correta das políticas sociais, não percebendo o

Estado como parte da sociedade.

Elas não veem o problema da pobreza como algo que afete a sociedade em seu

conjunto. Diferentes das elites europeias que prepararam o terreno para o Estado de Bem-estar

cooperativista, e é voltada para a produção, consumo e comercialização de bens e serviços de modo autogerido,
tendo como finalidade a reprodução ampliada da vida. O conceito “econômico” que permitiu guardar recursos
fundamentais para nossa sobrevivência continua presente até hoje, funcionando no que a neurociência chama
de “neurônios espelho”. São estes neurônios que fazem com que possamos “sentir” o sofrimento do semelhante
como se fosse nosso. O que nos impulsiona a tomar ações que diminuam o sofrimento desse como forma de
diminuir o nosso próprio, definindo a “estratégia da solidariedade” como uma característica desejável em nossa
sociedade.
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Social, nossas elites não incluiriam a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a

educação pública básica entre os seus interesses de fato.

As desigualdades extremas fomentariam a falta de solidariedade social e a inclusão,

necessárias como garantia da própria ordem social. A capacidade de empatia decresceria na

medida da maior diferenciação social em relação ao outro. Essa baixa capacidade de empatia

entre setores muito díspares da sociedade ameaçaria a própria cooperação social – a

alteridade esvaecida.

Consciência de interdependência social, como coloca Jessé de Souza (2001) e

sentimentos de pertencimento, nas palavras de Elisa Reis (1998), são categorias que se

referem, ambas, às condições de construção do sujeito/cidadão nas sociedades modernas em

que a cidadania é conquistada e exercida na esfera pública, universalista e igualitária dos

direitos.

Na sociedade brasileira, essa questão não pode ser vista fora do quadro histórico e

simbólico que produziu formas específicas de relações entre preceitos vistos como universais

e uma visão particularizada do mundo e da natureza humana implicando profundamente na

constituição do Estado Brasileiro e nas relações Estado/Sociedade.

A construção do cidadão moderno implicou um tipo de orientação cognitiva,

valorativa e afetiva, um substrato simbólico, permitindo estabelecer uma base comum de

igualdade entre as pessoas, de forma a se reconhecerem como parte de uma mesma sociedade.

Referimo-nos a essa base comum, como princípio moral crucial para que o conceito de

igualdade pudesse ter-se consubstanciado socialmente – o reconhecimento dos direitos

universais e igualitários.

Esse princípio, que representa um dos fundamentos da noção moderna de indivíduo,

pode ser remetido, no pensamento ocidental, à tradição judaico-cristã, com a afirmação do

valor supremo e intrínseco de cada ser humano, sob a vontade soberana de Deus. Mencionado

pelo profeta Ezequiel, é desenvolvido com o cristianismo. Fortalece-se, sobretudo com a

Reforma e o lugar do indivíduo na doutrina protestante, pois na versão medieval havia sido,

de certa maneira, subsumida pela concepção orgânica de sociedade (JOHNSON, 1995;

LUKES, 1983).

No sentido de esclarecer os fundamentos da tradição judaico-cristã e sua influência no

pensamento ocidental, base da legitimação da universalidade da ordem burguesa,

(MÉZARÓS, 2006) recupera a riqueza, a densidade e a complexidade da temática da

alienação.
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A partir da concepção de alienação, desenvolvida por Marx, analisando a relação

indivíduo X sociedade, o autor captura a gênese do espírito capitalista, no qual a livre

alineabilidade de tudo é uma exigência para o desenvolvimento da sociedade mercantil – até

mesmo da própria pessoa e da natureza que a envolve – por meio de uma disposição

contratual, tornando-se  uma exigência para o desenvolvimento da sociedade mercantil.

Mézaròs (2006) observa que

O primeiro aspecto que devemos considerar é o lamento por ter sido “alienado” em
relação a Deus” (ou haver “perdido a Graça”), que pertence à herança comum da
mitologia judaico-cristã. A ordem divina, afirma-se foi violada; o homem alienou-se
dos “Caminhos de Deus”, seja simplesmente pela queda do homem ou mais tarde
pelas idolatrias de Judá alienada, ou, ainda mais tarde, pelo comportamento dos
cristãos alienados da vida de Deus. (MÉZARÒS, 2006, p. 32)

Segundo (MÉZÁROS, 2006), os princípios da tradição judaico-cristã guardam

semelhanças somente até aí, sendo que as diferenças de longo alcance prevaleceram sobre

outros aspectos. O cristianismo em sua universalidade anunciava a autoalienação humana

através do “mistério de Cristo”, salientando que esse mistério postula a reconciliação das

contradições que fizeram com que grupos de pessoas se opusessem mutuamente como

“inimigos”, “estranhos”, “estrangeiros”. O autor observa ainda que não se trata aqui de um

reflexo de uma forma específica de luta social, mas uma resolução mítica para a superação

das diferenças.

Nesse sentido, (MARX, 2005) observa

Foi só na aparência que o cristianismo superou o verdadeiro judaísmo. Ele era
demasiado refinado, demasiado espiritual para eliminar a crueza das necessidades
práticas a não ser elevando-as à esfera etérea. O cristianismo é o pensamento
sublime do judaísmo. O judaísmo é a aplicação prática vulgar do cristianismo. Mas
essa aplicação prática só se poderia tornar universal quando o cristianismo, como
religião aperfeiçoada, tivesse realizado, de maneira teórica, a alienação do homem
de si mesmo e da natureza. (MARX, 2005, p.39)

Na concepção de Mézáros (2006), o judaísmo, em seu realismo “cru”, reflete de uma

maneira muito mais imediata o verdadeiro estado de coisas, advogando para si uma

continuação praticamente interminável de seus poderes mundanos, defendendo uma solução

quase “messiânica” na Terra, na forma de dois postulados:

 Atenuação dos conflitos de classe internos, no interesse da coesão da comunidade

nacional em confronto com o mundo dos estranhos;



144

 A promessa de readmissão na Graça de Deus é parcialmente na forma de garantir o

poder de dominação sobre os “estranhos” a Judá.

Para que esse domínio da parcialidade do judaísmo, entendida aqui como a

nacionalidade do comerciante, do financista, se consolidasse e se expandisse, encontrou na

armadilha da usura o veículo prático que necessitava, para mostrar toda a sua eficiência, de

sua contrapartida adequada, o cristianismo.

Assim Marx (1843, p. 37) escreve

[O] judaísmo atinge seu apogeu com a perfeição da sociedade civil; mas esta só
atinge a perfeição no mundo cristão. Só sob a influência do cristianismo, que
objetiva todas as relações nacionais, naturais, morais, e teóricas, poderia a sociedade
civil separar-se completamente da vida do Estado, separar todos os vínculos
genéricos do homem, colocar no seu lugar o egoísmo e a necessidade egoísta, e
dissolve o mundo humano num mundo de indivíduos atomizados, antagônicos. 101

Mézaros (2006) enfatiza que a questão central não é simplesmente a realidade

empírica das comunidades europeias observada por Marx, mas sim o espírito norteador do

judaísmo como princípio interno do desenvolvimento europeu, culminando no surgimento e

na estabilização da sociedade capitalista. Nesse sentido, salienta, “O ‘espírito do judaísmo’,

portanto, deve ser entendido, em última análise, como o ‘espírito do capitalismo’”.

(MÉZARÒS, 2006, p. 34)

Dessa forma, a parcialidade egoísta, ao ser elevada à universalidade para a sua

realização, explica o dinamismo socioeconômico capitalista subjacente, ao mesmo tempo

autocentrado e dirigido para fora, nacionalista e cosmopolita, protecionista-isolacionista e

imperialista.

Assim Mézaròs (2006, p.35) conclui

“É por isso que não pode haver lugar para a universalidade autêntica, mas apenas
para a falsa universalização da mais crua parcialidade, juntamente com um
postulado ilusório, teórico abstrato, da universalidade como negação – meramente
ideológica – da parcialidade efetiva, predominante na prática.

As análises empreendidas por Marx e aprofundadas por Mézarós ajudam a

compreender a raízes históricas das desigualdades intrínsecas à ordem social capitalista e nos

ajudam a compreender como a naturalização e a opacidade das desigualdades fazem parte do

seu desenvolvimento histórico.

101 MARX, Karl “A questão judaica” em www.lusosofia.net em 13 de abril de 2012, p. 37.
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A partir do século XV até o século XIX, o pensamento revolucionário burguês, se

desdobra, amplia e se diversifica através de disciplinas, de regiões do trabalho intelectual. Na

frente da Filosofia, afirma a primazia da Razão diante da Fé, o direito à dúvida metódica, à

pesquisa, ao afastamento de quaisquer limites de natureza sobrenatural para a esfera do

conhecimento. Na frente do Direito, com o jusnaturalismo, afirma os direitos naturais do

homem, que nenhuma instituição social pode retirar. Os chamados direitos humanos, os

direitos do homem, ao contrário dos direitos do cidadão, nada mais são do que direitos do

membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e

da comunidade.

Importante lembrarmos que a mais radical das Constituições, a Constituição de 1793,

proclamou:

Declaração dos direitos do homem e do cidadão

Art. 2: São direitos, etc. (Os direitos naturais e imprescindíveis) são: a igualdade, a

liberdade, a segurança e a propriedade.

Mas, em que consiste a liberdade?

Art. 6: A liberdade, por conseguinte, é o direito de fazer e empreender tudo aquilo que

não prejudique os outros.

Portanto compreende-se por liberdade o direito de fazer e empreender tudo aquilo que

não prejudique os outros. O limite dentro do qual todo homem pode mover-se inocuamente

em direção a outro é determinado pela lei, assim como as estacas marcam o limite ou a linha

divisória entre duas terras.

Trata-se da liberdade do homem como de uma mônada isolada, dobrada sobre si

mesma. Por que, então, segundo Bauer, o judeu é incapaz de obter os direitos humanos?

"Enquanto permanecer judeu, a essência limitada que faz dele um judeu tem que triunfar

necessariamente sobre a essência humana que, enquanto homem, o une aos demais homens e

o dissocia dos que não são judeus".

Todavia, o direito do homem à liberdade não se baseia na união do homem com o

homem, mas, pelo contrário, na separação do homem em relação a seu semelhante. A

liberdade é o direito a essa dissociação, o direito do indivíduo delimitado, limitado a si

mesmo.

A aplicação prática do direito humano da liberdade condensado pelo pensamento

burguês é o direito humano à propriedade privada.

O Iluminismo reafirmou, em uma versão laica, a centralidade desse princípio e a

Revolução Francesa consagrou-o, enquanto base para a noção de igualdade entre os cidadãos
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na esfera pública (pólis), a esfera do universal (zoé). Como mostrou (Marshall, 1967) em sua

obra clássica, os direitos universais e igualitários da cidadania formam a base de igualdade

sobre a qual a estrutura de desigualdades econômicas, entre as classes sociais, nas sociedades

modernas, foi construída, ou seja, em uma sociedade moderna, em que direitos e mercado são

instituições básicas, é preciso estabelecer um patamar mínimo de igualdade, a fim de que se

possa dar a competição entre os indivíduos.

Não se pode negar que um dos conceitos mais obscuros e presentes nos estudos sobre

as sociedades modernas é o de “indivíduo”. Derivado de uma sobreposição de valores em

circulação nas esferas da teologia, da filosofia moral, do direito, da estética e da economia, a

noção de “indivíduo” continua, em larga medida, a servir para medir a natureza e o horizonte

de cura para o sofrimento humano. Seu entendimento para diversos grupos sociais nos ajuda a

compreender como a modernidade teria imposto uma matriz formadora de formas

hegemônicas de vida.

Com base no estoque social e simbólico que, produzido nesta sociedade, permite

igualar as pessoas em termos de dignidade humana e social, a saber, torná-los propriamente

indivíduos e esse estoque social e simbólico é produzido por relações sociais historicamente

construídas. Se é certo que todas as sociedades modernas efetivamente têm uma separação

entre público e privado, cada sociedade constrói essas esferas à sua própria maneira.

No Brasil, os princípios igualitários e universalistas que nas sociedades modernas

regem a esfera pública, historicamente se combinaram com duas formas de particularismo: o

das diferenças e o das relações pessoais. Certamente, a interseção entre os princípios

igualitários e universalistas e o particularismo na esfera pública não constitui especificidade

brasileira, mas suas configurações específicas, enquanto constitutivas do tecido social e

simbólico, de forma que delimitam os contextos dentro dos quais se dão a ação coletiva e as

práticas sociais de um modo geral. Logo, o sistema capital procura o domínio de todas as

partes do mundo, mas nem sempre o faz da mesma forma.

Segundo Frigotto (2007)102, o sistema capital apresenta, em distintas sociedades,

processos históricos específicos que engendram particularidades que do ponto de vista

teórico-metodológico, na abordagem do materialismo histórico, as categorias particularidade e

singularidade assumem centralidade, pois por elas é que se podem superar as análises de

cunho economicista e lógico-estrutural, tanto na estrutura de classes e relações de classe,

quanto nos efeitos à exploração da classe trabalhadora.

102 Trab. Educ. Saúde, v. 5 n. 3, p. 521-536, nov.2007/fev.2008 “Educação profissional e capitalismo
dependente: o enigma da falta e sobra de profissionais qualificados”
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As análises, sobretudo de Florestan Fernandes e de Francisco de Oliveira, são

fundamentais para compreender a especificidade que assume a sociedade brasileira como

herdeira emblemática e reiterada de capitalismo dependente e de desenvolvimento desigual e

combinado.

Nesse sentido, Ianni (2001, p. 78) esclarece

Ainda que desenvolvendo-se de maneira desigual, combinada e contraditória, o
capitalismo expande-se pelas mais diferentes nações e nacionalidades, bem como
culturas e civilizações, dinamizado pelos processos de concentração e centralização,
concretizando a sua globalização

Essas categorias são centrais para entender a especificidade e particularidade de como

se construiu o capitalismo no Brasil, a natureza da estrutura e relações de classe e as alianças

da burguesia brasileira com as burguesias do capitalismo hegemônico. Como mostra Löwy

(1981; 1995), as análises do desenvolvimento desigual e combinado introduzem uma

diferença crucial em relação às dos teóricos da dependência, pois, diferente desses últimos,

afirmam “o caráter exclusivamente capitalista das economias latino-americanas, desde a

época da colonização – na medida em que (...) trata-se mais de um amálgama entre relações

de produção desiguais sob a dominação do capital” (LÖWY, 1995, p. 8).

Na Crítica à razão dualista e sua atualização com o texto O ornitorrinco, Oliveira

(2003), metaforicamente, compara o processo de desenvolvimento construído pela burguesia

brasileira a esse monstrengo, uma vez que o analfabetismo, a precária educação básica, o

trabalho informal e as mais radicais formas de precarização e flexibilização do trabalho não

são, ao longo de nossa história, como o pensamento dominante insiste, o entrave para o

desenvolvimento, mas a forma específica de sociedade que se forjou – “uma sociedade que

produz a desigualdade e se alimenta dela”103.

Essa sociedade que produz e reproduz a desigualdade pode ser compreendida pelo viés

racial lembrando aqui que se trata de um dos fatores estruturantes das injustiças sociais que

acometem a sociedade brasileira e, consequentemente, é a chave para entender as

desigualdades sociais que ainda envergonham o país.

Não é demais lembrar que metade da população brasileira é negra e a maior parte dela

é pobre. As inaceitáveis distâncias que ainda separam negros de brancos, em pleno século

XXI, se expressam no microcosmo das relações interpessoais diárias e se refletem nos acessos

desiguais a bens e serviços, ao mercado de trabalho, ao ensino superior bem como ao gozo de

103 Frigotto, Gaudêncio – “A relação da educação profissional e tecnológica com a universalização da educação
básica” - Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, out. 2007
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direitos civis, sociais e econômicos. Há também outras causas das persistentes desigualdades

raciais, como o passado de exclusão e invisibilidade da população negra, sua condição de

pobreza e, sobretudo, a negação de seus direitos que se sobressaem às diferenças e às relações

pessoais.

Tomaremos como exemplo o que foi analisado por Heringer (2002), para discutir

essas duas formas de particularismo: o das diferenças e o das relações pessoais. Ela mostra

como, no Brasil, mesmo em condições iguais de escolaridade, negros e brancos possuem

rendimentos diferenciados, uma situação que se agrava sobremodo nos grupos de grau de

instrução mais elevado. Tal fato, segundo a autora, poderia ser atribuído à ausência, entre os

negros, de redes pessoais que permitam acesso às melhores oportunidades de emprego, mas

também poderia ser atribuído a um efeito da sub-remuneração e subutilização de mão de obra

negra qualificada, decorrente da discriminação racial.

A primeira explicação enfatiza que o acesso ao mercado de trabalho, uma esfera

definida pelos princípios universalistas, é otimizado pelas redes de relações de amigos,

parentes, de troca de favores. Aqui não apenas entra em operação a lógica particularista, mas

essa lógica se coloca como muito mais eficaz entre os grupos que já detêm posições

dominantes, sejam essas econômicas, políticas, simbólicas, ou sua combinação.

A segunda explicação indica que fatos produzidos historicamente são reelaborados

pelas representações sociais e incorporados pelo imaginário social como “atributos naturais”

de um grupo. Processos e hierarquias sociais historicamente construídas constituem “fatos

sociais”, os quais não existem à parte de suas representações. Na verdade – esse é o ponto que

gostaríamos de ressaltar: as duas explicações não se excluem, mas se reforçam, pois indicam,

em diferentes planos, como funcionam, na sociedade brasileira, algumas das relações

possíveis entre preceitos universais e a sua singularidade histórica, e como se concebe a

igualdade e a diferença no seu seio.

3.3 O processo de segregação das sociedades modernas – Estado e o Mercado.

As desigualdades sociais têm sua base na constituição da estrutura de classes sociais,

mas não se constituem fora do jogo entre as diferenças “identitárias” e culturais, pois o

simbólico é constitutivo do social. No caso brasileiro, o processo de negação de dignidade

humana aos ex-escravos – e que se reproduziu para os seus descendentes, além da imensa
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legião de outros não-incorporados rurais e urbanos –, contribuiu para pavimentar todo um

conjunto de práticas, autodefinições e representações sociais, legitimando, no plano simbólico

,isto é,- dos valores e das representações sociais –, o processo de exclusão das instituições

centrais das sociedades modernas – o Estado e o mercado104. Nesse processo de exclusão

social e simbólica, em que negação de dignidade e condições de vida se reforçam

mutuamente, as percepções vão sendo erguidas não apenas sobre as condições de vida dos

grupos, mas sobre a condição dos membros dos grupos enquanto sujeitos e, enquanto

autopercepção dos próprios sujeitos.

Os atributos produzidos pelas condições de vida descolam-se dessas e naturalizam-se,

tornando-se um estereótipo em relação ao grupo, que passa a ser associado a todos os seus

membros, produzindo-se, desse jeito, uma qualidade negativa vinculada à diferença. Na

medida em que as desigualdades das condições de vida permanecem associadas às diferenças

de “pertencimento” e identidade, essas percepções se reforçam e se reproduzem na estrutura

de estratificação social e simbólica.

Como a noção de igualdade tem como fundamento moral o princípio de dignidade

humana, que estabelece, por intermédio de um tipo de identidade e empatia, a base para o

reconhecimento da humanidade do outro, a radicalização da fragmentação social e simbólica

faz com que os “diferentes” não sejam vistos e sentidos – e nessa relação, não se sintam –

como portadores de dignidade.  Assim, a “invisibilidade social” se constrói através de um

processo em que os atributos relacionados às diferenças vão estabelecendo as bases dos

estereótipos e preconceitos que legitimam as desigualdades em seus vários limites e

gradações.

O caso do índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, incendiado em Brasília, enquanto

dormia por adolescentes brancos de classe média alta, é emblemático dessa negação de

humanidade a um indivíduo que é ao mesmo tempo parte de um grupo “excluído”, na

perspectiva do mercado e dos direitos, e “diferente” na perspectiva da identidade, do

“pertencimento” e da interdependência como base da cooperação e da ordem social. A atitude

desses adolescentes não é casual, mas expressa uma construção histórica em que os povos

originários, denominados índios pelos colonizadores e, os negros, pelo domínio da Igreja

Católica, eram considerados como animais, seres sem alma, naturalizando-se como “não

104 Não efetivaremos aqui uma análise da forma específica da construção histórica brasileira entre Estado-
Mercado e Estado-Sociedade. Para maiores aprofundamentos a esse respeito ver Carlos Nelson Coutinho
Cultura e Sociedade no Brasil: Ensaios sobre ideias e formas, Ed. DP&A, 2000.
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gente”, “não cidadão”, menores perante a lei. Agredir um índio, muitas vezes no imaginário

social, é menos que agredir o cachorro de estimação da família a que esses jovens pertencem.

Podemos compará-lo com o “Homo Sacer”105 moderno proposto por Agamben

(1995/2002), um ser cuja vida nada vale, uma vida matável, uma figura enigmática, que se

tornou obscura por se situar além dos limites de um suposto pacto social e, portanto, fora de

qualquer ordenamento social e político. Nas comunidades que escolhemos para o

desenvolvimento de nossas pesquisas de campo não foi difícil, infelizmente, identificar

muitos Galdinos Jesus dos Santos, temporariamente vivos, com eliminação previsível. Podem

ser compreendidos como um caso singular à margem das normas gerais, mas que mantém

uma relação com a norma, na forma de suspensão – uma existência em sobrestado.

Convivem em sobrestado permanente é submeter-se a dissolução de vínculos, em que

o que é capturado é ao mesmo tempo excluído, em que a vida humana se politiza somente

através do abandono de um poder incondicionado de morte. Em suma, viver na condição

sobrestado permanente, segundo Carl Schmitt “é não poder ser incluído no todo ao qual

pertence e não poder pertencer ao conjunto no qual está desde de sempre incluído”106.

São milhares de brasileiros que ainda se encontram nesse estado de negação profunda

de sua humanidade, de aparente inércia, vivendo uma humanidade possível marcada por uma

multiplicidade de dolorosas experiências cotidianas de privações, de limitações, de anulações

como também, de inclusões enganosas.

O programa “Fome Zero”107 foi ao mesmo tempo o reencantamento dessa

desumanização e uma reposição das necessidades biológicas inerentes ao reino animal, mas

não os retira do estado de vida em suspenso, isto é, da condição de sobrestado.

É um polo aparentemente “visível” de um processo cruel de nulificação de seres

humanos, mutilados, segregados e descartados, porque já não conseguem ou jamais

105 O conceito de homo sacer, proposto por  Giorgio Agamben (1995/2002), designa um ser cuja vida nada
vale, uma vida matável, uma figura que contém em si sentidos contraditórios. Uma figura obscura do Direito
romano arcaico, que foi julgada por um delito, e que a partir disso, não é considerada pura e não pode ser
oferecida em sacrifício; porém pode ser assassinada, eliminada, seu assassino não poderá ser considerado um
homicida. Para melhor compreensão sugerimos o livro de Giorgio Agamben “Homo Sacer: o poder soberano e
a vida nua, 2. Ed. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010”.

106 Citação de Carl Schmitt, referida em AGAMBEN, op. cit., p. 31

107 Fome Zero foi um programa do governo federal brasileiro que foi criado em 2003, em substituição ao
Programa Comunidade Solidária. Que fora instituído pelo Decreto n. 1.366, de 12 de janeiro de 1995, para o
enfrentamento da fome e da miséria. O programa Fome Zero não deu certo e foi extinto, e por isso costuma ser
citado como um dos principais fracassos da administração Lula. No entanto, foi substituído pelo considerado
bem sucedido Bolsa Família.
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conseguiram encontrar espaços para se submeter a uma ressocialização. Dessignificados108,

tornam-se objetos sem valor de uso forma extrema da vivência da alienação, nível este até

então desconsiderado por Marx. Apartados da “Riqueza das Nações”109, tornaram-se um

produto inevitável do sistema capitalista, um inescapável efeito colateral e, por conseguinte,

um acompanhante inseparável de uma modernidade que, segundo (BERMAN, 2007), “perdeu

contato com as raízes da própria modernidade.”110

Não podemos esquecer que este modelo societário que acolhemos é o mesmo que

inclui e integra, que cria formas também desumanas de participação, na medida em que seu

desenvolvimento delas faz condição necessária não só para sua ampliação de seus domínios,

mas também de sua existência. No curso de seu desenvolvimento histórico o processo

ideológico radicaliza posições a favor da ordem vigente que percepções individuais e as

representações sociais perdem densidade quase sempre  tornam-se ilusórias e superficiais.

Quando essas percepções individuais e representações sociais adquirem condições

sociais e institucionais para se reproduzir, acabam criando vida própria, um caráter de verdade

que, ao permear o imaginário social, desqualifica os membros individuais dos grupos

hierarquicamente inferiores na estrutura de estratificação social e simbólica. Assim,

fundamentadas em relações históricas e sociais, a força das representações sociais está no fato

de fixarem os estereótipos que delas decorrem e nos reafirmarem pela permanência das

desigualdades estruturais. Quando as diferenças “identitárias” ou culturais articulam-se à

pobreza, formando aquilo que vem sendo chamado de “aparthied” social em que as piores

formas de exclusão se (re)produzem tornando chão humus no qual a invisibilidade social se

desenvolve.

Os “pertencimentos” são múltiplos e os sujeitos, ainda que se autodefinam como

membros de uma comunidade maior, fazem parte de grupos que se classificam segundo

108 A título de esclarecimento o termo “dessignificação”, formado pelo processo de formação de palavras
prefixação, adição do prefixo des-, e pelo processo de formação sufixação, a partir da adição do sufixo –ção à
base “significar” que sinaliza o sentido de “ação de significar”, no nosso caso, “ação de dessignificar”. O verbo
“dessignificar” é empregado, neste trabalho, com o sentido de “sem valor”. O processo de formação citado usa
o prefixo des- ,de uso produtivo na formação de verbos no português , cuja interpretação pode ser atribuída, de
forma breve,  a uma mudança de estado, como desengavetar, segundo  afirmam
SCHER;MEDEIROS:MINUSSI em Estrutura argumental em Morfologia Distribuída, disponível m
https://www.academia.edu/4226939/Estrutura_Argumental_em_Morfologia_Distribuida.O prefixo des-, neste
caso, sinaliza que indivíduos que tinham um valor para a sociedade perdem-no , ou seja, deixam de ter
significado para essa mesma sociedade.

109 A riqueza das nações de Adam Smith: uma biografia / P. J. O’Rourke; tradução, Roberto Franco Valente. —
Rio deJaneiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

110 BERMAN, Marshall “Tudo que é sólido se desmancha no ar: a aventura da modernidade”. Tradução de
Carlos Felipe Moisés, Ana Maria L. Ioriatti – São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
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critérios de diferença – cor, raça, classe, identidade cultural, religião etc. É importante

ressaltar que esses não operam apenas no reforço das desigualdades econômicas, mas também

naquelas produzidas em outras esferas como educação, política, cultura e saúde, contribuindo

para conformar um determinado padrão de desigualdades sociais.

O modo como, em cada sociedade, as diferenças – vale dizer, as multiplicidades de

“pertencimentos” e identidades – se articulam ao funcionamento do mercado e do Estado,

define uma das partes da equação entre o universal e o particular. A outra parte diz respeito à

ação coletiva e à intervenção do Estado sobre a desigualdade, por meio das políticas públicas

que como já vimos anteriormente espelham sua ótica míope.

3.4 Novas faces do Pauperismo e a lógica que o naturalizou

Non nova sed nova111

(Nada é novo, mas tudo se apresenta de uma nova maneira)

Toda essa “poeira” ideológica com que querem nos cegar, esse

aluvião ideológico com que se tentou soterrar a classe operária,

o povo, para impedi-los de ver claro, comprova cabalmente o

que vimos afirmando: nossa tarefa consiste em “retomar o

trabalho teórico ... sem um trabalho desta índole não ... [é] ...

possível o crescimento eficaz do movimento”

Lenin, “O que fazer”

É preciso frisar que as consciências historicamente forjadas sobre o pauperismo atual,

no século XXI, passaram a exigir uma nova abordagem diante do reconhecimento de que a

sociedade capitalista, hoje, ao contrário do que ocorreu nos anos “dourados” do pós-guerra

(Welfare state), não é capaz de ser crescentemente inclusiva como imaginavam os ideólogos

do crescimento econômico e do desenvolvimentismo.

Intensas remodelações processadas na sociedade brasileira ao longo de sua história

recente mesmo utilizando de métodos há muito utilizados pelo aparato estatal, promoveram

111 Provérbio latino extraído do livro “Não perca seu latin” de Paulo Rónai, Nova Fronteira, RJ, 1980.
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rupturas e, procurando redefinir tipologias de experiências para lidar com o pauperismo,

tornaram-se necessárias novas abordagens explicativas e revisão de categorias conceituais

classicamente empregadas.

A acumulação de capital nas últimas décadas requereu mudanças substantivas nas

instituições que a caracterizaram nas primeiras décadas do pós-guerra, entre as quais em geral

se sublinham as seguintes: aumento da flexibilidade de todos os mercados, redução da atuação

direta do Estado na economia, enfraquecimento do papel dos sindicatos, hipertrofia da esfera

financeira etc.

Por contraste com o período imediatamente anterior, essa etapa vem sendo

caracterizada como contrarrevolução conservadora. Evidentemente, nessas circunstâncias, a

razão teórica de inspiração neoclássica estava mais do que habilitada a se tornar a

interpretação da economia por excelência (livre mercado). Nenhuma outra tradição teórica

poderia com ela rivalizar na exortação das qualidades intrínsecas do mercado e, portanto, na

celebração da redução do papel do Estado e dos sindicatos, e da desregulamentação geral dos

mercados.

Por isso a sua interpretação é a interpretação hegemônica das novas circunstâncias e

exigências deste momento específico da acumulação do capital. Por ser, portanto, a

significação hegemônica da “nova” economia (mercado abarcando todas as dimensões da vida

social), é o manancial teórico das políticas necessárias para seu gerenciamento.

A “nova” economia em síntese já foi convertida por depurações e simplificações

sucessivas em instrumentos ideológicos apropriados pelos organismos internacionais gestores

do capital no plano global (Banco Mundial, FMI, OMC etc.).

Do plano teórico ao prático, a teoria se despe de sua roupagem assumindo a figura de

diretrizes gerais, normas de conduta, planos de intervenção, objetivos estratégicos e assim por

diante. Enquanto tal funciona como um pacote interpretativo, pacote de significação, sob a

forma de políticas econômicas cujos objetivos e valores já não são mais objetos de crítica –

um receituário.

Tome-se, a título de ilustração, a caracterização da dinâmica e dos imperativos da

“nova” economia, elaborada por um autor insuspeito de tramar contra o mercado. Convencido

da emergência definitiva da “nova” economia, Rioseco112 nos presta o serviço de sintetizar as

concepções de um daqueles organismos internacionais (Banco Mundial).

112 Alejandro Tomás Foxley Rioseco (nascido em Viña del Mar, 1939) é um economista e atual ministro das
relações exteriores do Chile. Foi ministro da fazenda entre 1990 e 1994 e senador entre 1998 e 2006. Ocupou
também a presidência do Partido Democrata Cristão (1994-1996) e da Corporação de Investigações
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Após muitos estudos, o Banco Mundial parece ter “descoberto” os processos pelos

quais os países devem inexoravelmente passar para se conformarem aos imperativos da

“nova” economia. Os processos compõem-se, presumivelmente, de três fases:

a) A primeira fase, ligada à crise da dívida (dos países subdesenvolvidos), impõe

pura e simplesmente a necessidade de estabilizar a economia;

b) A segunda fase dá início a uma transformação estrutural (abertura do processo

de privatização e ... processo muito rápido de liberalização financeira;

c) Finalmente, na terceira fase, bem-sucedidas as anteriores, os países teriam

condições de elevar substancialmente e de maneira sustentável o investimento

e a produtividade. (RIOSECO, 1996, p. 1 apud DUAYER; MEDEIROS,

2003)113.

Os processos acima subentendem, na verdade, as transformações que as economias

subdesenvolvidas (economias emergentes, em desenvolvimento, entre outros neologismos)

teriam forçosamente que experimentar em seu trânsito para o “novo”. Entende-se o “novo”

como encarnação das economias dos países desenvolvidos. Lamentavelmente, essa

“modernização” tem drásticos efeitos colaterais — temporariamente, espera-se — tais

como desemprego, redução de salário, precarização do trabalho, enfim, todos os

fenômenos ligados à pobreza. Daí se depreende de imediato a forma de consciência

burguesa contemporânea sobre o pauperismo, resumida na seguinte equação: a dinâmica

econômica envolve uma incessante “modernização” que, transitoriamente e em algumas

áreas, produz efeitos perniciosos. Diante desse movimento quase natural, sobretudo quanto à

sua forma (burguesa), à consciência não resta senão o papel de aliviar os seus eventuais

inconvenientes.

Rioseco (1996) descreve com riqueza de detalhes, além de notável “impassibilidade”,

como a consciência burguesa, hoje, concebe esse vínculo entre acumulação de capital e

pauperismo.

Segundo ele, o processo acima mencionado produz os seguintes danos colaterais:

Econômicas para a América Latina (1976-1990). Participou e participa em diversas organizações
internacionais e acadêmicas na área de economia como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento.

113 Extraído do artigo Miséria Brasileira e microfilantropia – Psicografando Marx de DUAYER, Mário
MEDEIROS, J. L. apresentado na VI Annual Conference of the International Association for Critical Realism
(IACR), Brydford (UK), agosto de 2002. FOXLEY, A. T. (1996) “Preface”. In: V. Bulmer-Thomas (ed.), The
New Economic Model in Latin America and its Impact on Income Distribution and Poverty. Nova York: St.
Martin’s Press.
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1) Os programas de estabilização econômica (pós-crise da dívida) sempre foram

sustentados por organizações econômicas internacionais que propunham,

essencialmente, um conjunto uniforme de políticas cujo resultado, ao menos durante

essa fase, seria, com frequência, a desaceleração do crescimento econômico, o

aumento do desemprego, reduções nos salários reais e redução do gasto público em

que seria mais fácil, a saber, gasto em setores sociais. (...) Políticas que não poderiam

senão resultar na deterioração da distribuição de renda e, muito provavelmente, no

nível de pobreza.

2) (...) os dois possíveis resultados do processo de privatização reforçam o impacto

negativo da distribuição de renda observado na fase anterior.

Por outro lado, a combinação de privatização com abertura da economia à

competição internacional faz com que o setor de tradables114 redefina, com efeitos

negativos sobre a distribuição de renda, a estrutura de salários para “alavancar” sua

capacidade competitiva.

3) Com a conclusão do processo de privatização e o insuficiente investimento em

infraestrutura, necessário para produzir um aumento sustentado na produtividade,

torna-se uma questão crítica a oferta e qualidade dos bens e serviços públicos, que

produzem estrangulamentos nas estradas, portos, aeroportos, telecomunicações e

assim por diante. Mas também se torna crítica no impacto na distribuição de renda

ou... no impacto na qualidade de vida dos estratos de renda mais baixos. 115

A frieza arrepiante de tal relato, que observa a miséria necessariamente produzida pela

lógica do capital com o mesmo distanciamento com que os cientistas observam o movimento

dos corpos celestes, talvez se possa explicar, por um lado, pela crença incondicional na

114 Dólar alto encarece os produtos chamados de ‘tradable’, que são aqueles que sofrem concorrência externa.
Trigo, soja, milho, commodities em geral, bens duráveis, vestuário… todos esses, que têm produção doméstica,
mas que também podem vir de fora, acabam sofrendo uma alta de preços. Os chamados ‘no tradables’, que são
aqueles que não sofrem interferência nem da exportação nem da importação, como serviços em geral, tanto
público como privado, médico, empregada doméstica, cabeleireira…, são pouco afetados pela variação do
dólar. Quem sente são os ‘tradables’, os produtos negociáveis no comércio internacional.

115 (RIOSECO, 1996, p. 2-5 aput DUAYER; MEDEIROS, 2003).  Obs.: grifo nosso.



156

naturalidade do mercado e, por outro, pela convicção cristã de que o bem sempre pressupõe a

purgação do mal.

O vínculo entre a “nova” economia e o pauperismo, no entanto, tem efeitos práticos

prejudiciais à própria ordem do capital. A razão que constata aquele vínculo é a mesma,

naturalmente, que é capaz de vislumbrar os tremendos problemas políticos e sociais por ele

gerados, com seus efeitos negativos para a legitimação ideológica da “nova” ordenação do

capital.

Afinal, não é mais possível dar cabo de multidões de miseráveis como no passado,

exportando-os para novas colônias e nem através de meras exortações publicitárias e

filantrópicas na forma de “união de todos os corações cristãos” como Arnold Ruge sugeria em

1844. Demandam, antes, “ações concretas” que ao menos deem a impressão de cuidado, zelo,

enfim, de compaixão pelos pobres. As agências internacionais assim como as organizações

não governamentais (ONGs) podem ser encaradas como instâncias deste “momento

humanitário” da razão teórica, seu “braço prático”116.

Sob outro olhar, este “momento humanitário” nada mais seria do que um aspecto

necessário, diante do pauperismo alarmante, do programa sistemático de controle social para

o estabelecimento e consolidação do capitalismo em escala global (CAMMACK, 2002, p. 127).

O aparente interesse em cuidar dos pobres e desassistidos, proclamado em diretrizes e

ações dos organismos internacionais capitaneados pelo Banco Mundial, em verdade

dissimulam necessidades do capital. Em outras palavras:

O agir intencional de agentes humanos, dirigido ao estabelecimento da hegemonia
de uma forma social particular de organização da produção, veio apresentado como
se fosse o resultado natural de forças abstratas, cujo poder supera a capacidade de
resistência da humanidade. (RIOSECO, 1996, p. 132)

Em um item intitulado “Manifesto Capitalista”, em alusão ao Manifesto comunista, o

autor condensa com extrema felicidade as particularidades da acumulação de capital que

marcam a sua “nova” era. O ambiente reclamado nessa nova ofensiva na direção de alargar e

aprofundar o domínio das relações mercantis capitalistas agora supostamente desimpedidos de

alternativas sociais viáveis envolve uma estratégia destinada a proletarizar os pobres do

mundo, estender ao máximo o alcance da produção de mercadorias, projetar uma matriz

institucional para fomentar a troca capitalista, entre outras coisas.

116 DUAYER, M., MEDEIROS, L. Miséria Brasileira e Macrofilantropia., artigo apresentado na VI Annual
Conference of the International Association for Critical Realism (IACR), Brydford (UK), agosto de 2002.
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Obviamente, a viabilização, a longo prazo, desse projeto pressupõe municiar o capital

de um volume apropriado de pessoas com educação e saúde suficientes para funcionarem

como trabalhadores assalariados, providenciar infraestrutura pública necessária para a

produção capitalista e, ao lado disso, criar estruturas institucionais com o propósito de, por

um lado, garantir que o comportamento dócil dos trabalhadores reforce o  regime capitalista e,

por outro, fomentar a competição intercapitalista e induzir o apoio dos governos ao capital

doméstico e internacional.

Como vimos anteriormente, passados mais de séculos pouco mudou a concepção

burguesa sobre o pauperismo, seja ela política ou científica. Cabe aqui relembrar a crítica de

Marx à visão de James Phillips Kay, médico e educador inglês, quando este sinaliza a

necessidade de educar as classes trabalhadoras como forma de melhorar sua sorte e integrá-las

ao sistema. Marx salienta que essa visão irrefletida de Kay é perfeitamente compreensível, já

que educá-las com base nas leis do capitalismo (Leis do Comércio) são inevitáveis e, em

última análise, destiná-las ao sistema garantindo o seu comportamento dócil o que implicaria

nas palavras de Marx “abandono de qualquer alternativa política”.

Por último, mas não menos relevante, combinar tudo isso com uma ofensiva

ideológica tendo em vista a persuasão da população mundial de que não há outra alternativa e

que o sistema globalizado de livre mercado constitui a única solução ao problema da pobreza

mundial.

Como instrumento ativo e consciente deste projeto, o Banco Mundial vem procurando

157implementá-lo com todos os fantásticos recursos à sua disposição, como o demonstra

(CAMMACK, 2002) pelos estudos realizados sobre seus celebrados “Relatórios de

Desenvolvimento Mundial”. Basta acompanhar o roteiro dos temas específicos desses

relatórios para se verificar a sistematicidade com que o Banco Mundial vem atuando em

conformidade com o referido projeto.

 o relatório de 1990-1991, intitulado Poverty117, demandava nada menos que a

criação do proletariado mundial;

 o de 1991-1992 defendia a expansão horizontal e vertical dos mercados;

 o de 1992-1993 centrava na necessidade de preservar a “ecoestrutura”

adequada à expansão da acumulação;

117 Para maiores aprofundamentos  sugerimos o artigo de Vivian Domínguez Ugá, “A categoria "pobreza" nas
formulações de política social do Banco Mundial” Revista Sociologia política no.23 Curitiba Nov. 2004
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 o de 1993-1994 propunha mecanismos market-friendly (amigos do mercado)

para prover um proletariado pronto para o trabalho;

 o de 1994-1995 estendia a atuação da iniciativa privada na provisão de infra-

estrutura.

Após ter dado atenção a tais requisitos macroestruturais, o Banco Mundial tratou, nos

relatórios subsequentes, das estruturas institucionais das quais deveriam estar acompanhados.

Assim, o relatório

 de 1995-1996 versava sobre as condições que poderiam facilitar a exploração

irrestrita do trabalho pelo capital mundial;

 de 1996-1997, sob o sugestivo título de From Plan to Market (Um plano para o

mercado), focalizava os países pós-comunistas em apuros com o propósito de,

definidas as estratégias para a sua “transição”, organizar as necessárias

instituições de uma economia de mercado. Os relatórios podem ser assim

descritos:

 de 1997-1998, retomou a questão do papel do Estado no novo regime capitalista

internacional;

 de 1998-1999 propôs o próprio Banco Mundial como depositário global e

disseminador da inteligência dos países em desenvolvimento;

 de 1999-2000 retratou a globalização como uma força irrefreável levando

inexoravelmente Estados e povos ao mercado mundial e o localismo como

pressão dos de baixo que obrigaria os governos a administrarem as

consequências em conformidade com as necessidades regionais;

 o de 2000-2001, o Banco Mundial reassumiu a sua “missão central”: Atacar a

pobreza. Em adição, oferecia seu programa para a expansão do capitalismo

mundial como único meio pelo qual se poderia lidar com a pobreza;

 o de 2002 – 2003, apesar do otimismo expresso no seu relatório anual os

analistas do Banco Mundial continuam salientando sua preocupação com a

instabilidade social e a pobreza. No relatório de 2003 afirmam que nos

próximos 50 anos o tamanho da economia global poderá quadruplicar e

poderemos ver reduções significativas na pobreza, desde que os governos atuem

agora para evitar o risco crescente de graves prejuízos ao meio ambiente e de



159

profundos distúrbios sociais. Alertam para o fato de que sem políticas e

instituições melhores, as pressões sociais e ambientais poderão desviar o

progresso do desenvolvimento, levando a níveis mais altos de pobreza e a um

declínio da qualidade de vida para todos;

 o de 2004 – 2005, sob o título de “Pobreza mundial reduzida pela metade desde

1981 mas avanços são desiguais porque o crescimento econômico não alcançou

muitos países” externiza novamente sua preocupação com o aumento da

pobreza e consequentemente com o aumento das desigualdades sociais. O

relatório atesta que a proporção de pessoas extremamente pobres (que vivem

com menos de um dólar por dia) nos países em desenvolvimento caiu quase

pela metade entre 1981 e 2001, de 40 para 21 por cento da população mundial,

segundo cifras hoje publicadas pelo Banco Mundial. Mas embora o crescimento

econômico rápido no Leste e no Sul da Ásia tenha tirado 500 milhões de

pessoas da pobreza só naquelas duas regiões, a proporção dos pobres cresceu ou

caiu apenas levemente em muitos países da África, América Latina, Europa

Oriental e Ásia Central. Essa desigualdade nos avanços suscita a preocupação

de que alguns países não possam alcançar as oito Metas do Milênio para o

Desenvolvimento (MMD), aprovadas por 189 ações em 2000, a primeira das

quais é reduzir pela metade, até 2015, a taxa de pobreza predominante em 1990;

 o de 2006-2007, novamente a ampliação da pobreza ganha centralidade.

Segundo o relatório, embora a África Subsaariana seja a prioridade mais

importante para o Banco Mundial não é a única. Os países de renda mínima

chegam a 25% dos pobres do mundo inteiro mais pessoas vivem em extrema

pobreza no Brasil, China e Índia combinados;

 o de 2007-2008, o trabalho do Banco Mundial se volta para países e pessoas de

baixa renda que lutam para superar a pobreza em todas as regiões em especial a

África. Dar a meninos e meninas a oportunidade de aprender; oferecer serviços

de saúde as pessoas m necessidade, promover o desenvolvimento do setor

privado, a fim de aplicar a poupança local na criação de empregos e propriedade

para os pobres reforçando a infraestrutura para assegurar o desenvolvimento;

 o de 2009-2010, na mesma linha, segundo o relatório, as condições desafiadoras

econômicas, financeiras e de desenvolvimento em 2009 e no início de 2010, e
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seus efeitos adversos no combate à pobreza, dominaram o programa de trabalho

do exercício financeiro de 2010 da Diretoria Executiva;

 o de 2011-2012, a mensagem principal do relatório é que a igualdade de gênero

é por si só, um objetivo essencial para o desenvolvimento, além de economia

inteligente, pois eleva a produtividade e melhora as expectativas para a próxima

geração. O relatório aponta para as áreas de prioridade de políticas nesse

sentido, inclusive reduzindo as lacunas de gênero em mortalidade feminina,

educação, acesso às oportunidades econômicas, além de voz e influência dentro

da sociedade;

 finalmente o de 2013, novamente focando a pobreza o relatório do Banco

Mundial de 2013 sob o título “Erradicar a pobreza extrema. Promover a

prosperidade compartilhada.” Se mostra ambíguo. Explicita a necessidade de

trabalharmos para a redução das desigualdades de forma a garantir a

prosperidade e o desenvolvimento. Nas últimas três décadas, a extensão da

pobreza extrema caiu rapidamente. O percentual de pessoas que vivem em

pobreza extrema em 2013 é menos da metade do que era em 1990. Com base

nessa tendência, é possível antever um mundo no qual a pobreza extrema tenha

efetivamente sido eliminada em uma geração. Enquanto hoje mais de 1 bilhão

de pessoas em todo o mundo ainda estão desamparadas, a desigualdade e a

exclusão social parecem estar aumentando em muitos países e é preciso vencer

muitos desafios urgentes e complexos para manter o recente impulso de redução

da pobreza. Nesse contexto, o Grupo Banco Mundial definiu objetivos

ambiciosos, porém alcançáveis, para servirem de base para seu trabalho de

superar esses desafios históricos. Novamente ratificou a necessidade de

desprender esforços no sentido de erradicar a pobreza extrema no âmbito global

até 2030 e para promover a prosperidade compartilhada nos países em

desenvolvimento, o que implicará o incentivo ao aumento da renda dos 40%

mais pobres da população. Esse esforço incluirá o investimento em

oportunidades para todos os cidadãos e a redução da desigualdade, elementos

inerentes à criação da prosperidade e à manutenção do crescimento econômico.

A busca desses objetivos ocorrerá de forma sustentável do ponto de vista

ambiental, social e econômico de modo a assegurar que os ganhos de

desenvolvimento não prejudiquem o bem-estar das gerações atual e futura.
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Devemos salientar que ao enfrentarmos a pobreza como a questão social, faz-se

necessário ter cautela com as fragilidades conceituais e metodológicas da recente cruzada

contra a pobreza empreendida pelos organismos multilaterais, como Banco Mundial e o

Fundo Monetário Internacional.

Como observaram Salam e Destreman (2001)118 sob os aspectos de rigor, objetividade

e procedimento científico, o cálculo dos indicadores de pobreza é construído sobre um grande

número de avaliações subjetivas que vão influenciar o resultado final, fazendo aumentar ou

diminuir em muitos milhares o número de pobres reconhecidos e contabilizados. É notório

que, de maneira geral, a definição das “linhas de pobreza” calculadas pelos organismos

internacionais tende a excluir da condição de pobres enormes contingentes de seres humanos.

Isto significa a ocultação sistemática de carências que, projetadas contra o pano-de-fundo das

múltiplas necessidades saciadas pela vida moderna, tornaram-se assustadoras.

Salama e Destreman (2001) dizem com razão que “a simples questão de se saber se

traçamos a linha de separação (entre a “normalidade” e a pobreza) no nível do mínimo requerido

para a sobrevivência ou no nível médio de vida da população e de sua evolução é fundamental

para revelar a filosofia subjacente e para a definição de medidas e indicadores que serão

utilizados”. As abordagens multidimencionais, aquelas que incluem a apreciação subjetiva dos

cidadãos acerca da própria situação, são, portanto, indispensáveis. Tendo em vista um dos

objetivos atuais do Banco Mundial – o da "luta contra a pobreza" – a incorporação da

categoria "pobreza" no receituário dessa instituição, por meio da análise de alguns de seus

relatórios que tratam do tema, nos leva a aprofundar nossas análises sobre o significado do

uso desse conceito na formulação de propostas de políticas sociais para os países "em

desenvolvimento", “periféricos”, na maioria “dependente”, procurando não perder o foco

sobre nossa singularidade histórica que muito influenciou a sociabilidade forjada pelo

capitalismo no Brasil.

Sugere-se que o uso do conceito de pobreza refere-se a um marco teórico bem definido

– proposto pelo neoliberalismo –, que, ao priorizar os "pobres" como alvo de suas políticas,

implica o deslocamento da política social da noção universalizada de "direito" e, em última

instância, sugere a supressão da ideia e da realidade da cidadania social. Impacta-nos essa

razão científica (teoria econômica) que doutrina sobre as relações econômicas, que produzem

o pauperismo e, adiante, comparece de forma descuidada para acudir os pobres.

118 SALAMA, Pierre e DESTREMAN, Blandine. O Tamanho da Pobreza. Economia política da Distribuição de
Renda.Petrópolis, RJ, Ed. Garomond, 2001
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Como já dissemos anteriormente, considerando o contexto histórico vivido por Marx

suas análises sobre as concepções do Estado e da sociedade civil nos permitem, por

aproximação no presente, compreender melhor as resistências de formas e similitudes nas

ações dos organismos estatais e instituições da sociedade civil (Estado ampliado) no

enfrentamento do pauperismo que, enquanto fenômeno não só intensificou-se, mas

globalizou-se.

As demandas sociais que se mostram crescentes diante da crise do capitalismo

contemporâneo somada à derrocada do Leste Europeu nos anos 80, acabaram por abrir o

caminho para a emergência das teses neoliberais de desmontagem do Estado, enquanto

instância mediadora da universalização dos direitos e da cidadania. Esse quadro societário

atualiza os dilemas diante da questão social e as novas configurações que assume na

sociedade capitalista atual, em decorrência da imposição de uma agenda de ajustes

econômicos aos requisitos ditados pela globalização dos mercados e do capital em nível

planetário. No entanto, as repercussões dessa crise precisam ser analisadas, considerando-se

as realidades particulares de cada país.

Certamente, os desafios derivados desse contexto são diferenciados em função do

estágio de desenvolvimento dos Estados e das economias nacionais, mas segundo nosso

entendimento, se agravam nas sociedades que, a exemplo do Brasil, têm uma longa história de

dependência e subordinação à ordem capitalista internacional. As consequências da

incorporação do ideário neoliberal nas sociedades, que como a brasileira, vivem os impasses

da consolidação democrática, do frágil enraizamento da cidadania e das impossibilidades

históricas de sua universalização, expressam-se pelo acirramento das desigualdades sociais,

encolhimento dos direitos sociais e trabalhistas, aprofundamento dos níveis de pobreza e

exclusão social119, aumento da violência urbana e da criminalidade, agravamento sem

precedentes da crise social que, iniciada nos anos 80, aprofunda-se continuadamente na

primeira década do século XXI.

Em tal contexto, o debate sobre as políticas sociais ganha relevância pelo seu caráter

de mediação entre as demandas sociais e as respostas organizadas pelo aparato governamental

para implementá-la. Nesse sentido, consideramos igualmente importante, em nosso estudo,

investigar a concepção do Estado Brasileiro sobre a pobreza, a desigualdade e sobre as

119 Como já salientamos anteriormente, utilizamos o termo exclusão partindo do suposto que, embora a exclusão
social expresse um conjunto de carecimentos materiais, culturais e morais, seus elementos constitutivos só são
desvelados quando remetidos à análise "no coração mesmo dos processos de produção e da repartição das
riquezas sociais", como bem assinala Castel e, nesse sentido, mantém estreita relação com os processos sociais
responsáveis pela produção da questão social.
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políticas públicas pretensamente destinadas a sua erradicação, sobretudo, aquelas

implementadas após a Constituição Federal de 1988.

Considerando os limites que nos determinam, todo esforço que aqui empreendemos

justifica-se por várias razões, entre elas porque “o ser humano é infinitamente maior do que o

cidadão e a vida humana é infinitamente maior que a vida política.” (MARX, 2010, p. 50).
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4 CIDADANIA E POBREZA NO BRASIL

4.1 A pobreza como questão social e suas expressões no Brasil de ontem e de hoje

A questão social foi explicitamente colocada pela primeira vez em 1830, nos

primórdios da industrialização e ganha relevo sinalizando a ameaça de fratura na coesão

social, quando as primeiras concentrações proletárias passaram a fazer parte da dinâmica da

sociedade industrial. Essas concentrações foram formadas por grupo de trabalhadores não

absorvidos pelo sistema produtivo, marcados pela precariedade e pela provisoriedade, fazendo

parte do que Marx nomeou de superpopulação relativa e exército industrial de reserva.

Ameaçando a ordem social, seja pela violência revolucionária ou como uma doença,

sob a forma de pobreza extrema a que estava submetida a classe trabalhadora, passa a ser o

pauperismo, a questão social do passado assim como a do presente, continuando a mobilizar

governos, desafiando estudiosos e intelectuais de diversos matizes. Uma doença social que o

sistema soube ampliar, mas até o presente, não conseguiu atenuar quanto mais materializar

meios para sua erradicação.

Assim, a modernidade, berço do capitalismo industrial, mostrou o seu conteúdo

mítico quando negou a promessa emancipadora, principalmente para a classe trabalhadora,

promovendo um processo cuja racionalidade forjou paradigmas, permitindo a sustentabilidade

de um projeto sociocultural muito amplo, repleto de contradições e potencialidades que, na sua

gênese, aspirou e ainda aspira a um equilíbrio entre a regulação social e a emancipação social

(SANTOS, 1991).

A trajetória social desses paradigmas não é linear, mas o que mais profundamente os

caracteriza é o processo histórico da progressiva absorção ou colapso da emancipação na

regulação e, portanto, da conversão perversa das energias emancipatórias em energias

regulatórias, o que em nosso entendimento se deve à crescente promiscuidade, aparentemente

oculta, entre o projeto da modernidade e o desenvolvimento histórico do capitalismo,

particularmente evidente, a partir de meados do século XIX.

Abaixo do equador, o projeto de modernidade se constituiu sob forte repressão ideológica,

violação constante das liberdades civis e a atitude hostil diante da razão crítica fizeram com que

acabasse por dominar a crítica da razão, geradora dos mitos e esquecimentos com que tecemos

nossos desencontros com a história.
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Desigualdade que surpreende tanto por sua intensidade como, sobretudo, por sua

estabilidade. Desigualdade extrema que se mantém inerte, resistindo às mudanças estruturais e

conjunturais das últimas décadas. Desigualdade que atravessou impassível o regime militar,

governos democraticamente eleitos e incontáveis laboratórios de política econômica, além de

diversas crises políticas, econômicas e internacionais.

É imperativo reduzir a desigualdade tanto por razões morais, como por motivações

relativas à implementação de políticas eficazes para erradicar a pobreza. A tradição brasileira,

contudo, tem reforçado a via única do crescimento econômico, sem gerar resultados

satisfatórios no que diz respeito à redução da pobreza. É óbvio que reconhecemos a

importância crucial de estimular políticas de crescimento para alimentar a dinâmica

econômica e social do país. No entanto, para erradicar a pobreza no Brasil, é necessário

definir uma estratégia que confira prioridade à redução da desigualdade de forma que o

pauperismo ganhe centralidade, constituindo a questão social de nosso tempo histórico,

promovendo e movimentando diversos segmentos sociais em favor de um novo pacto social

que contemple a prioridade de uma estratégia de redução da desigualdade.

Segundo Amabile Furlan (2006 p. 17), a questão social

... foi uma necessidade social problematizada por atores estratégicos – o Pauperismo
das massas trabalhadoras, no século XIX – que desencadeou o processo de
constituição da questão social, num contexto particular de relações entre classes
antagônicas e de conscientização dos dominados das determinações sociais e
políticas daquela necessidade.

Nessa perspectiva, a questão social constitui um estágio mais avançado, conflituoso e

consciente do movimento de reação das classes subalternas à dominação social capitalista.

Para (IAMAMOTO, 1991, p.77), a questão social

não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe
operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo
reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e
repressão.

Potyara Pereira (2001) entende que a Questão Social expressou a relação dialética

entre estrutura e ação, na qual os sujeitos estrategicamente situados assumiram papéis

politicamente fundamentais na transformação de necessidades sociais em questões, com vistas

a incorporá-las na agenda política e nas instâncias decisórias.
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A manifestação da questão social, sob diferentes expressões, suscita enfoques

diferentes e muitas vezes contraditórios. Os movimentos reivindicatórios de classe traduzidos

de classe, os protestos e as revoltas não se esgotam ao nível da economia e da política,

engendram aspectos culturais que podem levar tanto à reforma das relações e instituições

sociais como a sua revolução.

Segundo destaca (IANNI, 1996), há diferentes modos de se expressar o conceito de

questão social. Existem aqueles que procuram equacioná-la e, por isso, a denominam de

desemprego, subemprego, marginalidade, periferia, pobreza, miséria, menor abandonado,

mortalidade infantil, desamparo, ignorância, analfabetismo, agitação, baderna, violência, caos,

subversão e há os que falam em harmonizar trabalho e capital, conciliação de empregados e

empregadores, paz social. Já outros, as identificam com movimento social, pauperismo,

protesto, invasão de terras, ocupação de habitação, saque expropriação, revolta e revolução.

Essas são algumas das abordagens mais frequentes no pensamento e prática de

cientistas sociais, jornalistas, políticos, membros da tecnocracia pública e privada, civil e

militar, etc., pois abordam aspectos básicos das desigualdades sociais que atravessam a

sociedade brasileira. O que se observa é que quase sempre repõem a questão social, como

uma dimensão importante de nossa dinâmica social.

Partilhamos do mesmo entendimento que (YAZBEK, 2001), quando destaca que a

pobreza e a exclusão social resultam da questão social que perpassa a vida das classes

subalternas no cotidiano da sociedade, na qual se justifica o sistema de proteção social por

meio das políticas públicas. No curto prazo, gostaríamos de salientar que  justifica-se as

políticas de contenção e alívio a pobreza desenvolvidas até aqui

Entendemos a questão da pobreza, sua magnitude, se apresenta como produto  de uma

sociedade dividida em classes que se apropria da riqueza socialmente produzida de forma

extremamente desigual e, no Brasil, guarda fortes determinações históricas forjadas na cultura

colonizadora de estigma escravocrata. Segundo (FRIGOTTO, 2011), nossa intelectualidade

orgânica a serviço da classe capitalista orienta-se por uma concepção de sociedade na qual se

ignora as relações desiguais de poder, uma concepção de ser humano  reduzida ao indivíduo

racional, cujas escolhas independem de grupo ou classe social a que pertence. Desse modo,

numa sociedade como a nossa, de capitalismo dependente, a questão social se reformula, se

modula e se redefine no tempo, permanecendo substancialmente a mesma pelo fato de ser

estrutural, isto é, baseada num modelo de formação social extremamente excludente.

Considerando a conjuntura atual, temos presenciado impactos devastadores sobre o

trabalho, imprimindo neste, novas configurações, redefinições e expressões que são
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transformações das relações de trabalho: a perda dos padrões de proteção social dos

trabalhadores e dos setores mais vulnerabilizados da sociedade que veem seus apoios, suas

conquistas e seus direitos ameaçados.

Têm-se avolumado, a partir da segunda metade dos anos 1990, intenso debate sobre os

rumos e os limites das políticas sociais no Brasil. As discussões têm destacado o tema da

concepção (formato) e a capacidade de intervenção (potencialidades) da ação social, não

apenas governamental, mas de todo um complexo sistema que envolve também as demais

formas de organização da sociedade brasileira. As séries históricas dos dados censitários nos

mostram claramente a persistência da pobreza, o avanço dos bolsões de miséria em torno dos

maiores centros urbanos, a perpetuação de imensas desigualdades sociais – sobretudo a

distribuição perversa da renda nacional –, assim como a piora nas condições de trabalho no

campo e nas cidades, gerando profundas tensões e impondo novos desafios às políticas

sociais.

Os debates sobre o tema vêm, assim, não apenas se ampliando, mas se reorganizando

em novos termos. Reafirmam-se, de um lado, as demandas pelo aumento da abrangência da

cobertura das políticas sociais, pelo maior controle social das políticas públicas e pela

efetivação dos direitos sociais. De outro, alguns defendem o aumento da eficiência das

políticas sociais pela maior focalização dos seus gastos em face das situações mais extremas

de pobreza e de miséria fundamentando suas críticas com base na insuficiência e ineficácia da

ação pública estatal, bem como de sua ineficiência ao direcionar recursos, ganhando força os

apelos por maior participação da sociedade na execução das ações sociais.

Como vimos anteriormente, há 170 anos Marx já nos advertia sobre o ordenamento da

sociedade sob as bases capitalistas, asseverando a impossibilidade de buscar no Estado o

fundamento dos males sociais como também a sua erradicação. Segundo Marx, em Glosas

Críticas Marginais ao Artigo "O Rei da Prússia e a Reforma Social". De um prussiano120,

Todos os Estados procuram a causa das deficiências acidentais ou intencionais da
administração e, por isso, o remédio para seus males em medidas administrativas. Se
estas medidas não tem efeito então o mal social é uma imperfeição natural,
independente do homem, uma lei de Deus, ou então a vontade dos indivíduos
particulares é por demais corrupta para corresponder aos bons objetivos da
administração.

120 Glosas Críticas Marginais ao Artigo "O Rei da Prússia e a Reforma Social". De um prussiano Primeira
Edição: Vorwärts, nºº 63, sete de agosto de 1844 Fonte: Revista Praxis, n. 5, Belo Horizonte: Projeto Joaquim
de Oliveira, 1995. Tradução de: Ivo Tonet.
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Contudo, a despeito da explicitação dos diferentes pontos de vista, o debate não se

tornou mais simples nem mais objetivo. Ao contrário, os desafios se avolumam à medida que

se mantêm inalterados os processos econômicos e sociais que estão na origem da perenidade e

da persistência da pobreza e da miséria, ao mesmo tempo em que se multiplicam novas fontes

de geração de precariedade econômica e vulnerabilização social.

Nosso processo de modernização não apenas não tem conseguido enfrentar as raízes

da miséria e da desigualdade, como parece mesmo se alimentar delas e, caso isso não seja

possível, engendra mecanismos capazes de restringir ao máximo sua mobilidade social,

deixando grandes contingentes humanos à própria sorte, desprovidos de qualquer amparo ou

proteção, submetidos à pobreza extrema, à marginalização e em muitos casos, segundo

(CASTEL, 2009), levados à “desfiliação” total.

Relembrando José de Souza Martins em “A sociedade vista do Abismo”121

Não estamos em face de um novo dualismo, que nos proponha as falsas alternativas
de excluídos e incluídos. A sociedade que exclui é a mesma que inclui e integra, que
cria também formas desumanas de participação na medida em que delas faz
condição de privilégios e não de direitos. (MARTINS, 2002, p. 11)

As evidências preliminares obtidas por nós, no campo empírico, não nos permitem

uma análise linear ou autonomizar situações extremas das frações de classe submetidas à

pauperização. Nos muitos espaços por nós visitados, foi possível identificar grupos

fortemente integrados e fracamente providos, como apregoava (CASTEL, 2009). Podemos

citar catadores de papel, pequenos artesãos, pequenos agricultores, costureiras terceirizadas,

pequenos comerciantes, vítimas das readaptações industriais, vendedores de produtos de

diversos tipos principalmente caseiros, etc. que abraçando uma estrutura corporativista, ou por

conta própria, geralmente garantem, a despeito de ganhos ou salários medíocres, uma certa

“estabilidade” na atividade que realizam assim como uma relativa proteção contra os riscos

sociais.

Somado a esses, encontramos grupos que (CASTEL, 2009) denomina de “indigência

integrada”, grupos humanos que de certa forma se enquadram no campo de atuação das

políticas públicas de contenção e alívio à pobreza e de controle social para o qual a ausência

de recursos lhes permitem acesso a programas sociais, sob a forma de auxílios, como Bolsa

Família, Bolsa Escola, Auxílio pré-natal, Vale gás, Cartão alimentação, Minha casa minha

vida, entre outros.

121 Martins, José de Souza. A sociedade vista do Abismo: novos estudos sobre exclusão pobreza e classes sociais.
Petrópolis, Vozes, 2002
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Cabe aqui esclarecer que no plano do imediato, como ações emergenciais, não se pode

negar que a distribuição de recursos públicos promove a melhoria de condições de vida

(especialmente daqueles na linha da indigência) e dinamizam a economia popular dos

pequenos municípios, mas não são potentes para alterar as relações sociais vigentes, de

enormes desigualdades, reproduzindo quase sempre uma massa de trabalhadores mantidos na

esfera do autoconsumo e da necessidade. As políticas sociais de caráter universal, vinculadas

à educação e à saúde, no estágio em que se encontram no Brasil, ainda se mostram

insuficientes para lançar uma estratégia sustentada de desenvolvimento social com equidade.

O desafio é superar o precário estágio da necessidade, da provisoriedade e da

autorreprodução dos trabalhadores brasileiros, sob os mínimos dos mínimos, para um real

estágio de capacidades para a liberdade e o desenvolvimento. Necessidade e liberdade, mais

uma vez, se combinam na invenção híbrida e problemática da questão social brasileira, assim

como de suas possibilidades de expressão e manifestação política e/ou de sua redução à

sociedade pensada como técnica, como adaptação, como pura eficiência.

Outros grupos, identificados em nosso estudo, condenados ao abandono, à morte

social, se mostraram impossibilitados de conseguir um lugar nas formas dominantes da

organização do trabalho e nos modos reconhecidos de pertencimento comunitário,

constituindo o avesso do humanismo propalado pelos ideólogos liberais de ontem e de hoje.

Longe de pertencerem e nem exercerem a função do exército industrial de reserva,

identificado por Marx na era do capitalismo industrial, encontram-se descartados,

banalizados, desumanizados diante de uma multiplicidade de dolorosas experiências

cotidianas de privações, de limitações, de anulações e de inclusões enganosas. Um quadro

impactante, desafiador que fortalece ainda mais nossa crença que o capitalismo realmente

“esgotou sua capacidade civilizatória”.  São aqueles que transitam da zona de vulnerabilidade

social para a inexistência social, são os considerados “inúteis para o mundo”, os

“inempregáveis”, o homo sacer122 que a modernidade não conseguiu banir, mas o legitimou,

122 Homo sacer é uma figura obscura da lei romana: uma pessoa que é excluída de todos os direitos civis,
enquanto a sua vida é considerada "santa" em um sentido negativo. Ainda, pode ser morto por qualquer um,
porém não pode ser morto em rituais religiosos. Mas por que foi abandonado? Se esse fazia parte de uma
sociedade, de um bando, qual o motivo que o levou a seu exílio? A resposta está em seu valor na sociedade.
Não se abandona aqueles que são importantes e valorosos para o grupo, mas, pelo contrário, os que não
possuem valor algum, o homo sacer (AGAMBEN, 2002, p. 81). Esse termo era utilizado na antiguidade para
definir pessoas postas fora da condição humana, como se o indivíduo não existisse. Agamben explica que se
um indivíduo nessa condição fosse morto, não haveria punição para o assassino, na verdade, não se poderia
sequer classificar aquele que matou como assassino (AGAMBEN, 2002, p. 90). Trata-se da posição mais baixa
a que podemos classificar um indivíduo em relação à sociedade ou seu bando, pois ele é o matável,
insacrificável no sentido de não ter valor para um sacrifício (AGAMBEN, 2002, p. 90), ou seja, ele não poderia
ser oferecido como sacrifício, porque não é sacrifício tirá-lo do convívio.
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os miseráveis da terra, por fim, todos aqueles ameaçados de invalidação social que aqui

denominamos de “invisíveis sociais” - um extrato de classe pouco estudado do

lumpemproletariado da era pós-industrial.

Devemos ressaltar que a “invisibilidade social” que aqui procuramos construir,

enquanto categoria sociológica, expressa, como nos instiga Frederic Jameson (1996; 2001), o

desafio de ir além do julgamento moral e ou apenas ideológico e descer aos porões da

materialidade do capitalismo tardio.

Os velhos e recorrentes condicionantes de nossa extrema e perene desigualdade e da

reprodução da pobreza – e da miséria – voltam como elementos centrais em nosso estudo.

Acreditamos que as raízes históricas de tais elementos são as chaves de seu entendimento. Da

abolição aos dias atuais, as questões do trabalho e da terra mantiveram-se intactas. Com

efeito, o mundo do trabalho livre, que irá estruturar a vida social do Brasil republicano,

será profundamente marcado por dois pilares que sustentam nossa construção social e

que se mantêm firmes ao longo dos séculos: as relações de trabalho precarizadas e

desprotegidas e as relações fundiárias fortemente desiguais.

A ausência de respostas, mesmo após a restauração do chamado estado de direito para

uma e outra, demonstra que a chaga social brasileira não é algo circunstancial, mas o

resultado de um projeto de nação que se forjou nos últimos cento e cinquenta anos e é em tal

cenário que se defrontam, hoje, novas e velhas situações de pobreza, em que intervêm os

atores organizados da sociedade civil e operam estruturas burocráticas encarregadas de tentar

dar respostas aos problemas sociais postos na agenda política.

Nossos estudos teóricos e empíricos acerca da pobreza e da “invisibilidade social”

revelam algumas das resultantes da questão social que permeiam a vida das classes

subalternas da sociedade brasileira, com as quais nos defrontamos quando almejamos

qualquer tipo de intervenção. Híbrida por natureza - se transforma e se modula no tempo

ganhando e perdendo densidade-, tornando a pobreza difusa e multifacetada ganhando força e

resistência por se tratar de uma questão estrutural, que não se resolve numa formação

econômica social por natureza excludente.

A condição de pobreza, exclusão e subalternidade vêm aumentando continuamente,

sobretudo a partir dos anos 90. Diante disso, a subalternidade diz respeito à ausência de

protagonismo, de poder, expressando a dominação e a exploração. Como produto das relações

de classe vigentes na sociedade que produzem e reproduzem a desigualdade no plano social,

econômico, político e cultural essas três categorias, respectivamente, reconfiguram-se no

tempo e no espaço como indicadores de uma forma de inserção na vida social, de uma
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condição de classe e de outras condições da desigualdade (como gênero, etnia, procedência

etc.

A pobreza está relacionada com o descarte de mão de obra barata, que faz parte da

expansão capitalista. Expansão que cria uma população sobrante, supranumerários na

expressão de (CASTEL, 2009), que implica na disseminação do desemprego de longa

duração, do trabalho escravo, do trabalho precário, instável e da exclusão total que o manto da

informalidade procura ocultar.

Nesse contexto, a pobreza é naturalizada pela sociedade e legitimada pelo discurso

neoliberal, como um problema estrutural. Há uma incompatibilidade entre os ajustes

estruturais da economia à nova ordem capitalista internacional e os investimentos sociais do

estado brasileiro, discurso que vem estimulando uma nova forma de enfrentamento da questão

social, baseada na filantropia revisitada, a ação humanitária, o dever moral de assistir aos

pobres, desde que esse não se transforme em direito ou em políticas públicas dirigidas à

justiça e igualdade, bem como a volta aos programas mais residuais, financiados com aporte

de recursos públicos, apropriados por entidades da sociedade civil e orientados por uma

perspectiva privatizadora.

São evidências sobre a redefinição no papel do estado em relação à questão social,

proposto pelo ajuste neoliberal, em que propostas reducionistas esvaziam e descaracterizam

os mecanismos institucionalizados de proteção social e a reprodução ampliada da questão

social é reprodução ampliada das contradições sociais.

Nesse sentido, há muito percebemos que está em construção uma forma despolitizada

de abordagem da questão social, da pobreza e da exclusão social. Há uma despolitização do

reconhecimento da questão social brasileira, como expressão de relações e de classe e, nesse

sentido, desqualifica-a como questão pública, política e nacional, deslocando a pobreza do

debate político. Isso implica no sucateamento dos serviços públicos, destituição de direitos

trabalhistas e sociais, nos recuos constitucionais, ou seja, aumenta-se a miopia das classes

dominantes em relação à pobreza, distanciando o “país real do país legal".

Cabe-nos, portanto, dentro do nosso terreno de disputa, construir, reinventar

mediações capazes de articular a vida social das classes subalternas com o mundo público dos

direitos e da cidadania.
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4.2 Ser pobre ser cidadão – assimetria de posições no Brasil moderno

Não é de hoje que convivemos placidamente com a violência, com o arbítrio e com a

iniquidade. Dualismos, conflitos e contrastes de todos os tipos se fazem presentes na história

passada e recente de uma nação que deseja ser moderna e cujo processo de modernização,

num eterno vir a ser, incorpora retalhos de outros mundos, impedindo o florescimento do

novo, no qual se juntaram peças anacrônicas e ideias de vanguarda, gerando um desalinho

entre realidade e representação.

É certo que a partir de 1980 encerramos de alguma maneira uma nova dinâmica

societária graças à industrialização crescente, à ampliação e à criação de novos centros

urbanos gerando novas classes, novos padrões de mobilidade, novas demandas e, com elas,

novas tensões e conflitos. Nas últimas décadas, novos atores entram em cena reinventando

novas formas de organização, negociação e representação coletiva, exigindo responsabilidade

do Estado no trato de questões que são de sua estrita responsabilidade, assim como,

autonomia numa recusa à prática da tradição de tutela, de compadrio que se mostravam

visíveis -e ainda se mostram- não só na prática política, mas no cotidiano de um Brasil

patrimonialista de capitalismo, tanto economicamente quanto politicamente, orientado

(dependente).

O desalinho do qual nos referimos decorre de uma pobreza desmedida e perene que

faz reavivar velhos dualismos, revelando imagens de um atraso que desejamos superar,

expondo as raízes de um passado que resiste a todo custo à “potência civilizadora” de um

possível Bem-Estar, anunciado pela modernidade.

Se é verdade que o Brasil “real” ganhou identidade(s) e voz(es) própria(s), essa

modernidade trouxe as evidências de um sistema de desigualdades que foram projetadas,

ganhando, por força de conflitos, a cena pública na sociedade brasileira e revelando o

desalinho na forma de perplexidade e inquietude. Perplexidade diante de uma década

inaugurada pós-constituição de 88 com promessas de redenção para os dramas da sociedade

brasileira e que se encerrou, encenando aos olhos de todos o espetáculo de uma pobreza

jamais vista na história republicana, uma pobreza tão intensa capaz de pôr em risco a paz

social.

Apesar de todos os esforços, a pobreza no Brasil tem se mostrado resistente a vários

ciclos de desenvolvimento e a diferentes contextos políticos, desafiando planos, teorias e

modelos socioeconômicos e apresentando uma forma particularmente paradoxal, já que se
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instalou e se ampliou no cerne de um projeto de modernidade, mesmo que inconcluso como o

nosso. No centro de um Brasil que se diz moderno, essa pobreza desmedida, incivil, segundo

TELLES (2013) se apresenta,

como um “ponto cego” no centro mesmo de um Brasil moderno arma um novo
campo de questões e tensões no transbordar dos lugares onde esteve “desde de
sempre” :nas franjas do mercado de trabalho, no submundo da economia informal,
nos confins do mundo rural, num Nordeste de pesada herança oligárquica, em tudo o
mais, em fim, que fornecia (e ainda fornece) as evidências da lógica excludente
própria das circunstâncias históricas que presidiam a entrada do pais no mundo
capitalista. (TELLES 2013, p.15)

Confinada graças à intensa e feroz repressão e violência do Estado, essa pobreza

supostamente ocultada  é sempre maquiada por governos é agora “revelada” para quem nunca

viu ou nunca quis vê-la, sinalizando, num processo de reação, a marginalização social da

classe trabalhadora e de amplos segmentos populacionais  extravasando a carga opressora de

ressentimento, atraso educacional e violência em todas as ordens.

Como produto de um sistema de superexploração e concentração econômica

brutalmente desigual e antissocial, a pobreza, como “ponto cego” instaurado no centro de

nossa modernidade tardia, apesar de desmedida e multifacetada, não é um fenômeno novo.

Um fenômeno que evidencia, como nunca, a irracionalidade da racionalidade reificada do

capital, tornando necessário a convocação, sempre que necessário, da intelectualidade

burguesa. Essa intelectualidade burguesa de plantão combina tarefas, principalmente no plano

ideológico, de construção do conhecimento com a missão de dissimular tensões, contradições

e divisões por meio de transformações e inversões teóricas, muitas vezes desconcertantes,

para não dizer imorais, tornando conceitos como “cidadania” e “pobreza” sinônimos de

universal e necessário. Operando com ajuda de reduções formalistas, a intelectualidade

burguesa acaba por eximir de qualificações históricas os fenômenos descritos nesses

universos, removendo-os, mediante tal categorização, da esfera do conflito social.

Independentemente da direção de nosso olhar, a pobreza no Brasil não deixa de ser

enigmática. Continua a transbordar das franjas de mercado de trabalho, do submundo da

economia informal, nos confins do mundo rural, de um Nordeste de pesada herança

oligárquica, do avanço predatório de agronegócio, de tudo mais que expressa a lógica

excludente própria das circunstâncias históricas que nos conduziram ao mundo de um

capitalismo predatório. Paralelamente a uma pobreza que se mostra persistente de raízes

seculares, a face moderna da pobreza brasileira aparece subsidiada pelos dados que

incorporamos a este estudo (Capítulo I), nos quais o fenômeno do pauperismo no Brasil
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amplia-se seja pelo empobrecimento dos trabalhadores urbanos e pela deterioração salarial

que o aprofundou nos últimos anos (estudos do DIEESE), seja pela alta carga tributária que

impede investimentos, seja,  principalmente, pelo setor privado, seja pela degradação dos

serviços públicos (saúde, educação, infraestrutura urbana, etc.) que afetam diretamente a

qualidade de vida ou pelo desemprego  que atinge o setor formal da economia e a

consequência é a ampliação da informalidade.

A pobreza é reconhecida pela sociologia brasileira como a questão social no Brasil

contemporâneo de forma que evidências nesse sentido não nos faltam. Nos últimos anos, as

pesquisas se multiplicaram, aprimoraram-se metodologias e outros critérios para medir a

miséria nacional, o que permitiu a economistas, sociólogos e outros agentes desenharem o

perfil da distribuição de renda de forma a fornecer, sob esse referencial, explicações sobre a

realidade excludente do capitalismo brasileiro. Não foram poucos os que se dedicaram a

vasculhar a Previdência Social, a traçar o mapa das responsabilidades do Estado e a intrincada

trama de patrimonialismo e clientelismo que permeia quase sempre as ações públicas,

pulverizando recursos públicos que, desviados e subtraídos, nunca chegam em quantidade e

em tempo minimamente necessários para aliviar as condições degradantes de vida a que estão

submetidos milhões de brasileiros e brasileiras, na maioria jovens como podemos constatar,

alimentando, por sua vez, uma cadeia de atividades ilegais  e descaracterizando os espaços

formais de representação e assistência.

O que temos presenciado nos últimos anos não pode ser tributado exclusivamente a

um atraso genérico associado às circunstâncias adversas de uns pais pertencentes à periferia

capitalista. Como já salientamos, índice pífio de crescimento econômico, salários deteriorados

(baixa remuneração), desemprego e subemprego crescente, falta de uma política fundiária

urbana que assegure condições básicas de moradia e ocupação ordenada do espaço urbano,

uma reforma agrária incipiente, além de outros fatores montam um cenário no qual explicitam

responsabilidades políticas que jamais poderiam ser negligenciadas.

Se a pobreza contemporânea está relacionada aos impasses de nosso desenvolvimento

periférico dependente, expõe de certa forma nossa tradição conservadora e autoritária, já que

de certa forma, ao longo de toda a nossa história republicana, sempre existiu uma consciência

pública sobre a pobreza como questão social no horizonte político.

Ganhando centralidade nos discursos e debates políticos, a pobreza sempre foi notada,

retratada e contabilizada. O que nos chama a atenção é o fato dessa pobreza persistente,

conhecida, registrada e tema do discurso político não ser capaz de construir uma opinião

pública com capacidade de mobilizar a sociedade e as vontades políticas na defesa de uma
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vida digna para milhões de brasileiros. Nos últimos anos, apesar da implantação, mais que

necessárias, de políticas públicas de contenção e alívio à pobreza no Brasil, nos espanta seu

aumento visível, subsidiados por diversos estudos estatísticos de órgão governamentais e não

governamentais, pela extensão e densidade impossível de ser maquiada, não ter esse aumento

suscitado o debate público amplo sobre a justiça, igualdade e paz social, de forma a não só

expor as iniquidades inscritas na trama social, mas também desenvolver estratégias para que,

num curto prazo,  prover condições e recursos que possam minorar o sofrimento de muitos

brasileiros.

É nesse horizonte que a pobreza brasileira evoca o enigma de uma sociedade que

deseja se democratizar recém-saída de um longo período de arbítrio, mas que não consegue

traduzir direitos proclamados em parâmetros mais igualitários. Dessa forma, estando sempre

no centro da dinâmica política do país, a pobreza nunca foi, no entanto, enfrentada no

horizonte da cidadania. Apresentada e representada como buraco negro, como sinal de atraso,

de limbo, estigmatizada como pesado tributo que o passado legou ao presente ou como

resíduo (inevitável) que escapou à potência civilizadora da modernização e que ainda precisa

ser capturada e transformada pelo Brasil civilizado, a pobreza é transformada em natureza.

Sua naturalização tem sido uma estratégia recorrente e eficaz para perpetuação de situações

opressivas ou, conforme Freire (1996)123, uma das principais armas na manutenção de

situações de dominação e de acobertamento da realidade. A naturalização, enquanto um modo

operandis da ideologia, se produz quando um estado de coisa, que é uma criação social e

histórica de grupos humanos em certo momento histórico-social, é tratado e abordado como

um acontecimento natural ou como um resultado inevitável de características naturais

(THOMPSOON, 1995)124.

Essa é nas palavras de FREIRE (2000, p.43)

força da ideologia fatalista dominante que estimula a imobilidade dos oprimidos e
sua acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores.125

O que presenciamos, considerando os limites impostos dentro do universo pesquisado,

foram figuras de uma pobreza despojada de dimensões éticas e transformada em natureza

(paisagem), sinalizando algo de uma sociedade na qual,  a olhos vistos, vigoram regras

123 Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia (36a Edição). São Paulo:Paz e Terra. 1996

124Thompson, J. B. Ideologia e cultura moderna. Teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa.
Petrópolis. RJ: Vozes. 1995.

125 Freire, Paulo. Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP, 2000.
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culturais de uma tradição hierárquica, plasmada em um padrão de sociabilidade que

impossibilita uma construção de um princípio de reciprocidade que confira ao “outro” o

estatuto de sujeito de interesses válidos e de direitos – uma verdadeira crise de alteridade.

Segundo Da Matta (1985), essa é a matriz cultural de uma sociedade que não sofreu a

revolução igualitária que fala Tocqueville, em que as leis, ao contrário dos modelos clássicos,

não foram feitas para dissolver, mas para cimentar privilégios dos donos do poder e em que,

por isso mesmo, a modernidade anunciada pela universalidade das regras formais não chegou

a ter efeito racionalizador de que tratou Weber, convivendo com éticas particularistas do

mundo privado das relações de classe capitalistas que, ao serem projetadas na esfera pública,

repõe  hierarquia entre pessoas no lugar em que deveria existir a igualdade de indivíduos. É

essa a matriz da incivilidade que atravessa a história da vida social brasileira, de que são

exemplos conhecidos a prepotência e o autoritarismo nas relações de mando, para não falar do

reiterado desrespeito aos direitos civis, principalmente, e mais frequentemente, dos mais

fragilizados na esfera social – nossos pobres.

Dessa incivilidade, a invisibilidade se constrói não pelo olhar, mas num imaginário

persistente que fixa a pobreza como marca de inferioridade, potencializando um modo de ser

que descredencia indivíduos para o exercício de seus direitos e da vida social, já que

percebidos numa diferença incomensurável, aquém das regras da equivalência, isto é, da

alteridade que a formalidade da lei e o exercício dos direitos deveriam concretizar. É assim

que o enigma da pobreza se mostra implicado no modo como os direitos são negados na trama

das relações sociais.

Nesse contexto, nosso modelo de cidadania se apresenta dissociado dos direitos

políticos como também das regras de equivalência jurídica. Uma cidadania definida

estritamente nos termos da proteção do Estado, regulada, dissociada de um código universal

de valores políticos e vinculada ao pertencimento de classe e ao consumo como condição de

existência cívica. É um modelo de cidadania que não se aproxima da figura moderna de

cidadão em que o sujeito como indivíduo moral e soberano tem pleno conhecimento de suas

prerrogativas políticas. Essa peculiar experiência de cidadania dissociada da liberdade

política, como valor e como prática efetiva, e que se confunde, e se reduz, ao acesso aos

direitos sociais, só pode ser explicada pela persistência de uma percepção dos direitos como

doação de um Estado Tutelar.

No Brasil, a justiça social como tarefa do Estado se realiza neutralizando a questão da

igualdade numa lógica perversa, em que as desigualdades são transfiguradas no registro das
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diferenças sacramentadas pela distribuição diferenciada dos benefícios, ocultando a matriz

real das condições de vida dos mais empobrecidos e fragilizados na hierarquia social.

Impossibilitados de estabelecer qualquer relação contratual dentro do mundo do

trabalho são transformados em não cidadãos por escaparem à regra do contrato. Esses são os

“não iguais”, os que não estão credenciados à existência cívica, justamente por não possuírem

qualificação necessária para o trabalho. Para esses milhões de brasileiros e brasileiras, foi

reservado o espaço da assistência social, cujo objetivo não é elevar a condição de vida, mas

minorar a desgraça e ajudar, fornecendo o mínimo para que possam sobreviver na miséria.

Esse é o lugar dos não direitos e da não cidadania. Dessa forma, a pobreza é encarada

como “carência”, a justiça se transforma em caridade e os direitos em ajuda a que o indivíduo

tem acesso não por sua condição de cidadania, mas pela prova de que dela está excluído.

Assim, o Estado cria a figura do necessitado, que faz da pobreza um estigma pela evidência

do fracasso do indivíduo em lidar com as vicissitudes da vida e que transforma a ajuda numa

espécie de celebração pública de sua inferioridade, já que o indivíduo precisa provar sua

incapacidade para a vida em sociedade.

Cria-se um espaço para alocar uma pobreza naturalizada, em que não existe mais

sujeito apenas o verbo – um não lugar para cidadania. Nesse espaço, homens e mulheres se

veem privados de suas identidades, homogeneizados pela condição estigmatizadora da

carência e padecem sem existência jurídica definida. No mundo do trabalho a regulamentação

profissional promove, a passos largos, a fragmentação da sociedade em cidadãos e não

cidadãos de forma que trabalho e pobreza acabam se transformando em dois modos

antinômicos de existência social. Diante do trabalhador que dá provas de sua capacidade

(utilidade) para vida em sociedade, a figura do pobre é inteiramente desenhada sob o signo da

incapacidade e da impotência e, em muitas situações, muito além da visão utilitária, sob o

signo da negatividade total (desumanizado, desqualificado e dessignificado), sendo

condenado à invisibilidade social ou à morte social.

É importante ressaltar que a dinâmica igualitária que se instala nas sociedades

modernas tem como foco o próprio Estado como referência simbólica, a partir do qual os

indivíduos podem se reconhecer como iguais.

Segundo TELLES (2013, p. 28)

É essa dimensão simbólica embutida na formalidade da lei e na individualidade
abstrata que tem a ver não com a supressão das desigualdades reais – estas irão se
reproduzir nas sociedades modernas -, mas com o modo como se concebe a natureza
do vínculo que articula os indivíduos em sociedade. Não é, portanto, num possível
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nivelamento das condições econômicas a igualdade deixa de entrever seu
significado.

Nesse sentido, para além das condições econômicas, a igualdade forma um núcleo de

sentido, fonte de um imaginário igualitário que materializa seus efeitos no modo como os

indivíduos se percebem em sociedade. Quando falamos em justiça social nos parece que a

experiência brasileira se constituiu às avessas da “revolução igualitária”, fundadora das

sociedades modernas, em que um mundo de hierarquias, diferenças que inauguram

privilégios, são transpostos ao lugar em que os direitos são proclamados e legitimados à

universalidade da lei.

Historicamente, a justiça social no Brasil não foi concebida no interior de um

imaginário igualitário, mas no interior de um imaginário de tutela e curatela que desfigura a

noção de direitos, já que os registros de proteção são formulados dentro de um Estado

benevolente. Nessa articulação da tradição tutelar e das características de uma sociedade

hierárquica e autoritária, há uma obstrução da dinâmica igualitária própria das sociedades

modernas. Na relação Estado-sociedade no Brasil está obstrução mostra seus indícios mais

evidentes quando se trata de acolher e gerenciar o conflito, mesmo que ele se apresente como

um acontecimento legítimo. É através do conflito que a dinâmica igualitária, numa sociedade

cindida em classes como a nossa, se processa. É por meio do conflito que os pobres, os mais

fragilizados na hierarquia social, os não iguais, ganham visibilidade ao impor reconhecimento

como indivíduos e interlocutores legítimos, superando uma estrutura hierárquica na qual

estavam subsumidos numa diferença sem equivalência possível.

Na concepção de TELLES (2005, p.30)

É ele, portanto, que o enigma dos direitos se decifra, enquanto conquista de
reconhecimento e legitimidade, sem o que a cidadania nos termos da lei não se
universaliza e não tem como se enraizar nas práticas sociais. È nele ainda que a
questão da justiça se qualifica, enquanto garantia de uma equidade que a
desigualdade de posições sempre compromete.

Nossa experiência histórica no campo dos direitos tanto individuais quanto coletivos

mostra quão penosa tem sido a conquista da igualdade e, consequentemente, do seu

reconhecimento. Nesse sentido, podemos dizer, então, que a justiça social está implicada na

trama do conflito, constituindo o próprio campo dos conflitos em torno do qual a medida do

justo e do injusto em que a reivindicação por direitos é formulada. No Brasil da tutela e da

curatela, a dinâmica social revela mais uma contradição ao permitir que lógica da igualdade,

em curso, conviva com discriminações sempre repostas pela lógica da hierarquização ou da
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destituição dos “donos do poder”, historicamente enraizada no subsolo moral e cultural de

nossa sociedade. O que vemos são conflitos reduzidos a uma mera factualidade, percebidos no

registro estreito de defesa corporativa de interesses sem que seu desdobramento, como

acontecimento, possa representar luta pela igualdade implicada na reivindicação por direitos.

Talvez aí encontremos respostas para esse vir a ser de uma sociedade que deseja se

democratizar – a ausência de um espaço público democrático que confira visibilidade e

legitimidade à diversidade conflituosa dos interesses de classe, sobretudo na luta por direitos.

Apesar das mudanças ocorridas no Brasil nas últimas décadas, direitos, participação,

representação e negociação fazem parte do vocabulário político da maioria dos brasileiros,

mas a questão da pobreza se pereniza, permanecendo desvinculada de um debate público mais

amplo e denso no qual  justiça e igualdade ganhem centralidade

Nos últimos anos, o Brasil da tutela e da curatela teve que enfrentar um jogo cruzado

de críticas que, tanto à esquerda quanto à direita, mesmo sob as razões ideológicas distintas,

denunciaram os efeitos perversos da miséria e as condições degradantes a que milhões de

brasileiros e brasileiras estão submetidos, principalmente nos grandes centros urbanos.

Nesse sentido FONTES (2005, p. 29) assinala que,

... no caso brasileiro, o papel do Estado como elemento de integração foi sempre
bastante reduzido, mesmo tendo cumprido um papel bastante expressivo,
diretamente ligado a disciplinarização e subordinação do trabalho ao capital, como
bem o mostram Luiz Werneck Vianna, ao analisar liberalismo e conquistas sociais e
Wanderley Guilherme dos Santos, ao evidenciar o molde “regulado” e limitado de
cidadania no Brasil. Não absorvidos plenamente pelo assalariamento, mas
capturados pelo mercado, imensos contingentes populacionais permaneciam a
margem da cidadania e do suporte de um possível Estado de Bem Estar Social.

No Brasil da tutela e da curatela, a pobreza é visível por todos os lados, contrastando

com um Brasil que se esforça para ser moderno. Nas suas evidências, a pobreza é percebida

como efeito indesejado de uma história sem autores e responsabilidades. Uma chaga aberta a

lembrar, o tempo todo, o atraso que envergonha o pais que luta para ser moderno, de tal modo

que a sua eliminação é projetada para as promessas civilizatórias de um Brasil mais

responsável que, um dia, quem sabe, talvez seja sem miséria, carinhoso e sorridente. Como

problema que inquieta e choca a sociedade, a pobreza aparece como patologia, seja nas

evidências da destituição dos miseráveis que clamam pela filantropia pública ou privada, seja

nas imagens da violência que apelam para sua ação preventiva e, sobretudo, repressiva.

Parecemos, nesse caso, como vimos em Glosas Críticas, ao Rei da Prússia de Marx (1844).
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De uma forma ou de outra a pobreza é encenada e sentida por muitos como algo

externo a um mundo propriamente social e sempre que necessário deve ser isolada já que sua

erradicação é inconcebível. Um exemplo emblemático que aqui devemos citar é a “muralha”

ou “muro” da Linha Vermelha no Rio de Janeiro. Há muito indagamos sobre sua real

utilidade ou necessidade. Apesar da explicação e justificativa oficiais – de que o muro fora

erguido para isolar as populações das comunidades do barulho produzido pelos carros que

trafegam na Linha Vermelha – parece-nos bastante óbvio que o primeiro objetivo do muro

tem a ver com a  “estética”, isto é, esconder a “feiura” da paisagem que poderia levar (e, em

muitos casos, leva) os visitantes a se questionarem até que ponto o Rio de Janeiro é mesmo

uma cidade maravilhosa. As casas descarnadas, sem reboco, amontoando-se umas sobre as

outras revelam uma arquitetura do acaso, da fragmentação, uma arquitetura sem projeto,

expressando o presentismo e a provisoriedade da vida dos muitos que lá se abrigam126 à

margem de uma baía poluída de lixo decorrente do consumo e de muitas ausências no campo

das políticas públicas no que tange à infraestrutura urbana.

O segundo objetivo do muro – jamais admitido – é servir de escudo para as balas que

cruzam a linha durante as guerras de facções criminosas por elas separadas, solução simplista

e ineficaz para a violência decorrente do narcotráfico. Parece-nos bastante óbvio que o

objetivo do muro é esconder o resultado da histórica injustiça social, expressa na favelização

resultante da ausência de políticas públicas eficazes de distribuição de renda, habitação e meio

ambiente para assegurar a vida aos moradores do Rio de Janeiro, sobretudo aos mais pobres.

O muro da Linha Vermelha, de certa forma, está de acordo com aquilo que o filósofo e

psicanalista Slavoj Zizek chama de “verdade do capitalismo global”: muros se erguem ao

redor do mundo. Segundo ele, os muros de hoje – que não são da mesma noção que sustentou

o muro de Berlim e, antes, a muralha da China – “não raro servem a múltiplas funções: defesa

contra o terrorismo, contra os imigrantes ilegais, contra o contrabando, contra ocupação de

terra, etc.”. Nessa etecetera, devemos incluir a função de defesa contra os pobres e a função

estética, a qual cumpre o muro da Linha Vermelha e tantos outros.

126 Aqui julgamos pertinente esclarecer a diferenciação entre abrigar e habitar. Abrigar significa cobrir, revestir
para proteger ou esconder, ou seja, construir um interior para se entrar, construir um limite entre exterior e
interior. Essa separação pode existir em vários níveis a partir do próprio corpo. Primeiro há a roupa, depois o
abrigo, a casa, o bairro, a cidade etc. A grande diferença entre o abrigar da bricolagem e o habitar da
arquitetura é temporal, pois abrigar diz respeito ao que é temporário e provisório, e habitar, ao contrário, ao
que é durável e permanente. É como a diferença entre o estar e o ser. O abrigo é temporário mesmo se ele durar
para sempre e a habitação é durável mesmo se ela desabar amanhã. Mas o abrigo, mesmo não sendo concebido
como tal, possui o potencial de vir a ser uma habitação, em cada abrigo há um devir-habitação imanente. A
grande distinção entre a maneira de tratar o espaço dos construtores das favelas e dos arquitetos é quanto à
temporalidade, pois entre o abrigar e o habitar existe um processo espaço-temporal completamente diferente.
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Os muros de hoje, contudo, não se limitam à topografia das cidades, à sua existência

material, quase sempre composta de concreto e metal. Os muros ou se disfarçaram em

sequências de painéis artísticos, como é o caso do muro da Linha Vermelha, ou se

inscreveram na topografia de nossas almas ao migrar para dentro de nós. Como diz a letra de

uma balada da banda Engenheiros do Hawaí que eu ouvia quando adolescente, “há um muro

de concreto entre os nossos lábios; há um muro de Berlim dentro de mim”.

De acordo com Zizek, os muros de hoje são ícones da erosão da soberania do estado-

nação e da (re)emergência de uma mentalidade fascista e neofascista decorrentes da

globalização. O filósofo, contudo, não descarta, também, o papel relevante do

fundamentalismo religioso nesse processo que ameaça o estado soberano e preparado para

atender e salvaguardar a pluralidade das mulheres e homens e sua diversidade cultural.

Os muros como efeito de uma colonização mortífera do imaginário que expressa, por

um lado, o fascismo que sorrateiramente impregna as políticas públicas de segurança e/ou de

controle e uso do solo executadas por muitos governantes (e em alguns casos, eles sequer têm

consciência desse fascismo). Por outro, as perseguições políticas - explícitas ou disfarçadas -

que têm como alvo os pobres e miseráveis, são expressões dos muros que os fundamentalistas

insistem em erguer em nossas consciências, com a ajuda de uma mídia cada dia mais refém do

mercado.

Espalhada sobre o tecido urbano, persistente, multifacetada, ampliada nas últimas

décadas a pobreza no Brasil mostra-se impossível de ser ocultada ou isolada.  Deveria causar

indignação moral, mas essa só irá existir se houver uma medida comum de equivalência, a

partir da qual os indivíduos, na irredutível singularidade de cada um, podem se reconhecer

com semelhantes.

Nossos muros sugerem a distância de uma medida comum que, na diversidade dos

modos de ser dos antagonismos de classe, estabelecesse alguma regra de equivalência entre as

diferenças de forma que a exclusão da cidadania se processa, ao mesmo tempo em que

expressa, repõe essa impossibilidade. Assim, longe de qualquer experiência clássica

conhecida, as raízes errantes da cidadania brasileira tornam difícil sua compreensão, de forma

que a assimetria de posições sinaliza há muito a impossibilidade de coexistência do “Ser

pobre” e “Ser cidadão”.
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4.3 Pobreza e a crise de alteridade – a interdição do Outro

Viver num Estado de direito pleno pressupõe que as práticas regidas pelos direitos

construam um cenário no qual a experiência da diversidade conflituosa dos interesses se faz

como história na medida em que gradativamente novos referenciais são apresentados por onde

o conflito se faz legível e compreensível no decorrer de seu acontecimento.

No Brasil, o encontro com a diversidade conflituosa não potencializa um olhar crítico

sobre a realidade das formas perversas de exclusão social, tendo em vista que, sob a lógica de

uma cidadania restrita, os direitos não se universalizam, de forma que a pobreza como

paisagem perde densidade, desfigurando diferenças, desigualdades e conflitos, constituindo

um território indiferenciado pela sociedade e, portanto, a história é negada.

As imagens capturadas que transformam a pobreza em natureza evocam a negação da

história. Acreditamos que o modo de figurar historicamente a pobreza na sociedade esclarece

algo de nosso próprio presente, abrindo possibilidade de esclarecer a lógica da destituição,

embutida no modo como são construídas, no imaginário (nas consciências), as imagens e os

lugares da pobreza na sociedade brasileira. Não desejamos, aqui, reconstruir fatos,

acontecimentos e circunstâncias que montam uma história real. Nesse sentido, as evidências

do campo empírico falam por si, mas igualmente relevante importa-nos flagrar as imagens da

pobreza construídas a partir da narrativa de intelectuais de diversos matizes, cujo ideário era a

construção de um Brasil moderno inspirado num projeto civilizatório de além mar.

Como veremos mais a frente, a miséria urbana foi tematizada por uma opinião pública

constituída por jornalistas, cronistas, literatos, políticos, por médicos, juristas, sanitaristas,

engenheiros e todos os tipos de especialistas que à luz dos paradigmas instaurados pela

ciência moderna do início do século XX advogaram a exigência de uma intervenção

reformadora nas cidades como forma de atingir o padrão civilizatório semelhante à matriz

europeia.

Com esse intento, os modos de ser das populações pobres das cidades foram

radiografados, encerrados e dramatizados pela literatura e pela crônica jornalística, que

pintavam o retrato de uma humanidade degradada pela miséria e ignorância, da mesma forma

suas condições de vida, seus hábitos, seus costumes, suas práticas amorosas, suas relações

familiares foram, e ainda são, objeto das atenções de juristas preocupados em tipificar

patologias sociais, crimes e comportamentos delinquentes. Assim, foram observados e

analisados por médicos e sanitaristas preocupados em descobrir causas morais e sociais da



183

doença, da mortalidade infantil e da loucura; foram alvo da reocupação de militantes liberais

que denunciavam a anomia em que viviam os pobres da cidade e que defendiam cruzadas

moralizantes como condição para a formação de indivíduos autônomos e responsáveis, à

altura da Nação que se desejava construir.

Seus hábitos itinerantes nas cidades e os usos populares de seus espaços foram objeto

de preocupações de antropólogos, sociólogos, jornalistas, cronistas e reformadores urbanos,

mas também delegados de polícia que, em seus inquéritos e relatórios, individualizavam tipos

sociais e discriminavam instrumentos de controle diferenciados para o vadio, o

desempregado, o criminoso, o mendigo, o inválido, o louco, a criança abandonada. Tudo isso

constituía as figuras que habitavam o universo da pobreza que de forma crescente inquietava a

sociedade.

Nas palavras de  TElles (2013, p.35),

Mas se a miséria inquietava, era porque o retrato que dela se fazia exalava
ignorância e a incivilidade de uma gente que trazia na própria natureza, como vício
de caráter, um passado que se queria superado.

Os traços visíveis da presença popular nos espaços urbanos de nossas cidades como,

também, em alguns casos do Brasil rural compunham uma realidade sempre retratada em

negativo, afirmando a existência incivil de milhões de brasileiros. Assim, o legado de um

passado que se queria esconjurar aparecia metamorfoseado no caráter de uma gente que não

podia se constituir como povo de verdade, porque minada sua constituição física e moral, por

uma mistura perversa de raças e tradições; uma gente sem vocação para a vida disciplinada do

trabalho, que levava uma vida alheia às regras morais e aos códigos da vida civilizada, que

resistia às luzes da razão em seu grupo irracional a costumes, crenças e crendices de tempos

passados; uma gente, enfim, que vegetava numa experiência degradada, feita de ignorância,

promiscuidade e desordem moral.

Por certo essas imagens não existiram como um modelo pronto transmitido pela força

cultural das tradições. Cunhadas o Brasil escravagista, configurando os dilemas de uma época

obcecada pela questão da construção da nacionalidade num país de escravos, essas imagens

foram, com certeza, historicamente reelaboradas e redefinidas no terreno conflituoso da vida

urbana. Talvez seja nas imagens da desordem urbana que se possam esclarecer o sentido dos

muros de forma a isolar uma pobreza que quase sempre acaba ocupando um lugar de destaque

no cenário de um Brasil moderno e democrático.  A imagem de uma cidade insalubre,

insegura e perigosa, habitada por uma população rude, estranha, que cultua outros valores e
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costumes e que ameaça a vida civilizada com o crime, a doença, a depravação moral e palco

de agitação de todos os tipos, pondo em risco a paz social, traduzia e ainda traduz a

consciência do divórcio entre dois mundos sem equivalência possível entre si. É nessa espécie

de confronto entre natureza e cultura que se ancora a ordem de razões que dá sentido a

intolerância social, justificando a repressão e a perseguição a todo aquele ou àqueles que

ousem questionar a ordem vigente.

Como exemplo recente, podemos citar o tratamento dado pela mídia às manifestações

populares, ocorridas em quase todo Brasil, em meados de 2013,  em prol  de um leque de

reivindicações, mostrando o distanciamento entre Estado e sociedade, revelando o olhar

desterrado de um Estado que não consegue se aperceber das reais necessidades da nação,

negando entendê-la a partir de sua dinâmica, isto é, a partir de seus acontecimentos e

conflitos. Um registro de vazios e de ausências de uma República que nunca guardou

compromisso com um projeto de nação ou com um Estado de Direito, mesmo aos moldes

liberais. Uma República que marcada, sobretudo por um esvaziamento progressivo das

questões éticas, põe em risco sua legitimidade e credibilidade, descolando do espaço político

os conflitos, anseios e reivindicações em que foi resolvida a construção republicana nas

sociedades modernas.

Nesse registro de vazios, as desigualdades imperam. O que nos importa é chamar a

atenção para o fato de que o Brasil é um país desigual, porque no dia a dia, em cada momento,

em cada canto e lugar, práticas desiguais são cotidianamente naturalizadas, consolidadas e

reproduzidas. O nosso problema se iniciou quando essas práticas foram associadas a

diferenças hierárquicas que acabaram por obstar a construção de um princípio mínimo de

equivalência que confira ao outro – principalmente aos mais pobres – identidade e estatuto de

sujeito.

O problema da desigualdade emerge primeiro, nos limites das diferenças econômicas

que estamos dispostos a aceitar e considerar coletivamente como toleráveis. Nessa dimensão,

temos dúvida de que alguém considere que a distribuição de renda no Brasil seja aceitável e

tolerável e muito menos esteja satisfeito com os mecanismos de redistribuição da riqueza

produzida. É nisso que se explicita o significado de uma cidadania que exclui as maiorias e se

transformou em prerrogativa exclusiva do proprietário-cidadão, pois a regra que define os

atributos que qualificam os indivíduos como cidadãos confere, ao mesmo tempo, legitimidade

as suas formas de vida e modos de ser e ter.
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A dominação, portanto, encontra sua origem no domínio, isto é, na posse. Domínio

esse atribuído ao proprietário-cidadão que possui as garantias consagradas pelas declarações

de direito, salvaguardadas por um Estado autocrático liberal.

Da posse do espaço geográfico, o domínio se estende à posse das coisas, dos bichos e

das gentes e o sentido de posse se perpetua de geração para geração, constituindo uma elite

possuidora, dominadora, a exercer uma violência, explícita ou simbólica, sobre o corpo do

outro, formando corpos dóceis ou, na impossibilidade de docilizá-los para possuir, os nega e

os aniquila.

Dessa maneira, a importância dada à propriedade, ao “ter”, transforma-se em um

projeto de vida, por vezes na única razão de viver que anima os indivíduos em sociedade,

podendo institucionalizar-se em sistema. Ao tornar-se “sistema”, passa a se impor a todos,

constituindo uma totalidade que aliena o outro, destituindo-o de história, da cultura,

incorporando, quando possível, o seu corpo como instrumento: quando impossibilitado para

uso imediato, ganha uma existência brumosa; excluídos, a princípio, por indiferença, ou

mesmo aniquilando-o enquanto “Outro”, simplesmente vivente, na medida em que perderia

sua utilidade. Nesse caso, já não se trata da admissão de diferenças ou da possibilidade de

uma coexistência pacífica, mas de um profundo desprezo por suas condições de existência.

(Fontes, 2005, p.45).

O “Outro” visto como parte da natureza, portanto, como objeto de uso e fruto

(usufruto). Marx, nos Grundrisse, fazendo uma crítica ao utilitarismo capitalista, escreve:

Pela primeira vez a natureza se transforma puramente em objeto para o homem, em
coisa puramente útil (MARX, 1993, p. 213).

A natureza deve ser compreendida, aqui, como tudo o que faz parte do todo

colonizado: coisas, bichos e gentes. Reproduz-se, dessa maneira, a violência contra o

“Outro”, mais pauperizado, mais fraco, mais debilitado, tornando-se objeto da ação repressiva

em forma de violência. Ao “Outro” é negado qualquer forma de expressão autônoma, de

vontade própria, pois perde a visibilidade não é mais visto como um “Ser” que pensa e sente,

negando uma existência tecida por sensações, percepções, sentimentos, apreensões da

realidade, raciocínio inteligente. Nesse sentido, a violência coercitiva ou persuasiva de quem

oprime, coletivizada ou individualizada, submete o “Outro” a sua ordem, a sua disciplina, a

sua visão de mundo, na medida em que o percebe como uma matéria passível de controle

racional, ideológico, ético, físico. Portanto, o “Outro”, na medida em que é negado,

primeiramente, deixa de “ser histórico”, pois mesmo sujeitado não se realiza, pouco ou nada
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sente, apreende ou se expressa, não se permite pôr em relação e, por isso mesmo,

subordinado, dominado, instrumentalizado, coisificado e, reduzido a simples mercadoria

preço, valor-de-uso e valor-de-troca são os parâmetros que passarão a selar seu destino. Essa é

a lógica de um sistema que tem a posse como centro e força motriz. A posse de bens

materiais, culturais, estéticos, intelectuais. É precisamente do interior desse sistema que Paulo

Freire analisou, criticamente, a opressão, isto é, a violência contra os “Outros” proibidos de

serem, aos quais ele chama de “corpos interditados ou prescritos”.

A prescrição como a imposição forçada de uma visão de mundo, de uma maneira de

ser, de uma consciência à outra, como esclarece Paulo Freire (2003, p. 37):

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a prescrição. Toda
prescrição é a imposição de uma consciência à outra. Daí o sentido alienador das
prescrições que transformam a consciência “hospedeira” da consciência opressora.
Por isto, o comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se à
base de pautas estranhas a eles – as pautas dos opressores.

Dessa forma, a reflexão filosófica e histórica em torno da negação do ”Outro” em

formações sociais capitalistas periféricas de origem colonizada como a nossa, mostrou que

nessas sociedades a negação se apresenta, primeiramente, na forma de violência sobre o

corpo.

Historicamente, a negação do corpo começa pela ocupação dominadora e predatória

dos espaços geográficos e se estende na direção da proibição de ser das populações

autóctones, levando a sua subordinação e coisificação, para, então, alcançar a violência

possessiva contra os negros e as negras, feitos escravos e escravas, e contra todos aqueles e

àquelas que, por um motivo ou outro, não colaboravam para que o usufruto da propriedade

fosse total.

Nessa direção, Fontes (2005, p.44) salienta que

Ao longo dos séculos XVI a XX, as Américas conviveram com uma dessas formas
de exclusão, na relação de colonizadores com os indígenas. A conquista da América
apresentou uma extrema ambiguidade no que refere às modalidades de inclusão e
exclusão dos povos autóctones. De um lado, a crença numa humanidade comum, de
fundo religioso e missionário, significou – e traduziu-se em – projeto de absorção
dos povos “descobertos”. Nunca houve, entretanto, homogeneidade com relação ao
que se esperava dessa inclusão, realizada de formas extremas, que iam de
modalidades “suaves” de cristianização até a escravidão. Apesar de pressupostos
includentes, a constatação das diferenças e, sobretudo, de sua irredutibilidade levaria
muitas vezes a uma absoluta desconsideração pela existência das populações
nativas, conduzindo inclusive a sua dizimação pura e simples.
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Nesse contexto, Paulo Freire cria a expressão “autodemissão do corpo consciente”,

uma forma de violência simbólica perpetrada pelo “poder da domesticação alienante”

(FREIRE, 1997, p. 128) sobre os corpos de homens e mulheres. Trata-se da “dominação”, da

imposição sutil, persuasiva, de um poder que se apresenta como inquestionável e que conduz

à inércia, à acomodação, ao conformismo, à aceitação da vontade do “domus”, seja ele senhor

de terras, de empresas, do conhecimento, isto é, um poder capaz de modelar a vontade

fazendo com que o “Outro” assuma a forma de ser domesticado, docilizado, um corpo

disciplinado, como escreveu Michel Foucault (FOUCAULT, 1987).

No mesmo sentido, caminha Hannah Arendt (2001, p 36), quando diz que

"poder, vigor, força, autoridade e violência são palavras para indicar os meios em
função dos quais o homem domina o homem"

Essas seriam verdadeiras instrumentalizações da vontade do “Outro” pela vontade

daquele que exerce o poder. Para Freire, a “demissão do corpo consciente” reflete a

“estranheza” do “Outro” diante da identidade do sujeito que exerce o domínio sobre o corpo e

conduz a uma sensação de determinismo conformado, pois parece estar diante do fato

consumado, contra o qual não há nada que possa ser feito.

Nesse sentido, Paulo Freire salienta sua aversão a qualquer determinismo, à fatalidade,

e em particular, quando se trata da situação em que vivem os “esfarrapados” da terra,

absorvendo um termo cunhado por Frantz Fanon na obra Os condenados da terra.

Assim, Freire (1987, p. 128-129) declara:

A posição de quem encara os fatos como algo consumado, como algo que se deu
porque tinha que se dar da forma como se deu, é a posição, por isso mesmo, de
quem entende e vive a História como determinismo e não como possibilidade. É a
posição de quem se assume como fragilidade total diante do todo-poderosismo dos
fatos que não apenas se deram porque tinham que dar, mas que não podem ser
‘reorientados’ ou alterados.

Não somente diante de uma ideologia panteísta dos fatos, mas em especial dos homens

que arvoram a ser senhores dos “Outros” homens e constroem os fatos de maneira a que eles

sejam percebidos como realidades inalteráveis, vivendo a “história como determinismo”, uma

história já escrita para tudo o sempre servindo para despotencializar qualquer prática de

intervenção no mundo.

A negação da história do “Outro” por si só já é uma forma de violência manifesta.

Intensificada na prática que nega o “Outro” como alteridade, como ser humano, como gênero,
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os processos de desumanização ganha novos contornos de forma que o ciclo de

traumatizações sociais, que no caso brasileiro remontam aos efeitos do escravismo, no lugar

de se reduzir, tende a se ampliar. Assim, pavimenta-se o caminho da “invisibilidade social”

quando a negação do “Outro” chega ao paroxismo da demissão, da interdição, nas palavras de

Freire, da não admissão do “Outro” na sua totalidade e nas suas expressões para o mundo.

Perda de valor de uso sua dessignificação.

No entendimento de Freire, só podemos ser senhores da história por meio do que ele

chama de “corpo consciente” que não se autodemite, mas se admite, em que a autonomia

reflete o desejo próprio pela liberdade. A rigor, a expressão “corpo consciente” é utilizada por

Freire com a intenção de unir na “soma” a totalidade psico-político-motora, uma totalidade

que faz o nexo necessário da afetividade com a razão. Dessa forma, não é somente a

“consciência” que intervém para mudar o real, mas o corpo consciente, sujeito da e na história

constituindo um todo orgânico-político, pragmático-político, capaz de intervir no mundo,

fazer história, pois a conscientização que produz esperança aponta, também, para a ação

concreta de transformar o mundo, isto é, o sonho em realidade.

Assim, o ato cognoscente dá sentido à história e à própria vida de mulheres e homens

dominados, cuja história de vida tem sido uma história de violência, de subalteridade, de

marginalização, de precarização, de interdição, de negação, muitas vezes total, como é o caso

da “invisibilidade social” aqui entendida como a “tripla negação” do ser social, além da

“interdição do corpo”, observada por Freire. Quando Paulo Freire lança mão da expressão

“interdição do corpo”, o faz para dizer que, historicamente, no Brasil, o corpo, em especial o

corpo dos mais frágeis, foi proibido de ser, não foi sujeito, mas sujeitado.

Por isso, ao olhar para a história de países, nos quais a dominação se faz pela negação

do sujeito enquanto corpo consciente, Paulo Freire pôde ver a presença constante da violência.

A violência que gera autoritarismo que gera violência, não mais em interminável círculo

vicioso, mas numa espiral, cujo fim último é a morte social. Violência que se encontra

presente nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações políticas, em todas as

relações,  e ,em particular, na forma de relações de exploração, pois se trata de ações entre

dominantes e dominados, opressores e oprimidos, possuidores e despossuídos, relações que na

era da vendabilidade total ou da mercantilização total da vida social tornaram-se verticais e

sutis.

Segundo a psicóloga Nancy Cardia, entender as razões que levam ao crescimento da

violência, principalmente nos grandes centros urbanos, é um dos grandes desafios da

sociologia contemporânea. Há nível macro, a violência e o autoritarismo  geram a
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desconfiança e, principalmente, o medo que tem um impacto substantivo sobre a vida social,

cultural, econômica e política de um país:

reduz a disposição das pessoas para ações coletivas, aumentando a desconfiança
entre elas, inibindo o exercício de capital social, porque reduz o diálogo e, portanto,
a identificação de que problemas são compartilhados, afetando ainda o exercício da
solidariedade (CÁRDIA, 2008, p. 37).

Considerando que a cultura cotidiana é fortemente influenciada pela mídia,

publicidade e consumo que pregam o bem-estar individual, o lazer, o interesse pelo corpo, os

valores individualistas do sucesso pessoal e do dinheiro, essa violência tende a se agravar.

Muitos tendem a afirmar a sua identidade por meio do consumo próprio. Surgem ainda a

"privatização" das crenças, valores e estilos e, dessa forma, as identidades parecem frágeis e

temporárias. É a partir dessa perspectiva que o medo da violência tende a enclausurar as

pessoas amplificando o sentimento de solidão, de isolamento, influenciando nas identidades

tanto individuais quanto coletivas que, na contemporaneidade, se veem marcadas por conflitos

e crises.

Desses conflitos e crises identitárias, emerge um individualismo competidor e

massacrador, que marca a vida citadina em que o “Outro”, negado em sua humanidade,

estigmatizado, criminalizado, é relegado ao isolamento. Há, assim, uma deliberada adaptação

das cidades para que elas se tornem receptivas para alguns e repulsivas para os indesejáveis.

Mais do que uma questão estética, porém, essas arquiteturas carregam uma profunda carga

simbólica.

Quando o poder público chega ao ponto de construir formas urbanas para expulsar ou

isolar os pobres, ele revela que suas preocupações não são coletivas, mas direcionadas a servir

aos interesses de uma pequena classe hegemônica.

Pode- se, então, concluir que a cidade de hoje, mais do que aquela do passado, nega ao

outro a condição de cidadão, negação essa que tem na pobreza o seu principal argumento e,

como pôde ser visto, essa intransigência não se restringe aos atos, pois se concretiza em

formas urbanas repulsivas e segregadoras que levam à interdição de muitos sob o pretexto da

paz e da harmonia social.

Com a existência dessas formas, as cidades passam a criar as condições para que a

intolerância seja não só mantida como também reproduzida. Confirmando-se essa tendência,

chegará certamente o momento em que as cidades de poucos "iguais" se tornarão

insuportáveis para uma grande maioria de "Outros".
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4.4 Segregação socioespacial como expressão da produção social da cidade vendida

As reflexões que aqui desenvolvemos partem do pressuposto de que a segregação –

característica fundamental da produção do espaço urbano contemporâneo – seus fundamentos

é o negativo da cidade e da vida urbana. Nasce como produto histórico da reprodução social

que submetida à lógica da acumulação, essa produção realiza a acumulação capitalista, cujos

objetivos se elevam e se impõem à vida e aos modos de uso do espaço. Dessa forma, o espaço

urbano produzido sob a égide do valor de troca se impõe ao uso social da cidade. Nesse

processo, a desigualdade na qual se assenta uma sociedade de classes se amplia, apoiada na

existência da propriedade privada em que a riqueza concentrada cria espaços diferenciados de

acesso a partir da aquisição da moradia.

A produção do espaço urbano funda-se, assim, na contradição entre a produção social

da cidade e sua produção privada. A existência da propriedade privada da riqueza, apoiada

numa sociedade de classes, e a constituição do espaço, como valor de troca, se apresentam

com os principais responsáveis pelos conflitos e lutas pelo direito e uso do urbano. No plano

da prática socioespacial, ela é vivida como estranhamento, revelando a pobreza do mundo

humano convertido em mercadoria, à medida em que sua produção como valor de troca

orienta e define todos a dinâmica societária, privando o indivíduo de seu conteúdo social. A

cidade aparece como uma potência estranha, isto é, sua produção, apesar de social, é exterior

ao homem, de forma que o cidadão se vê destituído da atividade criativa constitutiva do ser

humano.

Na maioria das grandes e médias cidades brasileiras, onde a segregação ganha sua

dimensão mais profunda, constata-se que a passagem que vai do mundo estranhado dos

objetos ( o processo de produção de mercadorias  orientando as relações sociais) à reprodução

do espaço urbano em fragmentos como extensão do mundo da mercadoria a todas as esferas

da vida como condição de realização da reprodução capitalista.   Nesse momento, o espaço

urbano passa a ser reproduzido como mercadoria, em si, como momento necessário de

efetivação da acumulação do capital.

A segregação vivida na dimensão do cotidiano, no qual se manifesta concretamente, a

concentração da riqueza do poder e da propriedade apresenta-se, inicialmente, como

diferença, tanto nas formas de acesso à moradia como a expressão mais evidente da

mercantilização do espaço urbano, quanto em relação ao transporte urbano como limitação de

acesso às atividades urbanas como expressão da separação do cidadão da centralidade, bem
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como através da deterioração/cercamento/diminuição dos espaços públicos como expressão

do estreitamento da esfera pública. Essa diferenciação ganha realidade como

separação/apartamento, condicionando as relações sociais, assim como o modo como cada

cidadão se apropria do espaço, seja ele público ou privado. Desse modo, a segregação surge

em contradição à reunião aqui entendida como sentido mais profundo da prática urbana, se

apresentando como porta de entrada para a compreensão da condição urbana, da vida citadina.

A produção do espaço urbano envolve vários níveis da realidade com momentos

diferenciados da reprodução geral da sociedade: o da dominação política, o das estratégias do

capital, objetivando sua reprodução continuada e o das necessidades/desejos vinculados à

realização da vida humana. Esses níveis correspondem à prática socioespacial real que se

revela produtora de lugares, encerrando, em sua natureza, um conteúdo social dado pelas

relações que se realizam num espaço e tempo determinado, na qualidade de processo de

produção/apropriação/reprodução dos indivíduos em sociedade.

Acreditamos que esse é o caminho que devemos trilhar para conhecer melhor os

fundamentos da segregação socioespacial como forma das desigualdades fomentada pela

contradição entre valor de uso e valor de troca e por outros fatores específicos da cidade

contemporânea. Portanto, se a propriedade dos meios de produção e da terra atravessa a

história, no capitalismo ela se torna abstrata e, em sua forma jurídica, naturalizada. Cabe aqui

lembrar que a constituições burguesas do século XVIII colocam a propriedade como direito,

situação essa que vigora até nossos dias, orientando e determinando as relações sociais de

produção e o lugar de cada um na cidade. A segregação está posta como fenômeno urbano

que acompanha a criação das cidades em vários momentos de sua história. Sob o capitalismo

ela ganha outra forma: a produção do espaço – mercadoria como momento de realização do

processo de acumulação.

No plano da produção do espaço urbano das grandes e médias cidades brasileiras a

segregação se intensifica, aparecendo como um fenômeno natural, como forma lógica da

separação dos elementos constitutivos da cidadania ligados ao capital, hierarquizando e

separando como forma positiva de diferenciação.

Segundo Carlos (2013, p. 97)127

127 CARLOS, Ana Fani Alessandri. A prática espacial urbana como segregação e o direito à cidade
como horizonte utópico in Pedro Almeida Vasconcelos, Roberto Lobato Corrêa e Silvana Maria Pintaudi
(orgs.) – A cidade contemporânea – Segregação espacial – São Paulo: Contexto 2013.
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“Seria impossível, entretanto, analisar essa realidade contraditória sem nos
atentarmos ao fato de que a urbanização brasileira realiza-se num quadro histórico
de dependência em relação as economias centrais do capitalismo.”

A produção das metrópoles latino-americanas criadas no processo de urbanização

decorrente da industrialização poupadora de mão de obra, assentada em altas taxas de

exploração da força de trabalho e com extrema concentração de riqueza, deixou à margem do

processo industrialização e, como seu produto, um contingente de mão de obra que se abrigou

no setor informal da economia, obrigando imensas parcelas da sociedade a ocupar lugares

acessíveis às suas rendas cada vez mais irrisórias.

Juiz de Fora, como a maioria das cidades de médio e grande porte, conduziu o

processo de urbanização, nas últimas décadas, segundo o padrão periférico de crescimento

urbano, que norteou a expansão e consolidação das periferias, gerando uma pluralidade de

tempos e circunstâncias de ocupação dessas regiões, marcadas pela heterogeneidade. Em

paralelo, os recursos públicos foram canalizados, prioritariamente, em direção ao

desenvolvimento da cidade rica.

Esse contraditório processo de desenvolvimento de uma cidade polo na periferia do

capitalismo levou grande parte dos moradores das periferias, historicamente, à exclusão dos

direitos sociais básicos ao trabalho, à saúde e à educação de qualidade, assim como o direito à

moradia digna, equipamentos públicos e infraestrutura urbana, o que significou, na prática,

um déficit de cidadania e de governabilidade. As contradições verificadas ao longo do

processo de urbanização – baseado na autoconstrução, em favelas e loteamentos sem

infraestrutura, pautada pela prevalência da especulação imobiliária sobre o direito à cidade –

foram denominadas de espoliação urbana, a qual se intensificou em função da dinâmica

econômica regressiva nos anos 80 e 90. Os reflexos, como já salientamos anteriormente,

foram um aumento significativo de aglomerados subnormais que afloraram no início do novo

século, confirmado pelo censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE.

Podemos, portanto, apontar como uma característica fundamental do processo de

urbanização, portanto, a assimetria entre a localização e as condições sociais, fazendo do

ambiente construído espaço privilegiado de expressão das desigualdades sociais, com a

permanente pressão dos mais pobres em direção às piores localizações.

Para essa parcela significativa da classe trabalhadora mais pauperizada, coube ocupar

as periferias, com seus terrenos baratos sem qualquer infraestrutura ou construindo favelas em

áreas onde a propriedade do solo urbano não vigorava, isto é, terrenos em litígio ou de

propriedade pública. Esse processo produziu a (des)ordem no planejamento urbano que



193

somado à ampliação da extensão do tecido urbano, acabou por amontoar um número cada vez

maior de pessoas em habitações precárias, submetendo-os a lógica e ao tempo linear e

abstrato da esfera produtiva.

Para Carlos (2013, p.98) o processo de industrialização tornou a cidade

“força produtiva do capital com a concentração do capital fixo capaz de permitir que
os momentos de realização do ciclo econômico pudessem constituir-se em sua
totalidade, realizando-se no espaço e no tempo em sua continuidade e
simultaneidade. De um lado, a produção do espaço urbano, comandada pelas
necessidades sempre acrescidas da realização do processo de acumulação e de
generalização do mundo da mercadoria, ter o uso do espaço da cidade cada vez
dominado pelo valor de troca. De outro lado, com o desenvolvimento do
capitalismo, cuja acumulação requer um movimento constante da realização do
lucro, trazendo com isso a necessidade de ampliação de sua base social o processo
de industrialização aos poucos, vai se constituindo e se impondo à vida cotidiana.”

O desenvolvimento do mundo da mercadoria que ao se realizar cria o cidadão como

consumidor e usuário de serviços, eliminando aos poucos o sentido da cidade como obra,

espaço de criação e vida.  Isso porque a acumulação do capital tem, no espaço, uma condição

primordial: sob a industrialização, ele é a condição de realização do ciclo de produção da

mercadoria, envolvendo processos de produção e de circulação necessários à distribuição e

consumo da mercadoria. Desse modo, o sentido do espaço redefine-se à medida que os

lugares da cidade se produzem por meio de um processo de trabalho gerador de mais-valia.

Nesse processo, a cidade implodida-explodida em periferias expõe a lógica reprodutiva do

capital fora do ambiente da fábrica.

Para uma imensa parcela da sociedade, a vida urbana constitui-se pela precariedade

absoluta, envolvida num processo de trabalho de baixo valor agregado – voltada quase sempre

para a manutenção dos mínimos necessários – uma vida fragmentada e sem conteúdo. Uma

vida rotinizada que a cada dia, mês e ano o trabalhador  se vê impedido de projetar-se ou de

delinear qualquer perspectiva de futuro frente ao esvaziamento do sentido do trabalho para a

vida humana fragilizando profundamente as relações sociais onde a solidariedade,

fraternidade e igualdade passam a não ganharem mais relevo mesmo entre classes.

A cidade como produto e obra, encontra-se sob as determinações do capitalismo, que

tornou a própria cidade uma mercadoria e determinou seu uso pela lógica das relações que

envolvem e permitem  a criação da mercadoria no processo de valorização do valor. A

realização da propriedade privada significa a divisão e a fragmentação da cidade e, com isso,

a desigualdade do processo de produção do espaço urbano que pode ser percebido de forma

clara e inequívoca no plano principalmente na maioria das cidades de médio e grande porte de
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nosso Brasil. Inicialmente, no ato de morar, que coloca o habitante em confronto com a

existência real da propriedade privada do solo urbano, mas à medida que a acumulação segue

seu curso, o espaço produzido como prática socioespacial vai se fragmentando, apontando a

propriedade da riqueza social gerada, que subordina o espaço socialmente produzido.

Para Carlos (2013, p. 100)

A fragmentação se explica, assim, pelo fato de que a extensão do valor de troca do
solo urbano divide e parcela o espaço, disponibilizando-o para o mercado de
moradia e, nesta condição a propriedade privada do solo, associada à existência de
rendas diferenciadas no seio da sociedade, justapõe morfologia social/morfologia
espacial (produto da subordinação ao valor de troca e à realização do mundo da
mercadoria).

Já a periferia se (re)produz, em si, de forma contraditória, se constituindo de imensas

áreas ocupadas por autoconstrução (o que aqui chamamos de arquitetura do acaso), em que as

favelas e as ocupações mostram, de forma dramática, a existência da propriedade privada do

solo urbano como condição e pressuposto da construção da moradia. Seu oposto são as áreas

de construção dos “condomínios fechados”, apontando a contradição entre o espaço

homogêneo e o espaço fragmentado pela propriedade privada do solo.

A segregação socioespacial tornou-se, assim, uma marca recorrente na consolidação

das periferias, em vista das maiores condições dos segmentos altos e médios da sociedade de

disputar as prioridades estatais e o fundo público, relegando-se a um segundo plano as

demandas das classes trabalhadoras. É importante observar que as causas da ampliação da

precariedade persistem sem que o Estado, em seus diferentes níveis, consiga intervir de

maneira eficaz, mas em contrapartida não podemos esquecer que o espaço (propriedade

privada) aparece como instrumento político intencionalmente organizado e manipulado – um

poder nas mãos da classe hegemônica.

Entretanto, a atuação do Estado no espaço urbano é entremeada por conflitos entre o

interesse coletivo, que visa à ordenação do espaço físico para exercício das funções sociais da

cidade, e os interesses dos proprietários que, via de regra, demandam aproveitamento total da

superfície de seus lotes e, construindo o máximo volume, objetivam aumentar seus lucros,

muitas vezes, em níveis exorbitantes, numa concepção individualista da propriedade como

direito absoluto.
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De acordo com a teoria da “Máquina de Crescimento Urbano”128, de Logan e Molotch,

a cidade deve ser entendida não só como reflexo da relação entre capital e trabalho, mas

também como espaço de conflitos entre aqueles que usam a cidade como valor de uso (para

morar), ou como valor de troca (como mercadoria) (OLIVEIRA, 2010, p.83). Como já

salientamos anteriormente, a produção do espaço sob o capitalismo tornou ele próprio uma

mercadoria, e nessa condição encerra uma contradição entre valor de uso e valor de troca,

cujo acesso ocorre através do mundo da mercadoria. No Brasil, o valor de troca se sobrepõe

claramente ao valor de uso. O mercado imobiliário apropria-se do espaço e direciona o

crescimento das cidades. Historicamente, o Estado sempre esteve associado às elites e

representa os interesses dos proprietários de terra, empreendedores e empresários. A lei, nesse

contexto, é utilizada como moeda de troca, instrumento de dominação.

Segundo Freitas (2008), a “Máquina de Crescimento” é, antes de tudo, um instrumento

de canalização dos mundos públicos em favor de uma apropriação privada dos ganhos que o

espaço propicia.  A principal característica da “Máquina de Crescimento” é que seu

crescimento depende do Estado como promotor da valorização urbana e a ele é delegado o

papel de implementar políticas que intensifiquem usos do solo que beneficiem o setor

privado.

Para que aconteça a transformação da cidade em uma “máquina de crescimento”, é

essencial que haja um consenso entre as elites e a sociedade, sendo isso conquistado a partir

do convencimento ideológico. O Estado atua associado ao setor privado para atender aos

interesses desse setor, mas justifica sua atuação com o argumento de que o crescimento da

cidade irá beneficiar a todos os grupos sociais, trazendo-lhes empregos, fortalecendo sua base

tributária e produzindo recursos para a ampliação das políticas sociais. Através do desejo de

desenvolvimento, cria-se o consenso e cobrem-se de licitude as concessões de subsídios a

empreendedores, a permissividade da legislação de uso do solo, a facilitação dos processos de

licenciamento municipal e estadual. Dessa forma, consegue-se convencer a sociedade de que

128 Há titulo de esclarecimento a teoria da "Máquina de Crescimento Urbano" surgiu pela primeira vez em paper
individual de Harvey Molotch, "The city as a growth machine", em 1976, e foi retomada uma década depois
com a colaboração de John Logan, no livro "Urban Fortunes: the political economy of places". Para Logan e
Molotch, a cidade, além de um espaço da acumulação do capital, é também um espaço para se viver, o que cria
uma outra dimensão de conflitos sociais, também relacionada com aqueles entre capital/trabalho, mas mais
intensamente ligada ao cruzamento dos interesses pelo valor de troca (o espaço como mercadoria capitalista) e
o valor de uso (o espaço como lugar de se viver, como um bem consumido). Logan e Molotch baseiam sua
abordagem na constatação de que o ativismo humano é intenso nas cidades – norte-americanas, foco de suas
análises – em torno de questões relativas à preservação de elementos ligados à qualidade de vida e dos espaços
para seu uso.
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o objetivo da política urbana é viabilizar o crescimento através do favorecimento das elites

capitalistas.

Em um mercado extremamente competitivo, em que as cidades estão “à venda”, o

Estado prioriza os investimentos em infraestruturas que possam viabilizar a fluidez do capital

e facilita ou flexibiliza o descumprimento da lei para empreendimentos de interesse do

mercado. Na paisagem urbana de nossas grandes metrópoles e cidades de médio porte, como

Juiz de Fora-MG, a paisagem expõe a olhos vistos oposições e contrastes ao mesmo tempo

em que revelam uma ordem autoritária sob o domínio do capital. Nesse sentido, os

condomínios fechados nos servem de exemplo. Na verdade, o que ocultam por trás de seus

muros e da vigilância constante é a virtualidade da natureza, da segurança e da exclusividade

que compõe o discurso usado como estratégia de marketing imobiliário capaz de realizar a

propriedade privada da riqueza e a lógica da realização do lucro, por meio do uso e da

ocupação do solo.

Dessa forma, a mobilização da riqueza comanda as intervenções no espaço urbano

pela união entre o político e o econômico, a partir de estratégias que visam permitir a

realização do valor, viabilizando a acumulação do capital. A expansão da propriedade privada

como extensão no espaço toma todos as dimensões da vida humana, subjugando-nos a uma

nova ordem, cuja hierarquia se reproduz nos mínimos detalhes, estabelecendo os limites entre

estratos de poder, de renda, círculo de amizades, espetáculos e shoppingcenters, passando

pelas condições de mobilidade no espaço urbano.

No que tange à mobilidade no espaço urbano, o controle do tempo de deslocamento é

a força mais poderosa que atua sobre a produção do espaço urbano como um todo, ou seja,

sobre a forma de distribuição da população e seus locais de trabalho, compras, serviços, lazer

etc. Não podendo atuar diretamente sobre o tempo, os homens atuam sobre o espaço como

meio de atuar sobre o tempo. Daí decorre a grande disputa social em torno da produção do

espaço urbano e a importância do sistema de transporte como elemento da estrutura urbana. A

existência da propriedade privada da riqueza cria situações inumanas de existência nas

cidades que serviram como universo empírico para esta pesquisa, como bem provam a

realidade de moradias precárias nas áreas periféricas, das favelas, das ocupações nas franjas

sejam eles centrais ou periféricos da mancha urbana, apontando os traços mais visíveis dessa

condição inumana. Aqui o inumano ganha outros contornos, isto é, não se reduz à simples

presença e ao domínio do econômico: revela-se numa dimensão mais ampla, que envolve um

conjunto de mediações que vão da educação aos meios de comunicação até o modo como a
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democracia representativa se desenvolve, eliminando a participação e apontando o homem

privado de direitos.

Esse processo integra, dialeticamente, a luta em torno dos usos do espaço, que é

inseparável da luta contra a lógica despótica do capital e da regulação do Estado em sua

relação com o espaço e de sua dominação sob a mediação de políticas direta ou indiretamente

espaciais.

Nossas cidades como fonte de privação explica a existência das lutas em torno do

espaço como produto da constatação das contradições que estão na base da construção de um

Brasil urbano, explodindo em conflitos e num mar de ilegalidades que procuram questionar

suas estruturas. Assim, o que estamos presenciando é o desenvolvimento da propriedade e da

apropriação privada da riqueza socialmente produzida encontrando seus limites na existência

social, na consciência que surge de uma desigualdade que nos envergonha por estar aquém de

qualquer justificativa moral.

No Brasil, especialmente, onde 83% da população estão nas cidades, essas se

constituem espaços de produção e acumulação do capital e reprodução da vida social. Para

intensificar o processo produtivo, desde os últimos 60 anos, estimulou-se o movimento

migratório, primeiramente norte-sul e, posteriormente, campo-cidade. O resultado é que,

atualmente, 60% da população urbana vivem em 224 municípios com mais de 100 mil

habitantes, dos quais 94 pertencem a aglomerados urbanos e regiões metropolitanas com mais

de um milhão de habitantes129 e apenas 5 (cinco) municípios concentram 25% do PIB

brasileiro.

É o processo de reprodução da vida social ocorrendo de forma profundamente

desigual, onde as cidades são transformadas no lugar da especulação financeira e imobiliária,

com os bens comuns sujeitos às regras do mercado. As consequências perversas desse

processo estão na precariedade das condições de moradia, no adensamento das periferias, na

apropriação desigual do espaço urbano, no desemprego estrutural, nas precárias relações de

trabalho, na pobreza, na violência urbana que alimenta o medo e a insegurança e na

devastação ambiental.

Por outro lado, as cidades são também espaços de construção de direitos. A

conquista do marco legal que defende cidades justas e igualitárias, sem discriminação de

gênero, idade, raça, etnia e orientação sexual, política e religiosa, é resultado da luta dos

movimentos sociais e de setores da sociedade civil, compromissados com a perspectiva da

129 Raquel Rolnik, A lógica da desordem – Cidades à beira do colapso. Le Monde Diplomatique Brasil, agosto de
2008. http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=220. Acesso: 13 de março de 2014.
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construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e

gênero. São lutas que têm impulsionado movimentos políticos amplos em torno do espaço

urbano, no reconhecimento que a cidade é para todos, mas é preciso enfrentar a precariedade

das condições de vida de parcela significativa da população brasileira que vive em condições

de pobreza segregada. A população pobre brasileira tem convivido nos últimos anos com o

recrudescimento de situações de expulsão de suas moradias como também de espaços

considerados públicos.

Não nos falta na cotidianidade de nossos centros urbanos exemplos desse

recrudescimento da expulsão dos pobres como expressão da negação do direito à cidade. Os

rolezinhos que surgiram em São Paulo e os arrastões no Rio de Janeiro são emblemáticos

nesse sentido. Como sabemos nem toda manifestação ocorre no espaço “urbano”, como bem

demonstra a persistente questão agrária e os conflitos que dela historicamente decorrem. Os

rolezinhos não tinham a finalidade de chamar a atenção do conjunto da sociedade para um

conflito, ainda que existam ali latentes conflitos de distintas naturezas conexas, que acabaram

ganhando contornos claros e visibilidade justamente com a reação das nossas elites. É uma

boa síntese dizer que os rolês possuem conotação política não planejada. Impedi-los é de certo

modo dizer que ali não é o lugar dessa juventude da periferia, com sua linguagem própria e

valores distintos dos cultivados nos “templos de consumo”.

Segundo o sociólogo Jessé de Souza, em entrevista ao Estadão, o rolezinho se tornou

um problema sério e ameaçador quando rompeu

as linhas de demarcação implícitas do nosso apartheid real, ainda que não legal. E as
classes populares passam a fazer de conta que não sabem qual é seu lugar. É isso
que confere caráter político a essas aparentes brincadeiras de jovens da periferia.
Eles ameaçam a fronteira de classes, vivida por todos nós de modo implícito.130

As lutas pela apropriação do espaço urbano que surgem no cotidiano questionando o

sentido da cidade produzida sob a égide do processo de valorização que aprofunda e encobre

os mecanismos de segregação.

Os discursos da imprensa, assim como das redes sociais sobre os rolezinhos, demonstram

que o preconceito contra pobres e negros está enraizado culturalmente. Ele se perpetua ao

nível do simbólico e da representação, como sátira, ódio, ironia, descaso. É a mídia

(imprensa) e seus enquadres com os pobres, drogados, funkeiros, empregadas domésticas,

negros e tudo aquilo que classe média entende por “ralé”, mas o que é frequentemente

130 Estadão. Entrevista 18 de janeiro de 2014. http://www.estadao.com.br/noticias/geral,o-role-da-rale,1120064 .
Acesso: 26 de março de 2014.
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ignorado é que a maioria desses jovens não são assistidos, em grande parte, pelo poder

público. Não vemos políticas públicas para a juventude pobre dos grandes centros urbanos,

falta-lhes acesso a boas escolas, áreas de lazer, hospitais, segurança e cidadania. Quando

anunciamos o “direito à cidade” não podemos deixar de salientar que a obscena desigualdade

existente na sociedade brasileira encobre de certa maneira a enorme segregação que é

observada em nossas cidades.

O “direito à cidade”, portanto, aponta para o enfrentamento do “outro” enquanto

sujeito de direitos, de um mundo em que se vive as cisões na prática socioespacial, das

representações que criam e diluem identidades, da prepotência das instituições e do mercado

sobre a vida, do poder repressivo que induz à passividade pelo desaparecimento do

sentimento de pertencimento, da redução do espaço cotidiano ao homogêneo, destruidor da

espontaneidade e do desejo.

Talvez o mais importante, aqui, é pensar com Lefebvre (1999)131 que o urbano e a

cidade hoje revelam a fase crítica do “industrial”, da lógica da cidade “industrial”, que

aparecem como hierarquias reforçadas “por uma refinada exploração” (1999, p.50), momento

que a “implosão-explosão produz todas as suas consequências” (1999, p. 26) – processos

aguçados de segregação, hierarquização, refuncionalização, homogeneização e fragmentação

que impedem a expressão política dos conflitos e dos desejos no espaço público da cidade

contemporânea, impossibilitando a emergência de uma cidade e um tempo novos: o

aparecimento e a consolidação de espaço-tempos da fruição e do encontro.

Assim, a superação da segregação socioespacial encontra seu caminho na construção

do “direito à cidade” como projeto social e não como projeto de marketing mercadológico,

isto é, como mercadoria.

131 LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 1999.
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5 A ARQUITETURA DA DESTITUIÇÃO

Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o

universo de cada um resume ao universo de seu saber.

Albert Einstein

Nada é impossível de mudar

Desconfiai do mais trivial,

na aparência singelo.

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.

Suplicamos expressamente:

Não aceitais o que é de hábito

como coisa natural,

Pois o tempo de desordem sangrenta,

de confusão organizada.

De arbitrariedade consciente,

de humanidade desumanizada,

nada deve parecer natural,

nada deve ser parecer impossível de mudar.”

Antologia poética de Bertolt Brecht

O esforço que empreendemos se dá no sentido de resgatar dimensões do passado de

forma que possamos compreender e enfrentar as questões e desafios da sociedade

contemporânea, entre eles, o processo de dessignificação absoluto do outro enquanto humano,

em que a invisibilidade social ganha existência graças ao paroxismo das formas alienantes

levadas a cabo pela da produção capitalista no seu estágio mais avançado.

Para tanto, tem se mostrado necessário uma constante reconstrução histórica de

temáticas (ou pensamentos) da Modernidade, pois acreditamos que as suas marcas e

desdobramentos são determinantes das conjunturas e configurações sociopolíticas

contemporâneas. Esse procedimento de voltar às raízes da modernidade nos potencializa e

instrumentaliza a identificar processos históricos, a enfrentar em nosso tempo histórico a

subversão da promessa emancipatória de outrora que se evidencia na diversidade de formas de

discriminação, segregação e extermínio.
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Assim, a invisibilidade social como negação total do “outro” deriva de um processo

histórico não inaugurado pelo capital, mas por ele intensificado e ampliado na mesma ordem

de grandeza em que promoveu a mercantilização da vida social. Há muito alienados,

distanciados cada vez mais de nossa natureza, já havíamos negociado quase todos os nossos

pertences, principalmente nossos dons e qualidades que nos elevaram ao patamar supremo da

vida neste mundo. Hoje, não tendo mais o que vender hipotecamos o nosso olhar.

5.1 A existência humana articulada entre duas visões de mundo

O nascimento da mecanização e da indústria moderna [...]

seguiu-se um violento abalo, como uma avalanche, em

intensidade e extensão. Todos os limites da moral e da natureza,

de idade e sexo, de dia e noite, foram rompidos. O capital

celebrou suas orgias.

Karl Marx, em O capital, Vol. 1.

Sabemos que a partir da modernidade um novo caminho, repleto de desafios, abre-se

para o conhecimento humano em que a perspectiva subjetiva, vigente desde a antiguidade

clássica até o fim da Idade Média, e a perspectiva da objetividade passam a ganhar corpo a

partir da Modernidade.

Na antiguidade clássica, a concepção de mundo advinha da ciência grega cuja

cosmologia orientou grande parte dos pensadores e também de grande parte da Idade Média,

servindo de embrião de uma ontologia para um novo mundo. Nesse mundo grego, o

pensamento do homem e o pensamento do próprio mundo se confundiam. Isso porque o

sentido que o mundo apresentava e o pensamento humano que procurava apreendê-lo eram

filhos da mesma mãe, a Ideia. A Ideia que estava no homem era a mesma que estava no

cosmo de forma que o mundo era representado e apresentado por uma estrutura e ordem

hierarquicamente bem definidas e imutáveis e assim o único modo de se entender a Ideia que

rege o mundo é pensando. Tanto em um ou em outro caso a ideia não se separa das coisas.

Ideias e coisas formam o mundo e o homem, e assim, o pensamento grego clássico

consistia em encontrar um método capaz de entender a relação entre esses dois construtores.

O mundo natural como o social não eram vistos como históricos e como resultado da
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atividade do homem. Mundo e homem configuravam uma relação de exterioridade. A atitude

do homem diante do mundo deveria ser mais passiva do que ativa, de forma a adaptar-se à

ordem cósmica, cuja natureza se apresentava como imutável. O conhecimento verdadeiro

desse complexo mundo de ideias e coisas misturadas até então tinha um caráter contemplativo

do que ativo, já que ao sujeito não cabia mais do que desvelar a verdade existente no ser.

Neste sentido os métodos voltados para a elaboração das ideias e para compreensão do

mundo, das coisas eram métodos de argumentação.

A atmosfera do imaginário medieval alicerçada pela crença na imutabilidade do

mundo foi abalada pelos ventos do comércio, das navegações, das grandes descobertas, da

ascensão da burguesia, da revolução na arte e no pensamento com o Renascimento. A

possibilidade de um Novo Mundo se apresenta como possível aos olhos humanos, motivando

uma ruptura que se processou não só no plano material como no plano espiritual (das ideias,

as consciências).

Inaugura-se, portanto, uma nova era, a Era Moderna. O esforço de trazer o novo se

tornou uma aventura que já dura mais de 500 anos, marcada por incertezas, expectativas e,

sobretudo, insegurança e muitas conquistas como também, muitas tragédias. Essa é uma

época em que se revelam mais abertamente as forças sociais, as configurações de vida, as

originalidades e os impasses de uma nova ordem social - urbano-industrial burguesa ou

capitalista. Novos personagens ganham vida nesse cenário repleto de oportunidades,

delineando novos perfis e movimentos como o de classes, movimentos sociais e partidos

políticos; burgueses, operários, camponeses, intelectuais, artistas e políticos; mercado,

mercadoria, capital, tecnologia, força de trabalho, lucro, acumulação de capital e mais-valia;

sociedade, estado e nação, "proletariado" e "crise" (econômica); "Utilitário" e "estatística",

"sociologia" e vários outros nomes das ciências modernas, "jornalismo" e "ideologia", todas

elas cunhagens ou adaptações desse período como também "greve" e "pauperismo" entre

outros.

A história da modernidade, segundo Berman (1982, p.25-26) pode ser dividida em três

fases: na primeira fase, do início do século XVI até o fim do século XVIII, as pessoas estão

apenas começando a experimentar a vida moderna, mal fazem ideia do que as atingiu. Um

volume extraordinário de transformações estabeleceu uma nova percepção de mundo, que

ainda pulsa em nossos tempos.

Encurtar distâncias, desvendar a natureza, lançar em mares nunca antes navegados

foram apenas uma das poucas realizações que definem esse período histórico. De fato, as

percepções do tempo e do espaço, antes tão extensas e progressivas, ganharam uma sensação
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mais intensa e volátil. Além disso, se hoje tanto se fala em tecnologia e globalização, não

podemos refutar a ligação intrínseca entre esses dois fenômenos e a Idade Moderna. O

advento das Grandes Navegações, além de contribuir para o acúmulo de capitais na Europa,

também foi importante para que a dinâmica de um comércio de natureza intercontinental

viesse a acontecer – berço do capitalismo mercantil. Com isso, as ações econômicas tomadas

em um lugar passariam a repercutir em outras parcelas do planeta.

Na sua segunda fase, inicia-se com a grande onda revolucionária de 1790. Com a

Revolução Francesa e suas reverberações, ganha vida, de maneira abrupta e dramática, um

grande e moderno público. Esse público partilha o sentimento de viver em uma era

revolucionária, uma era que desencadeou explosivas convulsões de todos os níveis da vida

humana, seja pessoal, social ou política.

No século XVIII e XIX, o espírito investigativo dos cientistas e filósofos iluministas

fomentou a busca pelo conhecimento em patamares nunca antes observados. No campo

político, a maior contribuição foi francesa (Revolução Francesa como marco histórico da

modernidade); no campo filosófico, foi a Alemanha de Hegel e de Marx e no campo do

conhecimento empírico, a Inglaterra com o desenvolvimento de novas máquinas e

instrumentos desenvolvidos em território britânico com o advento da Revolução Industrial.

Em pouco tempo, a mentalidade econômica de empresários, consumidores, operários e

patrões fixaram mudanças que são sentidas até nos dias de hoje.

A terceira e última fase emerge no século XX com o processo de modernização que se

expande a ponto de abarcar, virtualmente, o mundo todo e a cultura do modernismo atinge

espetaculares triunfos na arte e no pensamento.

No plano do pensamento que é o foco de nossas reflexões, devemos salientar que à

medida que a cultura moderna se expande, a ideia de modernidade concebida em inúmeros e

fragmentários campos perde muito de sua nitidez, ressonância e profundidade e com isso a

capacidade de organizar e dar sentido à vida humana, seja ela individual ou coletiva. As

consequências dessa perda de sentido e “mal estar” reinante encontram hoje raízes na crise

paradigmática de uma modernidade que ainda se mostra inconclusa, já que marcada pelo

conflito de classes antagônicas.

Na modernidade, sob os novos referenciais, a relação do homem com o mundo,

adquiriu um caráter ativo, de forma que o mundo natural, mesmo continuando “exterior” ao

homem, poderia sofrer sua intervenção para transformá-lo o que, de certa forma, a princípio,

se mostrou extremamente positivo. Essa capacidade de intervenção humana no mundo passa a

reescrever a história humana sobre outros fundamentos, permitindo consolidar no plano da
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consciência uma história humana profundamente desvinculada da história da “natureza”.

Apesar das profundas diferenças que separam o homem dos seres naturais, não se pode negar

seus vínculos indissociáveis entre ambos.

É importante salientar que a historicização do mundo natural e do mundo social

revelou dinâmicas diferentes, exigindo esse último um esforço muito maior no sentido de sua

compreensão, já que continuidade e ruptura marcam o devir humano. Nesse sentido, a

revolução científica, operada pela modernidade propriamente dita, movida pelo interesse

humano voltado para a técnica e para a ciência experimental, não conseguiu articular

continuidade e ruptura de modo a evitar uma justaposição entre o natural e o social ou até uma

subsunção total do social ao natural e que são posições que se mostram presentes em muitas

correntes filosóficas.

O deslocamento da ciência para seus resultados se opõe frontalmente a uma ciência

apenas teorética (contemplativa), calcada na noção aristotélica de demonstração lógica de

verdades universais e necessárias em detrimento da experiência, assumida pela escolástica a

partir do sec. XII, chegando ao ápice do mecanicismo com Isaac Newton, no século XVIII.

No plano do conhecimento, a primazia da perspectiva subjetiva mereceu a atenção

especial e ainda merece pelo fato de que essa, hoje, conforma o modo de pensar dominante,

“naturalizando” pelo método positivista os fenômenos sociais separados e diferenciados pela

subjetividade. O conhecimento, nessa perspectiva, só encontra validade junto à certeza

sensível, o que significa que a observação é a condição primeira de toda especulação

científica. Nessa linha (COMTE, 1976, p.40) assinala:

Os homens, devem limitar seus esforços ao domínio, que agora progride
rapidamente, da verdadeira observação, única base possível de conhecimento
verdadeiramente acessível, sabiamente adaptado as nossas necessidades reais.

A inspiração racionalista fornece os subsídios para a afirmação de que só existe

ciência quando se conhecem os fenômenos por suas relações constantes. Empirismo e

Racionalismo como fontes do método positivo guardam essa premissa como fundamento. A

subjetividade, nesse caso, entendida como uma “coleção” de sensos comuns (juízos e valores

amplamente compartilhados) passa a ser um obstáculo à objetividade do saber em bases

científicas. Nesse sentido, a prevalência da realidade social sobre os indivíduos, objetiva

integrar as diversidades existentes, reduzir tensões exercendo a manutenção de uma

coexistência pacífica dos indivíduos, de suas esferas coletivas e de suas dinâmicas

particulares.
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No sentido oposto, em “As regras do método sociológico”132, Émile Durkheim,

considerado o pai da sociologia, reconhece que a busca da objetividade impunha limites ao

conhecimento humano, isto é, eliminava a possibilidade de crítica a essa mesma realidade o

que significava no máximo apreender suas particularidades como dados, como “coisa”,

exigindo do sujeito uma posição neutra diante do fenômeno - o que na prática se mostrou uma

quimera.

Sobre a impossibilidade de uma posição neutra diante da natureza, Marx (1975, p.

202) observa que a relação homem natureza é mediada pelo trabalho de forma que

... o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio
material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe
em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a
fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida
humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo
modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e
submete ao seu domínio o jogo das forças naturais.133 (MARX, 1975, p. 202)

O que podemos apreender dessa citação de Marx, é que não cabe reforçar a

supremacia da subjetividade sobre a objetividade, assim como da objetividade sobre a

subjetividade. Trata-se de uma determinação recíproca. Subjetivar as forças da natureza e, ao

mesmo tempo, objetivar-se como ser humano são dois momentos de um mesmo processo.

Portanto, apropriar-se da natureza, no sentido ontológico, não significa tomar posse dela sob a

forma mercantil. Cabe aqui lembrar que essa forma mercantil não é da natureza ontológica do

processo social, mas é uma forma social histórica marcada pela alienação.  A precedência ou

oposição de alguns elementos dessa relação indivíduo e sociedade produziu inúmeros

equívocos, levando ao relativismo ou a construções arbitrárias da subjetividade em que o

despotismo da razão monológica iluminista marcou seu desenvolvimento histórico que, em

seu limite, pôs em risco a existência humana.

Em Marx, as duas perspectivas - objetividade e subjetividade - são conservadas,

superadas e elevadas a um novo patamar. Somando-se e inaugurando uma nova fase na teoria

do conhecimento, permitindo ampliar os conhecimentos não só sobre o mundo natural, mas

também, e em especial, sobre o mundo social. Essa transição do mundo medieval para o

mundo moderno é marcada pela perda da centralidade do objeto e a instauração da

centralidade do sujeito.

132 As Regras do Método Sociológico (em francês: Les règles de la méthode sociologique) é um dos livros mais
famosos de Émile DurKheim, primeiramente publicado em 1895. É reconhecido por ser resultado direto do
projeto próprio de Durkheim de estabelecer a sociologia como uma nova ciência social.

133 MARX, Karl. O Capital vol. I. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1975
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Marx, desde cedo, via a dimensão subjetiva em concreta articulação com os

movimentos da realidade objetiva, isto é, interdependência entre subjetividade e objetividade,

entre as condições materiais de reprodução social e a formação das consciências humanas.

Numa perspectiva da totalidade, rejeitando tanto as interpretações “objetivistas”

quanto as “subjetivistas”, a teoria da história de Marx nos permite dar um grande salto

qualitativo pois, sinaliza novas formas de ver, de compreender o mundo e o caráter dinâmico

da sociedade. Seu método fundamenta-se sobre duas temporalidades, uma linear e a outra

cíclica. Essas definem uma relação eminentemente dialética entre objetividade e subjetividade

histórica por meio das práxis, entendida, aqui, como já nos referimos anteriormente, como

atividade mediadora que faz com que da determinação recíproca desses dois momentos se

origine toda a realidade social.

Para Marx, no universo das práxis, o trabalho apresenta-se como categoria central.

Desse modo, o trabalho está identificado como o ato humano que pôr primeiro deva ser

analisado no contexto da produção e reprodução da vida social, levando-se em conta as

condições postas materialmente para que ele seja executado e trazendo, consequentemente,

reflexos que afetarão a própria subjetividade. Longe de ter um caráter exclusivamente

econômico, a perspectiva marxista considera como indispensável para analisar a sociedade a

subjetividade humana. Segundo Marx, as ideias, as teorias, os princípios morais, sentimentos

e as emoções perpassam e conduzem as relações sociais, contribuindo para a construção da

sociedade, mas o fazem unicamente com a condição de que não contradigam as possibilidades

e leis objetivas da sua existência e desenvolvimento.

Todavia, não se confunde subjetividade com moralismo ou eticismo, como se os

sentimentos e a consciência humana brotassem do vácuo ou fossem inseridos num ciclo

vicioso e formassem uma fórmula tautológica entre esses, um gerando e sendo gerado pelo

outro. É preciso analisar de forma dialética a relação da consciência humana com as

atividades práticas e as condições estabelecidas que as influenciam e as limitam, rompendo

com uma visão idealista, trazendo o homem concreto para sua realidade concreta, para seus

problemas terrenos e, a partir daqui, conduzir as categorias para um entendimento da

totalidade.

Marx declarava enfaticamente “A consciência nunca pode ser uma coisa diferente do

ser consciente e o ser dos homens é o seu processo de vida real” (MARX; ENGELS, 2002, p.

22). Nesse sentido, a consciência é um produto social, logo, são os homens os produtores das

suas representações, das suas ideias, etc. Porém, os homens reais agentes, tais como são
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condicionados por um desenvolvimento determinado das suas forças produtivas e das relações

que lhes correspondem.

Isso nos permite asseverar que uma subjetividade amesquinhada por uma razão que

naturaliza tensões, divisões, consensos e contradições geradas pela produção da vida em

sociedade e, em especial, numa sociedade cindida em classes, é o elemento propulsor de um

discurso que quase sempre (re)afirma a nossa incapacidade de compreender a realidade como

totalidade. Quase que a totalidade dos pensadores mais expressivos da intelectualidade

burguesa embasaram seus discursos numa racionalidade134, que advoga a “naturalização” de

leis, métodos e processos que passaram a determinar as relações sociais, isto é, a vida (ou

formas de vida) em sociedade, estabelecendo, a partir daí, uma barreira quase que

intransponível a qualquer ação humana que possa intervir para transformá-la radicalmente.

Uma descrição dessa racionalidade, longe de ser a única, pode ser encontrada em obras

de vários pensadores modernos, cujas ideias nascidas da crítica à sociedade feudal e às

monarquias absolutistas gradativamente ajudaram a formular teorias gerais e abstratas de

governo (ideologias) que ao serem difundidas na sociedade em “espírito” e ‘prática’ foram

apresentadas como filhas de uma “razão” capaz de interpretar seus agravos e promover,

segundo eles, “a marcha progressiva do espírito humano”.

Imperialismo, colonialismo, nacionalismo (fascismo e nazismo), liberalismo,

neoliberalismo são expressões rejuvenescidas e ressignificadas que ganham relevo ao longo

dessa “marcha progressiva do espírito humano”. São desdobramentos da forma de pensar do

projeto civilizacional europeu de “dominação do mundo”, sustentado por uma fé inabalável

no poder da razão, isto é, no poder de suplantar as determinações sócio históricas do antigo

regime (Ancien Régime) na busca pela hegemonia. Assim, o que desejamos enfatizar é que a

dinâmica do movimento emancipatório promovido pela intelectualidade burguesa é marcada por

continuidades e rupturas, mas expressa a conquista, no plano das ideias, ainda no marco do Ancien

Régime, da hegemonia cultural pela burguesia revolucionária.

Essa hegemonia foi erigida sobre um forte racionalismo que tinha como eixo central

superar qualquer limitação do conhecimento operada pela filosofia e pela teologia, uma vez que

era preciso conhecer a natureza e sua estrutura, isto é, a ordem e as leis que regem os fenômenos

que nela se manifestam sejam eles, físicos, químicos e biológicos.

134 A “racionalidade” é entendida aqui como a forma, culturalmente singular, de como uma civilização específica
e, por extensão, também os indivíduos, que constituem sua forma de pensar e agir a partir desses modelos
culturais, interpreta o mundo. Isso implica, antes de tudo, que não existe definição “universal” possível acerca
do que é “racional” ou do que seja “racionalidade”. A forma como a racionalidade vai ser definida em cada
sociedade específica depende desse modo, da matriz civilizacional a qual essa sociedade particular pertença.
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Por outro lado, a intelectualidade burguesa (os ilustrados135) acreditava que a razão não

possuía somente uma dimensão instrumental, mas também uma dimensão emancipatória na

medida em que o conhecimento racional deveria ser utilizado também para a organização da

sociedade. O desenvolvimento de formas racionais de organização social e de modos racionais de

pensamento sinalizava para a libertação das irracionalidades do mito, da religião, da superstição,

liberação do uso arbitrário e do poder. Deste modo, a perspectiva revolucionária da nova

ordem societária permitiu aos pensadores, que estavam sob a ótica do mundo novo em construção,

a compreensão do real como totalidade regida por leis, cuja historicidade dos processos objetivos

ainda que fosse apreendida como obra da ação humana constituía-se como superior às vontades

individuais.

Essa trajetória ascendente e progressista do pensamento burguês e da ordem por ele

enunciada, a do Capital, atribuiu a razão um caráter emancipador, no qual o conhecimento

racional, pautado na ciência, possibilitaria ao homem o controle tanto da natureza, como do

progresso social e, dessa forma, as bases de sua emancipação. Nesse sentido, para conservar-se na

condição de classe hegemônica, a burguesia nega os traços progressistas constitutivos da vida

moderna, ao tornar-se uma classe conservadora e revela-se interessada na perpetuação e na

justificação do existente, estreitando cada vez mais a margem para uma apreensão objetiva e

global da realidade.

Ao amesquinhar seu modelo racional pelo qual alcançou seus fins, a ciência econômica

burguesa instaurou limites que acabou por frustrar qualquer combate emancipatório digno desse

nome, pavimentando, assim, um novo caminho para a decadência e servidão, ou seja, a sujeição

da humanidade aos desígnios da lógica destrutiva do capitalismo – bárbara desigualdade

econômica combinada com um drástico desequilíbrio de voz e poder político.

Esta decadência aparece com a tomada de poder pela burguesia e o seu
deslocamento para a posição central da luta de classes entre a burguesia e o
proletariado. Esta luta de classe, diz Marx, dobrou finados pela ciência econômica
burguesa. Agora não se trata mais de saber se este ou aquele teorema é verdadeiro,
mas sim se é útil ou prejudicial ao capital, cômodo ou incômodo, contrário aos
regulamentos da polícia ou não. Em lugar da pesquisa desinteressada, temos a
atividade de espadachins assalariados; em lugar de uma análise científica despida de
preconceitos, a má consciência e a premeditação da apologética. (MARX apud
LUKÁCS, 1968, p. 50).

135 Os ilustrados são pensadores da era Iluminista que a grosso modo pode ser tomada como o período que vai do
século XVI no Renascimento, e vai encontrar seu clímax na segunda metade do século XVIII. Tem sua
demarcação, sobretudo, pela influência do pensamento revolucionário de Copérnico, Galileu, Bacon e Newton
na física e na astronomia que fundam a filosofia Moderna, e sua caracterização posta pelo Século das Luzes na
França com Voltaire, Diderot, etc. Como um passo histórico na evolução do pensamento burguês o iluminismo
acalentou revoluções políticas e econômicas dentre elas a Revolução Francesa.
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Esse entendimento fundamental permite-nos explicitar que o pensamento burguês –

quando se torna um discurso apologético ao capitalismo – passa a ocultar não só as condições

reais de existência dos diversos grupos sociais, principalmente dos mais fragilizados mantidos

à margem do sistema produtivo, como também os conflitos de todas as ordens e dimensões

que esse modo de produção promove.  O pensamento burguês, no plano ideológico, expressa

a visão de mundo de um grupo social vitimado por uma razão monológica e genocida, cega à

diferença que tendia, por meio de uma identificação mecânica com o próprio e de uma

rejeição feroz ao “outro”, a excluir e matar o “diferente”.

A nova cosmologia desde seu início se manteve ambígua, dividindo opiniões. Assim,

os homens na era Darwin, não descendem mais dos deuses, mas, sim, de macacos. A partir da

ciência e de sua posição histórica, o “darwinismo social” toma forma, advogando para si o

direito de redesenhar nossas origens e de realizar pontes entre as diversas áreas do

conhecimento, pondo em circulação um saber que tendia a se cristalizar em disciplinas

estanques alienadas de seu objeto: o ser natural humano. Acometida por um “delírio” de

grandeza, a razão iluminista aspirou a uma soberania absoluta, ignorando seus

condicionamentos materiais e psíquicos. Foi narcísica.

Em Comte, essas tendências são explicitadas com mais clareza

Nossa exploração histórica deverá ficar quase unicamente reduzida à seleção ou à
vanguarda da humanidade, compreendendo a maior parte da raça branca ou as
nações europeias e até limitando-nos, para maior precisão, sobre todos os tempos
modernos, aos povos da Europa Central (COMTE apud AYALA, 1947, p. 61.)

Essa afirmativa de Comte, na prática, acaba sugerindo que a cultura e a tecnologia dos

europeus eram provas vivas de que deveriam ocupar o topo da civilização e da evolução

humana. Em contrapartida, povos de outras regiões (como África e Ásia) não compartilhavam

das mesmas capacidades e, por tal razão, estariam em uma situação inferior ou mais próxima

das sociedades primitivas.

É inegável que a divulgação que a sociabilização dessas teorias serviu como base de

sustentação para que as grandes potências capitalistas promovessem o neocolonialismo,

principalmente, no espaço afro-asiático justificado pela necessidade de tirar aqueles povos e

sociedades do estado primitivo. Em suma, a ocupação desses lugares era colocada como uma

benfeitoria, uma oportunidade de tirar aquelas sociedades de seu estado “primitivo”. Com o

passar do tempo, a teoria evolucionista de Charles Darwin acabou não se restringindo ao

campo das ciências biológicas. Pensadores sociais começaram a transferir os conceitos de

evolução e adaptação presentes na teoria darwiniana como bases de sustentação e
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compreensão do processo civilizatório e demais práticas sociais. A partir de então o chamado

“darwinismo social” se tornou fonte de inspiração para os movimentos nacionalistas, cujas

ações eram justificadas sob a premissa de que algumas sociedades e civilizações eram dotadas

de valores que as colocavam em condição superior às demais.

O delírio promovido pelo positivismo acrítico – mistura de pensamento mágico e

científico – projetou no alvorecer da modernidade o indivíduo moderno entre choques,

traumas e catástrofes. Esse delírio acabou por arrancar o indivíduo da tradição e o lançou no

desabrigo. Assim, ingressamos no século XX, para muitos o “Século da Esperança”,

apagando as fronteiras entre o pensamento mágico e científico em que duas razões operam,

isto é, podem ser descobertas de forma que uma está baseada em premissas do sistema (uma

razão que pode ser delirante) e a outra oculta que devemos julgar como sendo a

verdadeiramente operante e real.

De fato, o darwinismo social criou métodos de compreensão da cultura impregnados

de equívocos e preconceitos. O que a partir daí presenciamos foi dois séculos de catástrofes

marcados por duas grandes guerras, cuja previsibilidade, de certo modo, já se anunciava em

que o “delírio”- o desgoverno da razão – teve uma função mais do que sistêmica: anunciou a

dialética do progresso e da razão instrumental iluminista na qual as novas tecnologias

industriais, políticas e de guerra, na qual a subalterização de povos e nações a favor de um

novo modelo civilizacional, deformado no plano subjetivo, anunciariam  o futuro destruidor

que esses tempos teriam.

Tempos de dor e sofrimento que ainda hoje experimentamos, em menor ou maior

grau, tem sua gênese, segundo Georg Luckács (1885 – 1971) na crise espiritual e moral da

burguesia, após 1848. O termo por ele cunhado primorosamente para designar este período foi

o de “Decadência Ideológica”.

Para Lukács (1968, p. 52), o que temos, com a evolução do pensamento social

burguês, é a:

“liquidação de todas as tentativas anteriormente realizadas pelos mais
notáveis ideólogos burgueses, no sentido de compreender as verdadeiras
forças motrizes da sociedade, sem temor das contradições que pudessem ser
esclarecidas; essa fuga numa pseudo-história construída a bel prazer,
interpretada superficialmente, deformada em sentido subjetivista e místico, é
a tendência geral da decadência ideológica.”

Na contemporaneidade, a incidência do conceito de decadência ideológica se apresenta

principalmente diante das ideologias que pregam o “fim da história”, o “fim da ideologia”, o

“fim do trabalho”. O pensamento autocentrado do burguês europeu, na maioria dos casos,
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apresenta tendências que não se preocupam em construir conhecimentos que levam em

consideração a materialidade social, submetendo as ciências humanas a um mecanismo

irracional que nega o desenvolvimento sócio- histórico e evita produzir conhecimentos que

têm como pressuposto o mundo da atividade concreta e sensível do homem.

Assim, a razão, segundo (MÉZARÒS, 2006, p. 49)

é transformada em um cheque em branco, válido não só retrospectivamente, mas
também de maneira atemporal, mantendo os interesses parciais de seus portadores e
destruindo as conquistas históricas anteriores.

Inicia-se, pois, um período claramente marcado por um dilema insolúvel de todo o

movimento do iluminismo. Um dilema que se mostra fortemente presente em nosso tempo

histórico. Dilema esse, insolúvel dentro da ordem estabelecida, determinado pela contradição

objetiva da subordinação do interesse geral (universal) ao interesse parcial de uma classe

social (burguesia) com explícita intencionalidade de manutenção e perpetuação do poder

como classe hegemônica.

5.1 Modernidade - Uma história marcada por grandes equívocos

O esforço que empreendemos se dá no sentido de resgatar dimensões do passado de

forma que possamos compreender e enfrentar as questões e desafios da sociedade

contemporânea entre eles o processo de dessignificação absoluto do outro enquanto humano,

em que a invisibilidade social ganha existência graças ao paroxismo das formas alienantes,

levadas a cabo pela da produção capitalista no seu estágio mais avançado. Para tanto, tem se

mostrado necessário uma constante reconstrução histórica de temáticas (ou pensamentos) da

Modernidade, pois acreditamos que as suas marcas e desdobramentos são determinantes das

conjunturas e configurações sociopolíticas contemporâneas.

Segundo Fontes (2005, p.19),

O processo histórico, ao criar novas relações sociais, complexifica-as e instaura
novos problemas. Aos historiadores compete não apenas recuperar ou resgatar
dimensões do passado, em princípio ocultas, mas pesquisar sua dupla dimensão:
similitudes e/ou permanências e seu outro lado, diferenças irredutíveis entre
processos sociais distantes no tempo e no espaço.
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Esse procedimento de voltar às raízes da modernidade nos potencializa e

instrumentaliza a identificar processos históricos, a enfrentar tendências antimodernas de

nossos dias em que a subversão da promessa emancipatória de outrora se evidencia na

diversidade de formas de discriminação, segregação e extermínio.

A era moderna foi marcada pelo domínio do paradigma positivista, de forma que a

marcha a favor do progresso e a emancipação humana foi encenada num contexto histórico no

qual as tradições culturais mais totalizantes renderam-se à ultra especialização, ao

determinismo e à imposição dos métodos das ciências naturais como modelos absolutos a

todos os campos do conhecimento. Cabe aqui ressaltar que os grandes  marcos históricos da

modernidade, como a Revolução Inglesa (século XVII), a Revolução Francesa (século XVIII)

e a Independência Americana (século XVIII) e, finalmente, a Revolução Industrial (século

XVIII), que transformaram tão radicalmente as relações econômicas e sociais, de forma que

as circunstâncias históricas e intelectuais exigiam uma ciência que permitisse a compreensão

da nova dinâmica societária e da  sua complexa interligação entre as dimensões que lhe dão

forma (perfil): a social, a política, a econômica e a cultural.

Assim, nasce a Sociologia em meio a um mundo em transformação repleto de

possibilidades. Não há dúvidas, mesmo entre os historiadores mais críticos, que entre os

marcos históricos da modernidade mais relevantes a Revolução Francesa se destaca não só

pelas transformações realizadas em solo francês, mas principalmente pelos desdobramentos

no campo político, científico e social além de suas fronteiras.

Inspirada nos ideais iluministas, a sublevação do lema “Liberdade, Igualdade e

Fraternidade” ecoou por todo o mundo, contribuindo para formação do ideário de um grande

moderno público. Esse público compartilhou o sentimento de viver em uma era

revolucionária, uma era que desencadeia explosivas convulsões em todos os níveis da vida

pessoal social e política. Ao mesmo tempo, o público moderno do século XIX se lembra do

que é viver, material e espiritualmente, em um mundo que não chega a ser moderno por

inteiro. É dessa dicotomia de se viver em dois mundos simultâneos que emerge e se desdobra

a ideia de modernismo e de modernização. No século XX, o processo de modernização se

expande e abarca virtualmente o mundo todo, enquanto a cultura mundial do modernismo em

desenvolvimento atinge os triunfos da arte e do pensamento.

De todas as revoluções que a precederam e a seguiram, ela foi indubitavelmente,

segundo Hobsbawm (2001), a “revolução social de massa”136, sendo a única ecumênica, que

136 HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções, 17 Ed. São Paulo: Paz e T erra, 2001
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se espalhou por todo mundo, fomentando os movimentos revolucionários subsequentes,

inclusive o socialismo e o comunismo modernos.

Os primeiros estudos relevantes sobre as contradições da sociedade que emergiu da

Revolução Francesa foram os realizados por Hegel. Estudioso do Estado moderno e profundo

adversário do pensamento liberal, Hegel analisa a Revolução sob dois pontos de vista: o

primeiro, com “entusiasmo”, pois traz a liberdade como fundamento à convivência humana, e

o segundo, com uma crítica radical à parcialidade desse princípio, pois não passa de uma

liberdade abstrata, do vazio – uma vez que não é efetivada.

Manfredo de Oliveira (1996, p.231) salienta que

Para Hegel, a liberdade só se efetiva à medida que se determina (...) É precisamente
essa síntese que constitui a grande tarefa do homem em todos os períodos de sua
existência, síntese nunca plenamente realizável dada às contingências que sempre
marcam a vida do homem137

Devemos ressaltar que a Revolução Francesa foi liderada pela burguesia e como um

grupo social lastreada por filósofos e economistas do liberalismo clássico, portanto, foi essa

direção social e política que, hegemônica e ideologicamente, prevaleceu. Em nome da

“soberania do povo” (legitimada pela legislação resultante do período revolucionário), foram

retratadas as “exigências do burguês” na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do

Cidadão de 1789.

Segundo Hobsbawm (2001, p.77)138 no geral, o burguês liberal clássico de 1789 e o

liberal de 1789-1848 não eram democratas, mas sim devotos do constitucionalismo, um

Estado secular com liberdades civis e garantias para a empresa privada e um governo de

contribuintes e proprietários. Tais ideias à princípio não foram bem aceitas pela maioria dos

povos submetidos aos governos monárquicos. Tomando a França de 1848 como exemplo,

podemos dizer que o governo contribuiu com os próprios erros e abusos para fazer entrar e se

fixar no espírito do povo muito das ideias que depois foram chamadas de “revolucionárias”.

A análise de Marx em 18 Brumário sobre os acontecimentos políticos na França neste

período contribui muito para a compreensão sobre o processo histórico de desqualificação e

criminalização de indivíduos, grupos e, principalmente, dos movimentos populares que se

mostram enraizados na consciência burguesa. Na defesa de seus interesses de classe

combinam estratégias, entre elas, cooptação e violência, visando cercear a qualquer custo as

137 OLIVEIRA, M. A. Ética e Sociabilidade. 2ªed. São Paulo : Loyola, 1996.

138 HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções 1789-1848., 14. ed. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 2001, p. 76-77.
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lutas por direitos sociais, seja pela via ideológica ou utilizando os aparatos repressivos do

Estado que, obviamente, controlam.

Marx em “O 18 Brumário de Luis Bonaparte” descreve no calor dos acontecimentos

com maestria crítica estas estratégias,

À monarquia burguesa de Luís Filipe só pode suceder uma república burguesa, ou
seja, enquanto um setor limitado da burguesia governou em nome do rei, toda a
burguesia governará agora em nome do povo. As reivindicações do proletariado de
Paris são devaneios utópicos, a que se deve por um paradeiro. A essa declaração da
Assembléia Nacional Constituinte o proletariado de Paris respondeu com a
Insurreição de junho, o acontecimento de maior envergadura na história das guerras
civis da Europa. A república burguesa triunfou. A seu lado alinhavam-se a
aristocracia financeira, a burguesia industrial, a classe média [Mittelstand], a
pequena burguesia, o exército, o lúmpen proletariado organizado em Guarda Móvel,
os intelectuais de prestígio, o clero e a população rural. Do lado do proletariado de
Paris não havia senão ele próprio. Mais de três mil insurretos foram massacrados
depois da vitória e quinze mil foram deportados sem julgamento. Com essa derrota o
proletariado passa para o fundo da cena revolucionária.139

A visão de Tocqueville é marcada pela experiência da revolução de 1848 e, de certa

forma, compartilhada por Marx. A experiência reforçará nele uma ideia que havia formulado

em seu livro “A democracia na América” e que aparece como reflexão final do livro

“Souvenirs” dedicado ao antigo regime: a da contraposição entre liberdade, que é um fim

legítimo da revolução, e da construção de uma sociedade estável, e a igualdade, que leva à

corrupção. (FONTANA apud TOCQUEVILLE, 2004, p. 192).

Nas notas que deixou para o segundo volume, Tocqueville  afirmou que os que

iniciaram a agitação revolucionária “não pertenciam às classes altas, mas às baixas”, e que

“não era a igualdade de direitos, mas a liberdade política o que pareciam propor”. Segundo

Tocqueville, o problema surge quando o terceiro estado entra em cena, isto é, basicamente o

povo. Para ele, os caminhos da reforma estavam cortados, levando a uma revolução radical. A

culpa por não lograr êxito pleno à revolução foi no momento em que os camponeses foram

chamados a participar e a formular seus agravos. Assim criminalizou e desqualificou a

participação popular:

Porque, de costumes tão suaves, tão humanitários, tão benevolentes, surgiu uma
revolução tão cruel? A suavidade estava em cima, a violência veio de baixo (...).
Assim se veria um fato novo e terrível no mundo: uma imensa revolução em que as
classes mais incultas e grosseiras seriam os agentes mais duros e teriam como
legisladores incitadores e letrados (TOCQUEVILLE apud FONTANA, 2004, p.192)

139 MARX, Karl. O 18 Brumário de Luis Bonaparte – Capítulo I, Documentos/Biblioteca Marxista
http://www.pcdob.org.br/documento.php?id_documento_arquivo=183 . Acesso em 20 de março de 2013.
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Em sua opinião, como consequência foi o caráter democrático da revolução, que

levava ao menosprezo dos direitos individuais, à violência, já que o povo era o principal

instrumento da revolução.

Contrapondo-se ao pensamento político de Tocqueville, Jules Michelet escreve em seu

livro “O Povo” de 1845, advertindo as massas “o povo” para que não voltem a arrebatar os

frutos da Revolução. Tocqueville, para denunciar que a revolução continuou em plena

vigência  afirma que esta fez florescer uma “raça de revolucionários” que despreza os direitos

individuais e oprime as minorias em nome de “uma massa à qual tudo está permitido para

chegar a seus fins”. 140

Para Marx, o que floresceu foi a forma política da sociedade burguesa em que

A derrota dos insurretos de junho preparara e aplainara, indubitavelmente, o terreno
sobre a qual a república burguesa podia ser fundada e edificada, mas demonstrara ao
mesmo tempo que na Europa as questões em foco não eram apenas de "república ou
monarquia". Revelara que aqui república burguesa significava o despotismo
ilimitado de uma classe sobre as outras.141

Tocqueville, como aristocrata, tinha certa predileção por instituições tradicionais, daí o

fato de ser classificado por alguns como conservador, uma vez que defendia instituições como

religião e monarquia. Expressou por diversas vezes seu pessimismo à Revolução Francesa,

procurando advertir sobre suas consequências. Embora considerasse o avanço da democracia

(a igualdade irrestrita), sinalizou em suas obras os perigos que tal situação representava.

Talvez não seja estranho que esse homem, que era conservador, mas inteligente o

bastante para repelir a limitada visão negativa dos contrarrevolucionários que pretendiam

estabelecer um passado que se havia afundado porque era inviável, tenha se convertido num

modelo para filósofos, historiadores e intelectuais de diversos matizes: liberais de ontem e de

hoje. Entre eles podemos citar Fustel de Coulanges (1830-1889) que nos últimos anos de vida,

depois da Comuna de Paris, externou sua atitude nacionalista, defendendo a erudição francesa

contra a crítica hermenêutica e filosófica alemã e quis reorientar sua obra em direção ao

estudo das instituições políticas da antiga França, com a intenção de combater a visão liberal.

Adversário declarado da democracia e da república, Fustel, que era defensor da família, da

140 TOCQUEVILLE, Alexis de. Inéditos sobre la revolution. Madrid: Seminário e Edições, 1973, citações das
p.46-50,91-95,97-101, 188 e 190

141 MARX, Karl. O 18 Brumário de Luis Bonaparte – Capítulo I, Documentos/Biblioteca Marxista
http://www.pcdob.org.br/documento.php?id_documento_arquivo=183 . Acesso em 20 de março de 2013.
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religião e da propriedade, recusava-se a aceitar o sufrágio universal que considerou o

responsável pelo fim do Império, pela derrota de 1870 e pela Comuna.

Em seu livro “A cidade antiga”, a evolução da sociedade é explicada a partir da

religião, o que lhe permitiu ao mesmo tempo, defender a propriedade privada como eterna e

combater a quem imagine que tenha existido alguma vez o comunismo. Fustel não foi o único

historiador preferido pela direita. Outros, como Charles Maurras (1868-1952), apropriam-se

da obra de Fustel para desenvolver as ideias centrais do seu pensamento político, explicitado

por um intenso nacionalismo (que ele descreveu como um "nacionalismo integral") e uma

crença numa sociedade ordenada, elitista. Maurras influenciou os movimentos reacionários no

início do século XX e em 1945 foi condenado à prisão perpétua por colaboração com inimigo.

O fundador de uma das ditaduras mais longas da história contemporânea, António de Oliveira

Salazar, afirmou publicamente que estudou as ideias de Maurras, acentuando sua relevância

na sua formação política. Além de Maurras, podemos citar o historiador francês Philippe

Ariès (!914-1984). Cabe aqui ressaltar que Fustel exerceu forte influência na obra dos

sociólogos Durkheim e Mauss a quem transmitiu a preocupação pelo religioso.

No que tange ao positivismo, muitas vezes confundido com o cientificismo, é mais

difícil avaliar sua influência na história da “marcha progressiva do espírito humano”, já que se

mostra herdeiro direto dos projetos dos ideólogos do capital. Dos mais conhecidos, Auguste

Comte (1798-1857), já citado anteriormente, dedicou a maior parte de sua vida, em meio a

relações familiares difíceis e alguns períodos de loucura e devaneio, à fundação de uma nova

ciência da sociedade que reunia elementos do pensamento de Condorcet142 e de Destutt143,

com outros procedentes dos teóricos do contra revolução, como Bonald144 e Maistre145.

142 Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, Marqués de Condorcet; nascido em Ribemont, França, 1743-
falecido em Bourg-la-Reine, 1794. Filósofo, matemático e político francês.

143 Antoine-Louis-Claude Destutt, o conde de Tracy nascido em Paris, 20 de julho de 1754 — morreu em
Paris, 10 de março de 1836). Filósofo, político, soldado francês e líder da escola filosófica dos Ideólogos.
Criou o termo idéologie (1801) no tempo da Revolução Francesa, com o significado de ciência das ideias,
tomando-se ideias no sentido bem amplo de estados de consciência.

144 Louis-Gabriel-Ambroise, Visconde de Bonald (2 de outubro de 1754 - 23 de novembro de 1840) filósofo
francês adversário do iluminismo e da teoria política em que se baseou a Revolução Francesa. Juntamente com
de la Mennais no domínio da filosofia, Joseph de Maistre na religião, Ferdinand d'Eckstein na história,
Louis de Bonald é considerado, no domínio da filosofia política, como um dos expoentes máximos da
filosofia católica contrarrevolucionária.

145 Conde Joseph-Marie de Maistre (Saboia, 1 de Abril de 1753 — 26 de Fevereiro de 1821) escritor, filósofo,
diplomata e advogado. Foi um dos proponentes mais influentes do pensamento contrarrevolucionário no
período imediatamente seguinte à Revolução Francesa de 1789. Maistre era a favor da restauração da
monarquia hereditária, que ele via como uma instituição de inspiração divina. Argumentava também a favor da
suprema autoridade do Papa, quer em matérias religiosas como também em matérias políticas. (grifo nosso)
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Assim os ideólogos como atividade inteiramente autônoma, se tornaram teóricos da

harmonia social, produzindo ideias abstratamente universais, necessariamente válidas para

todos os grupos e indivíduos. Segundo esses ideólogos, a melhoria da nova sociedade não era

a revolução, mas a pacífica aplicação da ciência e do conhecimento.

Para (FONTANA, 2004, p. 195),

a errônea identificação de certos autores com o positivismo deriva possivelmente da
confusão entre este e o chamado “cientificismo” que desenvolveu principalmente
depois da derrota da França pelos Prussianos e da comoção da Comuna de Paris,
sobre a base de um darwinismo social, racismo – que na França tinha muitos
antecedentes – e nacionalismo, cujas expressões historiográficas mais notáveis são
Renan e Taine.

A influência mais importante de Ernest Renan146 e Hippolyte Taine147 citados por

Fontana (2004) não foi, no entanto, a que exerceram sobre a história – mesmo que “Les

origines de la France Contemporaine” de Taine esteja no início de uma corrente de

condenação da revolução que, por meio de Bainville ou de Gaxotte, chegou a Furet – mas

sobre política. Segundo Sternhell (1978 apud FONTANA, 2004, p. 197), os dois difundiram a

ideia de que a democracia significa a mediocridade pela nivelação e que a revolução é culpada

pelo começo da decadência da França. A extrema direita francesa, com Maurras à frente, fez

de Taine um de seus mestres.

Não se pode negar que a Revolução Francesa foi em grande parte responsável pelo

desenvolvimento do nacionalismo "chauvinista" como ideal dominante. Em si, esse

nacionalismo nada apresenta de novo, podendo ser encontrado na origem das mais antigas

civilizações, manifesto na obsessão dos hebreus de se afirmarem como o Povo Eleito e no

exclusivismo racial dos gregos. Mesmo em sua forma europeia moderna, suas raízes que se

estendem ao século XIII, mas o nacionalismo só se tornou uma força realmente virulenta e

avassaladora depois da Revolução Francesa. Foi o orgulho do povo francês pelo que tinha

realizado e a sua determinação de preservar tais conquistas que deram origem ao patriotismo

146 Joseph Ernest Renan nasceu em Tréguier (França), em 1823. Frequentou o seminário até os 21 anos, de
onde saiu com uma formação religiosa sólida. Porém, deixou de lado a vida eclesiástica ao entrar em crise
vocacional. Interessou-se pelas ciências da natureza e, aos 25 anos, começou a escrever o livro “O Futuro da
Ciência”, obra que só foi publicada 40 anos depois. No livro, Renan rejeita todo o sobrenatural, afirmando a
certeza de um determinismo universal, levantando a bandeira do positivismo.

147 Hippolyte Adolphe Taine (Vouziers, Champanha-Ardenas, 21 de abril de 1828 — Paris, 5 de março de
1893) foi um crítico e historiador francês, membro da Academia francesa (cadeira 25: 1878-1893). Foi um dos
expoentes do Positivismo do século XIX, na França. O Método de Taine consistia em fazer história e
compreender o homem à luz de três fatores determinantes: meio ambiente, raça e momento histórico.
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fanático tão bem exemplificado pela sua emocionante canção guerreira, a Marselhesa. Pela

primeira vez na história moderna, uma nação inteira se punha em pé de guerra.

Em contraste com os exércitos profissionais, relativamente pequenos do passado, a

Convenção Nacional, em 1793, alistou cerca de 800.000 homens, ao passo que milhões de

outros, atrás das linhas de combate, dedicavam as suas energias à gigantesca tarefa de

eliminar os desacordos internos. Operários, camponeses e burgueses, toscos cerraram fileiras

sob o lema de "Liberdade, Igualdade e Fraternidade" como em defesa de uma causa sagrada.

O cosmopolitismo e o pacifismo dos filósofos iluministas ficaram completamente esquecidos.

Mais tarde esse patriotismo militante contaminou outras terras, contribuindo com o peso da

sua influência para alimentar as ideias exaltadas de superioridade nacional e os ódios raciais.

A igualdade de direitos entre os homens, consagrada após a Revolução Francesa, a

igualdade política, obtida por meio do direito universal ao voto (sufrágio universal), e mais

tarde a cidadania social, simbolizada pelo Estado de Bem-Estar, passados três séculos não se

universalizaram, inspirando ainda povos e nações na luta pelo reconhecimento e consolidação

de direitos mais elementares.

De “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, a burguesia europeia deu aos trabalhadores

fome, guerras, desemprego e nenhuma liberdade. Apesar da ausência de democracia plena em

muitos países e em outros o terror do Estado, movimentos sociais resistem e continuam as

lutas por liberdade e pela democracia inspiradas nos ideais revolucionários de 1789. Cabe

aqui lembrar que essas conquistas pelo reconhecimento dos direitos civis em muitos países se

deram à custa de milhões de vidas e sua legitimação, na maioria das vezes, só se deu após o

confronto direto com o pensamento  liberal.

Por fim, a Revolução Francesa teve por consequência uma deplorável depreciação da

vida humana. A carnificina de milhares de pessoas durante o Terror, muitas vezes sem que

lhes pudesse ser imputada qualquer culpa, mas simplesmente como meio de infundir pavor

nos inimigos da Revolução, tendeu a criar a impressão de que a vida do homem pouco ou

nada valia em confronto com os nobres objetivos da classe que ocupava o poder. Essa

impressão talvez contribua para explicar a relativa indiferença com que, alguns anos depois,

nações do mundo dito civilizado, Alemanha de Adolf Hitler, a Itália de Benito Mussolini e o

Japão de Hirohito se viram envoltas numa tirania homicida em que milhões de vidas se

perderam no maior genocídio em massa da história humana, sem precedentes até nossos dias.

É certo que a origem dos preconceitos raciais, as formas de desessencialização do

“Outro”, recriando práticas de subalternidade, se perdem no tempo, mas na modernamente,

porém, o racismo como expressão da negação do “Outro” rejuvenesce, adquirindo relevância
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teórica em obras como a de Joseph Arthur de Gobineau, o conde Gobineau, em seu “Ensaio

sobre a desigualdade da raça humana” (Essai sur l'inégalité des races humaines), de 1853-5,

considerada a bíblia do racismo moderno. Sob a mistura de darwinismo social, racismo e

nacionalismo, as raízes errantes do mito ariano encontraram seu chão húmus.

O historiador Leon Poliakov (1987, p. 245-288), em seu ensaio “O mito ariano”, sobre

as causas do racismo e do nacionalismo, salienta que o nome mais notório dentre os

apologistas do racismo, mas em absoluto o único, é o Conde de Gobineau (1816-1882),

secretário de Tocqueville no Ministério das Relações Exteriores, que seguiria uma carreira

diplomática em diversos países. Seu “Essai sur l`inegalité des races humaines”, publicado

entre 1853 e 1855, foi de uma virulência sem precedentes influenciando gerações abrindo as

portas que possibilitaram um (re)encontro com o homem incivilizável fruto do divórcio entre

razão e moralidade.

O mais conhecido seguidor e divulgador do ideário racista na Alemanha foi o inglês

Houston S. Chamberlain, membro da Sociedade Globina e genro de Richard Wagner, que

apesar de ser um gênio musical tornara-se um antissemita fóbico. Chamberlain, que viveu a

maior parte do tempo na Alemanha, onde publicou “Os fundamentos do Século XIX” (Die

Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts), em 1899 - consagrando-se como o verdadeiro

"imperador da antropologia alemã" -, defendia a tese de que era inquestionável a

superioridade do ser teutônico, louro, alto e dolicocéfalo, sobre todos os demais. Para ele, o

homem perfeito, superior, correspondia em geral ao tipo nórdico. O livro de Chamberlain,

como não podia deixar de ser, inflava de orgulho os alemães ao associar a excepcionalidade

do momento em que viviam como resultante de um feliz destino racial, determinado pela

própria natureza.

O projeto megalomaníaco, artístico e estético de gestar um novo homem em solo

germânico desencadeia o mais bárbaro projeto de extermínio da história humana apresentado

ao mundo por Adolf Hitler nos anos 30 e 40. A frente de uma potência industrial e militar,

Hitler148, o Führer, encarnando muitas faces de um “deus vivo”, como homem de ciência e

sanitarista exclama:

Sinto-me como o Robert Koch da política. Ele descobriu um micróbio e mudou a
medicina. Eu expus o judeu como o micróbio que destrói a sociedade.

Em 1942, em outro pronunciamento ele reprisa esta noção.

148 Os textos apresentados entre aspas e sem indicação bibliográfica são citações do Führer transcritas do
documentário “Arquitetura da Destruição” (Undergångens arkitektur / Architecture of Doom) Direção e
roteiro: Peter Cohen, Suécia, 1989.
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A descoberta do micróbio dos judeus é revolucionário (...). Inúmeras doenças têm
uma só causa: o judeu! Seremos saudáveis quando eliminarmos os judeus

Simone de Beauvoir resume, de forma implacável, um dos dogmas do pensamento de

direita: “deve-se preferir a beleza aos homens” (1991:73-4). Cabe aqui salientar que esse

sentimento foi compartilhado pela intelectualidade aristocrática e burguesa da Europa do

início do século XX e - em que pese à distância sociocultural - pelo próprio Hitler.

O ano de 1941 também seria decisivo para o encaminhamento da ‘Solução Final’,

objeção inominável depois da qual, como dignamente apontou Adorno, “a morte significa ter

medo de qualquer coisa pior que a morte”149. Ocorre que na quase totalidade das expressões

da ‘nova arte alemã’ e desde os primeiros eventos ‘culturais’ nazistas, o Shoah150 ganhava

contornos cada vez mais definidos.

No cinema concebido por Riefenstahl, as cenas grandiosas e ávidas pelo registro da

beleza em “Triunfo da Vontade” vislumbram, “além do Führer e das massas sob seu

fascínio”, as futuras vítimas do Holocausto. “A fumaça das tochas relembra a fumaça das

câmaras de gás”. Sem o virtuosismo de sua esteta, os dois mais célebres filmes antissemitas

produzidos pelo nazismo, O “Judeu Süss” e “O Eterno Judeu” (1940), encomendados por

Josefh Goebbels151, promovem explícita justificativa para o gaseamento em massa.

O Eterno Judeu, documentário capaz de relatar a história dos judeus pelo mundo, foi

resumido, por seu diretor, como uma “sinfonia de horror e nojo". Nos guetos da Polônia,

tomadas reais da população miserável são intercaladas com repugnantes cenas de ratos, numa

sistemática ênfase comparativa (resgatadas em Arquitetura da Destruição).  Em outro sentido,

segundo Nazário (1983) “O judeu Süss” Ícone da filmografia ‘ficcional’ da propaganda

racista ressaltava o conteúdo “intrinsecamente criminoso no judaísmo”.

Para seis milhões de homens, mulheres e crianças - judeus e outras incontáveis vítimas

do maior conflito armado da história humana - a destruição total chamou-se Holocausto. Na

parede da cela 8 - bloco 11 de Auschwitz, uma das anônimas vítimas reproduziu uma frase de

149 A citação literal adorniana refere-se à Auschwitz

150 Há título de esclarecimento o Holocausto (em grego: ὁλόκαυστος, holókaustos: holos, "todo" e kaustos,
"queimado") também conhecido como Shoá (em hebraico: ,השואה HaShoá, "a catástrofe"; em iídiche: ,חורבן
Churben ou Hurban, do hebraico para "destruição") foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de seis
milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

151 Paul Joseph Goebbels foi um político alemão e Ministro da Propaganda do Reich na Alemanha Nazi de
1933 a 1945. Um dos principais associados, e grande seguidor, de Adolf Hitler, ficou conhecido pelos seus
discursos públicos e pelo seu profundo e violento antisemitismo, que o levaram a apoiar o extermínio dos
judeus e a ser um dos mentores da Solução Final.
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O Inferno de Dante: “Ó vós, que entrais, dizei adeus à esperança”152. Talvez a maior tragédia

é que o Holocausto não foi operado com paixão.   “Inferno de Dante” se eterniza graças à

subversão da cosmologia racional que subjaz a burguesa visão de um mundo bem ordenado

onde a “servidão à necessidade egoísta” rejuvenesce, potencializa e refina processos que

conduzem e induzem a reificação humana e, consequentemente, a banalização da vida

revelando, assim, sua determinação mais profunda ao articular e defender os interesses

materiais e ideológicos da ordem sócioreprodutiva estabelecida.

Assim, a violência se tornou na modernidade, instrumento da racionalidade política. A

violência é hoje uma técnica, pois as técnicas de aniquilamento humano empregadas pelo

nazismo denotam a barbárie levada ao seu paroxismo: os ‘avanços’ do Programa de Eutanásia

se revelariam amadorísticos diante do rigor ‘científico’ e funcionalidade operacional

atualmente alcançado pelos métodos de coerção, segregação e extermínio empregados, ao

mesmo tempo, para o pleno desenvolvimento do bloco hegemônico (leia-se G8) e para a

contínua e duradora viabilidade do sistema capitalista.

Nesse sentido, como explicar o envolvimento de tantos intelectuais, artistas dos

mais variados matizes, cientistas de diversas áreas do conhecimento que emprestaram e

ainda emprestam seus talentos para dar formas, luzes, cores, textos, imagens,

sonoridades e rimas a favor dos ideais de uma beleza inumana, cuja afirmação

representou, e ainda continua representando para milhões de seres humanos, um

veredito mortal?

Anteriormente, Max Weber ao descrever o “desencantamento do mundo” pela religião

e pela ciência já questionava o império da razão destituída de qualidades éticas. Da

racionalidade fria, é possível compreender como as formas manifestas de tortura e violência

são formalizadas a ponto de adquirirem funcionalidade operacional. Nesse sentido, Weber

assinala,

O mundo se desencantou quando permitiu que uma racionalidade fria se instituísse
como guia substituindo a adesão de valores tradicionais até então vigentes. Quanto
às pretensões religiosas de dotar o mundo de significação, de fazer existir algum
sentido na existência por meio de valores e ideais, o conhecimento racional rejeitou
essa pretensão. Assim, cosmo da causalidade natural e o cosmo postulado da
causalidade ética, compensatória, mantiveram-se em oposição inconciliável.
(WEBER, 1982b, p.406).

152 NOVINSKY, Anita. Reflexões sobre o Holocausto. In: Revista Cultura Vozes. Petrópolis: Vozes, n. 4, v. 89,
julho/agosto, 1995 apud KURTZ, A. Alguns documentos de cultura e barbárie de Adolf Hitler, arquiteto da
destruição. Aruanda. Disponível em: <http://www.mnemocine.com.br/aruanda/akurtz1.htm>. Acesso em: 11
março de. 2014.
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Weber salienta

A ciência criou esse cosmo da causalidade natural e pareceu incapaz de responder,
com certeza, à questão de suas pressuposições últimas. Não obstante, ela, em nome
da "integridade intelectual", arrogou-se a representação da única forma possível de
uma visão racional do mundo. O intelecto, como todos os valores culturais, criou
uma aristocracia baseada na posse da cultura racional e independente de todas as
qualidades éticas pessoais do homem. A aristocracia do intelecto é, portanto, uma
aristocracia não fraternal. (WEBER, 1979, p. 406).

A aristocracia do intelecto, subsidiada por uma racionalidade desprovida de qualidades

éticas, fomentou, direta e indiretamente, a expansão colonial e imperialista iniciada no século

XVIII, intensificada nos séculos seguintes, séculos XIX e XX, e desarticulou pela força

militar, econômica e ideológica formas amplas de vida coletiva, ressignificando padrões

morais, éticos e estéticos subsumindo relações humanas a lógica mercantil (razão prática),

cujos fundamentos (teoria e método) são apresentados como leis “naturais” válidas não só

para o mundo econômico, mas também para o mundo social.

Segundo (MÉZARÒS, 2009), desta forma

a ideologia dominante reivindicou sem hesitação o privilégio de representar o único
ponto de vista sustentável que, a seu ver, está inteiramente de acordo com a própria
natureza, ou quando, numa outra abordagem, mas com o mesmo senso de
exclusividade, afirma que ela corresponde à `concretude racional` do `Espírito do
Mundo. (MÉZARÒS, 2009, p 12)

Dentro da mesma perspectiva, Hanna Arendt, em Sobre a Violência (1994), procura

demonstrar que a longa e enganosa tradição do pensamento ocidental se vincula sistemática e

naturalmente às noções de violência e poder. A título de exemplificar a tradição do

pensamento ocidental vinculado às noções de violência e poder, apontamos o filme “Triunfo

da Vontade” de Leni Riefenstah153 apresentado pela primeira vez em 28 de março de 1935.  O

filme, na forma de documentário, retrata o 6° Congresso do Partido Nazista, realizado no ano

de 1934, na cidade de Nuremberg e que contou com a presença de mais de 30.000

simpatizantes do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. É importante

salientar que esse filme documentário é um dos filmes de propaganda política mais conhecido

na história do cinema, com grande reconhecimento das técnicas utilizadas por Riefenstahl,

153 Helene Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl — (Berlim, 22 de agosto de 1902 — Pöcking, 8 de setembro de
2003) cineasta, atriz e fotógrafa alemã da era nazista, renomada por sua estética. Suas obras mais famosas são
os filmes de propaganda que ela realizou para o Partido Nazista alemão. Filmes e documentários mais famosos
Das Blaue Licht (1932), Der Sieg des Glaubens (1933), Triumph des Willens – Triunfo da Vontade (1934), Tag
der Freiheit - Unsere Wehrmacht (1935), Festliches Nürnberg (1937), Olympia (1938), Tiefland (1954),
Impressionen unter Wasser (2002).
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que depois passaram a influenciar filmes, documentários e comerciais em diversas partes do

mundo. O filme mostra muitos membros do Partido Nazista, assim como soldados,

marchando ao som de música clássica, cantando, jogando e cozinhando. Também inclui

trechos sonoros de discursos dados por vários conselheiros para Adolf Hitler, e porções de

discursos do próprio Hitler. O filme tenta mostrar como os alemães mostravam sua lealdade à

pessoa de Hitler. Mas, o que nos chama mais a atenção e de certa forma reforça a tese de

Arant, é que por esse filme Riefenstahl recebeu uma medalha de ouro na Feira Mundial de

Paris, em 1937, além de premiações nos Estados Unidos e Suécia.

Ao final do filme Triunfo da Vontade, Hitler afirma: “Esse Reich permanecerá por

milhares de anos”.

Em relação à História do Presente, passado e presente se apresentam no mesmo

horizonte existencial, ora se sobrepondo ora se distanciando de forma que a confusão de

espíritos, derivada dessa dinâmica, tem (des)potencializado todas as tentativas de orientar a

“marcha do espírito humano” na direção de sua emancipação. Parece-nos que os

conservadores têm sido, desde sempre, vitoriosos.

Apesar das grandes transformações ocorridas ainda assim seria ingênuo ignorar o peso

do passado. A propósito, Marx disse certa vez:

Os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem segundo sua livre
vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que
se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas
as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.154 (MARX, 1961,
p. 199)

Refletindo sobre assertiva de Marx, uma questão nos inquieta: quanto há de passado

em nosso presente, e em nosso futuro? Certamente, nosso tempo histórico guarda distância

suficiente para que possamos vislumbrar a montanha de equívocos que herdamos. Mesmo

assim, temos a nítida impressão de que nosso passado conservador, ao invés de oprimir,

invade “o cérebro dos vivos” sem cerimônia, com a maior desfaçatez, manifestando um

desejo ardente de se atualizar.

Infelizmente, sob a chancela de uma “racionalidade de dominação do mundo”,

criaram-se armadilhas para o pensamento que acabaram por justificar posturas de

superioridade de algumas sociedades sobre outras, de uns grupos sobre outros como também

entre indivíduos, produzindo, deliberadamente, sofrimento e morte. Não há dúvidas que

nenhum século da história humana conheceu manifestações de barbárie tão extensas, tão

154 MARX, Karl. O Dezoito Brumário de Luis Bonaparte. Rio de Janeiro: Vitória, 1961, p. 199.
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massivas e tão sistemáticas quanto o século XX. Sabemos que a história humana é rica em

atos bárbaros, cometidos tanto por nações “civilizadas” quanto por minorias sociais ou tribos

“selvagens”, mas a história moderna, depois da conquista das Américas, parece uma sucessão

de atos desse gênero: o massacre de indígenas das Américas, o tráfico negreiro, as guerras

coloniais. Trata-se de uma barbárie “civilizada”, isto é, conduzida pelos impérios coloniais

economicamente mais avançados.

Karl Marx era um dos críticos mais ferozes desses tipos de práticas maléficas e

destruidoras da modernidade, que, para ele, estão associadas às necessidades de acumulação

do capital. Em O Capital, especialmente no capítulo sobre a acumulação primitiva, Marx

desenvolve uma crítica radical dos horrores da expansão colonial: a escravização ou o

extermínio dos indígenas, as guerras de conquista, o tráfico de negros.

Essas “barbáries e atrocidades execráveis”, segundo Marx

não têm paralelo em qualquer outra era da história universal, em nenhuma raça por
mais selvagem, grosseira, impiedosa e sem pudor que ela tenha sido” – não foram
simplesmente passadas aos lucros e perdas do progresso histórico, mas devidamente
denunciadas como uma “infâmia. (MARX, V. 1, p.557-558, 563)

Nessa direção, considerando algumas das manifestações mais sinistras do capitalismo,

como as leis dos pobres ou os workhouses e os processos de deportação, escreve Marx em

1847 – essas “bastilhas de operários” –, uma passagem surpreendente e profética, que parece

anunciar novos tempos de dor e sofrimento inimagináveis e acrescenta

“A barbárie reapareceu, mas desta vez ela é engendrada no próprio seio da
civilização e é parte integrante dela. É a barbárie leprosa, a barbárie como lepra da
civilização”.155

Mas no século XX, todos os limites são transgredidos. A diferença agora é qualitativa.

Trata-se de uma barbárie especificamente moderna, do ponto de vista de seu etos, de sua

ideologia, de seus meios enfim, de sua estrutura. A racionalidade instrumental constitutiva da

barbárie apresentada como propriamente moderna apresenta as seguintes características:

1) Utilização de meios técnicos modernos. Industrialização do homicídio. Exterminação
em massa graças às tecnologias científicas de ponta;

155 Marx escreveu em 1847 esta passagem surpreendente e profética: "A barbárie reapareceu, mas desta vez ela é
engendrada no próprio seio da civilização e é parte integrante dela. É a barbárie leprosa, a barbárie como lepra
da civilização" (Ver Barbárie e modernidade no século 20 de Michael Lowy, publicado pela Revista JHC
mídia digital, Ed. 002, p. 19, 2012. Link de acesso -
http://issuu.com/heitordacostadacosta/docs/jhcmidiadigital_edicao002 acesso em 10/01/2014 e, originalmente
em francês, na revista "Critique Communiste" nº 157, hiver 2000).
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2) Impessoalidade do autor. Eliminação de populações inteiras (homens e mulheres,
crianças e idosos) com o menor contato pessoal possível entre quem toma a decisão e
as vítimas;

3) Gestão burocrática, administrativa, eficaz, planificada, “racional” (em termos
instrumentais) dos atos bárbaros;

4) Ideologia legitimadora do tipo moderno: “cirúrgica”, “biológica”, “higiênica”,
“científica” garantindo o status de verdade e de necessidade.

Segundo Löwy,

... todos os crimes contra a humanidade, genocídios e massacres do século XX não
são modernos no mesmo grau: o genocídio dos armênios em 1915, o genocídio
levado a cabo pelo Pol Pot no Camboja, aquele dos tutsis em Ruanda etc. associam,
cada um de maneira específica, traços modernos e traços arcaicos. Os quatro
massacres que encarnam de maneira mais acabada a modernidade da barbárie são o
genocídio nazista contra os judeus e os ciganos, a bomba atômica em Hiroshima, o
Goulag estalinista e a guerra norte-americana no Vietnã. (LÖWY, 2000, p.49)

Como observa o sociólogo Zygmunt Bauman, a ideologia legitimadora do genocídio é

um produto típico da cultura racional burocrática moderna, que elimina da gestão

administrativa toda a interferência moral, revelando traços, pseudocientíficos, biológicos,

antropométricos, eugenistas

Em seu ensaio sobre Auschwitz, L'Histoire déchirée, essai sur Auschwitz et les

intellectuels,( História rasgada. Um ensaio sobre Auschwitz e os intelectuais) Éditions du

Cerf, Paris, 1997, Enzo Traverso156 destaca, com precisão, o contexto do genocídio. Ele

afirma que Auschwitz não se trata nem de uma simples “resistência irracional à

modernização”, nem de um resíduo de barbárie antiga, mas de uma manifestação
patológica da modernidade, do rosto escondido, infernal, da civilização ocidental, de

uma barbárie industrial, tecnológica, “racional” (do ponto de vista instrumental). Tanto

a motivação decisiva do genocídio – a biologia racial – quanto suas formas de realização – as

câmaras de gás – eram perfeitamente modernas. Se a racionalidade instrumental não basta

para explicar Auschwitz, ela é sua condição necessária e indispensável.

Löwy em seu artigo sobre “Barbárie e modernidade no século 20” observa que nos

meios de exterminação nazistas há uma combinação de diferentes instituições típicas da

modernidade: ao mesmo tempo, a prisão descrita por Foucault, a fábrica capitalista da qual

falava Marx, “a organização científica do trabalho” de Taylor, a administração

156 Enzo Traverso (nascido em 14 outubro de 1957 em Gavi , Piedmont região, Itália ) é um historiador italiano
que vive e trabalha na França há mais de 20 anos e tem escrito sobre questões relacionadas com o Holocausto e
totalitarismo.
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racional/burocrática, segundo Max Weber. Este último tinha intuído, como sublinha Marcuse,

a transformação da razão ocidental em força destrutiva. Sua análise da burocracia como

“máquina desumanizada”, impessoal, sem amor nem paixão, indiferente a tudo aquilo que não

é sua tarefa hierárquica, é essencial para compreender a lógica reificada dos campos da morte.

Isso vale também para a fábrica capitalista, que estava presente em Auschwitz, ao mesmo

tempo nas oficinas de trabalho escravo da empresa IG Farben e nas câmaras a gás, na

produção da bomba atômica, na produção de “Napau” e de agentes químicos e biológicos

utilizados indiscriminadamente em guerras e conflitos recentes (Vietnã, Líbano, Iraque,

Bósnia, Palestina e Síria), lugares de produção “em cadeia” de mortos.

Assim, o processo civilizador do capital, em curso, significa antes de tudo, a

monopolização pelo estado da violência – como mostram, depois de Hobbes, tanto Max

Weber quanto Norbert Elias (mesmo considerando temporalidades diferentes)  é necessário

reconhecer que a violência do Estado está na origem de todos os genocídios do século XX.

Auschwitz não representou uma “regressão” em direção ao passado, em direção a uma idade

bárbara primordial, mas foi realmente um dos rostos possíveis da civilização industrial

ocidental. Ele constitui ao mesmo tempo uma ruptura com a herança humanista e

universalista dos Iluministas e um exemplo terrível das potencialidades negativas e

destrutivas de nossa civilização.

Não podemos deixar de explicitar a tortura como um domínio específico da “barbárie

civilizada”. Como destaca Eric Hobsbawn em seu ensaio de 1994, “Barbárie: um guia para

o usuário”: nesse ensaio Hobsbawm procura categorizar alguns parâmetros que

possibilitaram a eclosão maciça da barbárie no mundo ocidental do século XX, tais como a

supressão ou desvirtuamento dos ideais iluministas e a habituação às intolerâncias, geradoras

de barbáries.

O preconceito contra a prática da totura era tão forte que ela não pôde retornar após a

derrota da Revolução Francesa que a havia “seguramente” abolido. Desta forma, podemos

suspeitar que nos redutos da barbárie tradicional, que resistem ao progresso moral – por

exemplo, as ditaduras do século XX com suas prisões militares ou outras instituições análogas

– nos assegura que ela (tortura) de fato não desapareceu.

No século XX, sob o fascismo e o estalinismo, nas guerras coloniais – Argélia (1991),

Irlanda (1923), Filipinas (1969), Congo (1999), Angola (1975), etc., e nas ditaduras latino-

americanas, a tortura é de novo empregada em grande escala. Os métodos são diferentes – a

eletricidade substitui o fogo e os torniquetes – mas a tortura de prisioneiros políticos tornou-

se, no curso do século XX, uma prática rotineira – mesmo se não-oficial (assumida) – de
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regimes totalitários, ditatoriais como o nosso pós 1964, e mesmo, em certos casos (as guerras

coloniais) e “democráticos” – em que  Guantánamo pode ser tomado como exemplo, pois sua

existência revela a maior contradição de uma nação que se julga a mais democrática entre

todas e de uma constituição que se apresenta como salvaguarda dos direitos civis mais

elementares157.

Nesse caso, o termo “regressão” é pertinente, na medida em que a tortura era praticada

em inúmeras sociedades pré-modernas, e também na Europa, da Idade Média até o século

XVIII. Um uso bárbaro que o processo civilizador parecia ter suprimido no curso do século

XIX voltou no século XX, sob uma forma mais “moderna” – do ponto de vista das técnicas –

mas não menos desumana.  Isso não quer dizer que o progresso técnico e científico é

intrinsecamente portador de mazelas – nem tampouco o inverso. Simplesmente, a barbárie se

apresenta como uma das manifestações possíveis da civilização industrial/capitalista moderna

– ou de sua cópia “socialista” burocrática.

Em Dialética do Iluminismo (1944), Adorno e Horkheimer constatam a tendência da

racionalidade instrumental de se transformar em loucura assassina: a “luminosidade gelada”

da razão calculista “carrega a semente da barbárie” revelando a natureza paradoxal da

civilização moderna. Entretanto, essas expressões ainda são tributárias, apesar de tudo, da

filosofia do progresso. Na verdade, Auschwitz, Hiroshima, Coreia, Vietnã, as ditaduras latino-

americanas, Bósnia, Líbano, Iraque, entre outras não são em nada uma “regressão à barbárie”

– ou mesmo uma “regressão”: não há nada no passado que se compare à produção industrial,

científica, anônima e racionalmente administrada da morte em nossa época.

Gostaríamos de salientar que nosso desejo com estas inflexões não tem como objetivo

reduzir a história do século XX a seus momentos de dor e sofrimento humano. Devemos

lembrar que o Século XX foi também o século de lutas e de esperança, de inúmeros avanços

científicos e tecnológicos a favor da vida, das sublevações dos oprimidos, das solidariedades

internacionais, dos combates revolucionários no México, 1914; Petrogrado, 1917; Budapeste,

1919; Paris, 1944; Budapeste, 1956; Havana, 1961; Paris, 1968; Lisboa, 1974 e tantos outros

momentos fortes – mesmo se efêmeros – dessa dimensão emancipadora do século. Eles se

tornaram paradigmas preciosos que com certeza sustentarão a luta das gerações futuras por

uma sociedade humana e solidária.

157 Apenas para exemplificar a contradição que a prisão de Guantánamo representa basta observar o artigo
ARTIGO XIII da Constituição dos Estados Unidos: ”Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar
sujeito a sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição por um crime pelo
qual o réu tenha sido devidamente condenado”.(grifo nosso) Cabe aqui lembrar que a maioria dos presos em
Guantánamo são suspeitos de terrorismo, portanto, a maioria dos processos não foram submetidos a
julgamento por uma corte americana.
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Infelizmente, guardando as devidas proporções e o contexto histórico, a impressão que

fica, a sua maneira, é de certa forma que o ditador estava certo...

“Esse Reich permanecerá por milhares de anos”

5.2 Formas de consciência e a concepção de mundo

Uma exagerada crença no poder exclusivo e absoluto da razão humana para conhecer a

realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais exerceu profunda influência nos pensadores

mais proeminentes do século XIX, entre eles Auguste Comte (1798-1857). A revolução

industrial era prova cabal da rápida evolução das ciências naturais em que a física, a química e

a biologia se mostravam capazes de explicar e controlar as forças da natureza. Os sucessos de

suas descobertas forneceram as bases para o avanço das forças produtivas, alterando

continuamente os modos de produção e consequentemente as relações sociais, atraindo os

primeiros cientistas sociais para o seu método de investigação.

Apesar de muitos positivistas reconhecerem que os princípios reguladores do mundo

físico e do mundo social diferiam quanto à essência, a crença na origem natural de ambos

acabou por aproximá-los. O conhecimento dos princípios que regem a natureza poderiam

substituir as explicações teológicas, filosóficas e de senso comum por meio das quais, até

então, o homem explicava a realidade. Essa tentativa de derivar as ciências sociais das

ciências físicas é patente nas obras dos primeiros estudiosos da realidade social. O próprio

Comte deu inicialmente o nome de "física social" às suas análises da sociedade, antes de criar

o termo Sociologia.

Referindo-se a sua “física social”, Comte esclarece:

Entendo por física social a ciência que tem por objeto próprio o estudo dos
fenômenos sociais, segundo o mesmo espírito com que são considerados os
fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos, isto é, submetidos a leis
invariáveis, cuja descoberta é o objetivo de suas pesquisas. (COMTE apud
MARTINS, 2007, p.32).

Para Martins, os resultados obtidos por Comte em suas pesquisas

tornam-se o ponto de partida positivo dos trabalhos do homem de Estado, que só
tem, por assim dizer, como objetivo real descobrir e instituir as formas práticas
correspondentes a esses dados fundamentais, a fim de evitar, ou pelo menos mitigar,
quanto possível, as crises mais ou menos graves que um movimento espontâneo
determina, quando não foi previsto. Numa palavra, a ciência conduz à previdência, e
a previdência permite regular a ação. (MARTINS, 2007, p.32)
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Isso significa que os fenômenos sociais são submetidos a leis invariáveis, por

exemplo, a lei da distribuição das riquezas e do poder econômico, que determina a

“indispensável concentração de riquezas na mão dos senhores industriais” é, para Comte, um

exemplo de lei invariável, natural, da sociedade, cujo estudo é tarefa da “física social” e,

depois, da sociologia. Para Comte, que tanto influenciou Durkheim, a sociologia tinha

também a tarefa “educativa” de esclarecer aos proletários essas leis invariáveis, porque são

precisamente os proletários que precisam ser convencidos desse caráter natural da

concentração indispensável das riquezas nas mãos da burguesia industrial. Ele espera que

[...] os proletários reconhecerão, sob o impulso feminino, as vantagens da submissão
e de uma digna irresponsabilidade [...] graças à doutrina positivista que há de
preparar os proletários para respeitarem, e mesmo reforçarem as leis naturais da
concentração do poder e da riqueza (COMTE apud LÖWY, 2008, p. 43)

Por essa citação, parece também que, para ele, a mulher é submissa e não tem

nenhuma responsabilidade, e que isso é uma lei natural. Elas poderão assim ajudar os

proletários a reconhecerem as vantagens dessa situação. O que podemos perceber é que a

submissão da mulher e do proletário caminham juntos, resultando ambos de leis naturais,

invariáveis.

Marx em uma nota de rodapé de seu livro “O Capital” ironiza a obra de Comte,

Augusto Comte e sua escola procuraram demonstrar a necessidade eterna dos
senhores do capital. Eles poderiam, com os mesmos argumentos, demonstrar a
necessidade eterna dos senhores feudais. (MARX, 1973, p. 631)

Isso quer dizer que o argumento é o mesmo e poderia servir tanto aos capitalistas

quanto aos senhores feudais. O positivismo, que se apresenta como ciência livre de juízos de

valor, neutra, rigorosamente científica, que nas palavras de Augusto Comte, “não admira nem

amaldiçoa os fatos políticos”158, acaba tendo uma função política e ideológica.

Assim, a “física social” de Comte inspirou profundamente os economistas de seu

tempo, à época da Revolução Industrial, a produção de leis que diziam ser tão válidas para o

mundo social quanto econômico como as leis da ciência para o mundo físico. As doutrinas

formuladas se tornaram as leis “naturais” da economia de forma que, convencidos de suas

verificações, elas eram apresentadas como fixas e eternas.

Tal como a ascensão da classe dos negociantes, após a Revolução Comercial, trouxera

consigo a teoria do mercantilismo, assim como as doutrinas dos fisiocratas, acentuando a

158 (COMTE, 1973, apud LÖWY, 1996, p. 40)
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importância da terra como fonte de riqueza, se desenvolveu na França agrícola, assim a

ascensão da burguesia industrial, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, trouxe consigo

teorias econômicas determinadas pelas condições objetivas daquele contexto.

Assim, nasce a chamada “Economia Clássica”, congregando economistas, como Adam

Smith (1723 – 1790), considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico,

fundador da escola clássica e outros como David Ricardo (1772 – 1823), cujas obras incluem

a teoria do valor-trabalho, a teoria da distribuição (as relações entre o lucro e os salários), do

comércio internacional e temas monetários; Thomas Malthus (1766 – 1834), considerado o

pai da demografia por sua teoria para o controle do aumento populacional; John Ramsay

McCulloch (1789 – 1864) um dos pioneiros na coleta, análise estatística e publicação de

dados econômicos; Nassau William Senior (1790 – 1864) e sua Teoria da Abstinência,

segundo a qual a jornada de trabalho não poderia ser reduzida, porque o lucro obtido pelo

empregador vinha da última hora — tirada essa, eliminar-se-ia o lucro, e destruir-se-ia toda a

indústria. e John Stuart Mill (1806 – 1873) partidário do liberalismo e famoso representante

do radicalismo filosófico, uma escola de pensamento também conhecida por “Utilitarismo”

que defende uma base científica para filosofia - na  década de 1850,  escreveu "Sobre a

Liberdade”. Seus escritos advogando as liberdades econômica e moral do indivíduo sobre o

Estado foram vistos como profundamente radicais, o que se mostrou compreensível,

considerando o perfil conservador da sociedade inglesa da época.

Logo, a economia clássica se adequava admiravelmente às necessidades particulares

dos homens de negócio e os industriais da época de forma que dela poderiam escolher as leis

naturais que justificassem seus atos, neutralizando qualquer prática ou forma de pensar que

colocassem em risco seus interesses privados. Assim, a naturalização (re)nasce como processo

capaz de neutralizar qualquer possibilidade de ação que pudesse subverter a ordem instituída.

Tanto ontem quanto hoje, o recurso à naturalização é largamente utilizado na tentativa

de justificar as desigualdades sociais remetendo-se a supostas causas naturais.

Sob a ótica do naturalismo, a situação de inferioridade econômica entre as pessoas

ocorre devido a fatores como a “raça” (etnia) e o sexo (gênero). O racismo e a discriminação

por gênero (machismo e feminismo) e por classe social são, portanto, tentativas ideológicas de

explicação da estratificação social e das desigualdades sociais através do recurso à

naturalização. O grupo social hegemônico, que se encontra no poder, beneficia-se do recurso

à naturalização porque, por meio dele, se permite estabelecer (e justificar) uma hierarquização

de grupos ou classes.
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A identificação do estudo da sociedade ao estudo da natureza estimulou a primeira à

busca de leis sociais análogas às leis da Física, eliminando o papel da práxis social como

elemento gerador de mudanças na sociedade.

Segundo Marcuse (1969, p.310)

a prática social, especialmente no que se refere à transformação do sistema social,
fora assim suprimida pela fatalidade. A sociedade era concebida por leis racionais
que funcionavam com necessidade natural.

Desta forma, a sociedade tem uma ordem natural a-histórica que não muda e à qual o

homem deve submeter-se. Essa posição de submissão aos princípios das leis invariáveis da

sociedade leva a uma posição de resignação grandemente enfatizada na obra de Comte. Em

relação a essa posição de submissão, ele escreve,

O positivismo tende poderosamente, pela sua natureza, consolidar a ordem pública,
pelo desenvolvimento de uma sábia resignação. Porque não pode existir uma
verdadeira resignação, isto é, uma disposição permanente a suportar com constância
e sem nenhuma esperança de mudança, os males inevitáveis que regem todos os
fenômenos naturais que, senão, através do profundo sentimento dessas leis
invariáveis. A filosofia positiva, que cria essa disposição, se aplica a todos os
campos, inclusive ao campo dos males políticos. (COMTE apud LÖWY, 2008, p.
43)

Segundo Morais Filho (1983, p. 31), a consideração de que "o espírito positivo tende a

consolidar a ordem pelo desenvolvimento racional de uma sábia resignação diante dos males

políticos incuráveis" revela bem isso.

Aplicando esse princípio aos males políticos e sociais como o desemprego estrutural, à

fome, à miséria, as formas de segregação, ao apartheid social institucionalizado que também

são resultantes para muitos, de leis naturais, tão inevitáveis e independentes de qualquer

vontade social quanto às outras, a atitude correta, positiva, científica é também nesse caso, de

“sábia resignação”.

Dessa maneira, os pensadores que sempre se alinharam aos interesses materiais e

ideológicos velados da ordem sociorreprodutiva do capital tentam representá-la de forma

deturpada, isto é, ideológica. A título de exemplo, no plano ideológico, a pregação da

resignação facilita a aceitação de leis naturais que consolidam a ordem vigente,

justificadora da autoridade reinante e facilitadora da proteção dos interesses da classe

hegemônica, considerando o contexto histórico. Se essa sábia resignação for

compartilhada por todos e, principalmente, pelo proletariado, teremos com certeza

consolidado a ordem pública instituída. Desta forma, o positivismo, a partir de Comte,
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se desloca do campo crítico e revolucionário para o campo conservador e legitimador da

ordem instituída.

Os fenômenos econômicos são muitas vezes apontados por Comte, e por muitos que o

sucederam, como expressão dessas leis sociais naturais invariáveis apresentadas como guia

para regulamentação da vida do homem, da natureza como um todo e do próprio universo. Há

de se reconhecer que os fortíssimos conteúdos ideológicos do positivismo inspiraram o

pensamento neoclássico no campo da economia e do formalismo e funcionalismo na

sociologia.

Outro personagem de indiscutível importância para a sociologia e, por conseguinte

para a economia política, foi Émile Durkheim. Iniciou sua vida acadêmica em sua terra natal e

depois, em Paris, onde frequentou grandes escolas francesas. Formou-se em Filosofia, e em

1885, já exercendo a função de professor. Em 1887, foi nomeado Professor de Pedagogia e

Ciências Sociais em Bordeaux ministrando aulas para o primeiro curso de Sociologia criado

em uma universidade francesa. Em sua aula inaugural, em Bordeaux, Durkheim afirma,

que tinha a consciência de estar “encarregado de ensinar uma ciência nova e que só
contava com um pequeno número de princípios estabelecidos”,  e pensava,  como
professor, “em ir fazendo a ciência à medida em que a ensinava (DURKHEIM apud
ORTIZ, 2002, p. 92).

Discípulo de Comte, ele elevou com seus estudos a sociologia ao status de ciência

acadêmica burguesa, isto é, em ciência social, ao formular e difundir os pressupostos básicos

do positivismo como ideologia conservadora. Segundo Durkheim, a contribuição de Comte

para o desenvolvimento da sociologia, enquanto ciência, é inegável. Assim ele escreve no seu

no ensaio sobre Montesquieu e Rousseau:

A ciência social não podia progredir enquanto não havia estabelecido que as leis da
sociedade não são diferentes das que regem o resto da natureza e que, portanto, o
método que serve para descobrir essas leis não é diferente do método que se aplica
as ciências sociais. Esta foi a contribuição de Comte à ciência da Sociedade.
(DURKHEIM apud LÖWY, 2008, p. 44)

Ao proclamar que as leis sociais são tão necessárias quanto as leis físicas, ele reafirma

o profundo parentesco entre a economia política e o positivismo. Nessa direção ele escreve

“Os economistas foram os primeiros a proclamar que as leis sociais são tão
necessárias quanto as leis físicas Segundo eles, é tão impossível a concorrência não
nivelar pouco a pouco os preços, quanto é impossível aos corpos não cair seguindo a
linha vertical. Se se estender esse mesmo princípio a todos os fatos sociais, a
sociologia estará fundada”. (DURKHEIM apud LÖWY, 2008, p. 45)
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Apesar de sabermos que, na realidade, a relação entre a concorrência e os preços não

se realiza de uma forma direta, essa tese incorporou o construto ideológico da economia

clássica, largamente aceito e difundido pelos economistas mais renomados. Para Durkheim, a

sociologia tem como finalidade estudar eventos que obedeçam as leis sociais, leis invariáveis

como as leis naturais da física, química ou biologia, utilizando o mesmo método investigativo

focado na busca pela objetividade e neutralidade.

O método de investigação de Durkheim envolve, segundo ele, 3 características:

1) ser independente diante de qualquer filosofia, visando apenas “que o princípio da

causalidade seja aplicado nas ciências sociais” (Regras do Método Sociológico,

1978b, 123);

2) garantir a objetividade, expressa na frase – “os fatos sociais devem ser tratados

como coisa.”159 O sociólogo deve eliminar as pré-noções, que formula a respeito dos

fatos para poder examinar esses fatos como realmente são. Essa neutralidade científica

proposta por Durkheim para a Sociologia tem sido objeto de muitas controvérsias e

duramente criticada por Löwy (2008), principalmente porque as “coisas sociais” são

diferentes em natureza das “coisas naturais” e a eliminação dos juízos de valor se

mostra impossível, e o seu controle difícil e relativo;

3) refere-se ao caráter sociológico: os fatos sociais devem ser explicados por outro

fato social, sem perder sua especificidade. Devemos encontrar uma explicação social

para um fato social. Para tanto, procura analisar os fatos ou fenômenos comparando-se

os casos, verificando as variações apresentadas - método comparativo.

No que tange à neutralidade, o cientista social segundo o ponto de vista Durkheimiano

deve despir-se de todas as pré-noções (prejuízos, doutrinas, etc.) qualquer que seja sua

afinidade, paixão ou preconceito, antes de se dedicar ao estudo da realidade social. Podemos

dizer que essas pré-noções são como olhar um evento através do vidro fosco. A imprecisão se

instala diante da impossibilidade de se capturar detalhes importantes para a representação do

fenômeno social observado.

Segundo Löwy (2008, p. 48), em toda a obra Durkheimiana pode-se perceber seu

caráter profundamente conservador. Sua visão racionalista e positivista, se enquadra também

159 Grifo nosso.



234

numa abordagem funcionalista, que trata a sociedade como um sistema, em que as instituições

desempenham funções que contribuem para manutenção de uma determinada ordem social.

Em “Regras do Método Sociológico” ele afirma

Nosso método não tem nada de revolucionário, pelo contrário, ele é essencialmente
conservador, porque considera os fatos sociais como coisas cuja natureza, por mais
maleável que seja, não pode ser modificado pela natureza humana (DURKHEIM
apud LÖWY, 2008, p.48)

Em sua primeira grande obra publicada “A Divisão do Trabalho Social”, Durkheim

(1978a, p.40) conceitua Consciência Coletiva, um conceito que se mostra extremamente

importante em sua obra:

O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma
mesma sociedade forma um sistema determinado que tenha sua vida própria;
poderemos chamá-lo: consciência coletiva ou comum. Sem dúvida, ela não tem por
substrato um órgão único; é por definição, difusa em toda extensão da sociedade.
(DURKHEIM, 1978a, p. 40)

Sobre a consciência coletiva ele afirma que ela pertence a uma instância moral e

cognitiva, diferindo da consciência individual, embora se realize nos indivíduos. Também

define o termo como a totalidade das semelhanças sociais. A imprecisão do conceito

formulado, por ser novo na época, obrigou-o a fazer uso constante de notas explicativas,

afirmando que consciência coletiva se referia somente “às similitudes sociais” partilhadas pela

média dos membros de uma sociedade.

Para Durkheim, a consciência coletiva objetiva-se nos sistemas jurídicos, nos

códigos legais, na arte, na religião, nas crenças, nos modos de sentir, nas ações humanas de

um modo geral. A consciência coletiva é apresentada como fundamento do ordenamento

social, existe difundida na sociedade e interiorizada pelos indivíduos.

Sendo esse conceito muito abrangente, segundo Lukes (1977), Durkheim a partir de

1897 passa a utilizar o conceito de “representações sociais”.

A vida social é feita essencialmente de representações que são os estados da
consciência coletiva, diferentes em natureza dos estados da consciência individual.
Elas exprimem o modo pelo qual o grupo se concebe a si mesmo em suas relações
com os objetos que os afetam. Ora, o grupo está constituído de maneira diferente do
indivíduo, e as coisas que o afetam são de outra natureza... Para compreender a
maneira como a sociedade se vê a si mesma e ao mundo que a rodeia, é preciso
considerar a natureza da sociedade e não a dos indivíduos”. (DURKHEIM, Regras
do Método sociológico, XXVI,1978b)
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Durkheim esboça acima uma de suas ideias fundamentais de que a sociedade é mais

do que a soma dos indivíduos e de que o todo (a sociedade) prevalece sobre as partes (os

indivíduos). Sendo assim, a Sociologia deve dar prioridade à análise do todo sobre as partes.

Em toda sua obra, percebe-se um destaque para o estudo sistemático das representações

coletivas, das origens sociais das formas de pensamento, das crenças coletivas, religiosas e

morais. Essas representações coletivas resultariam das relações  sociais entre os indivíduos

associados e seriam responsáveis por uma força moral vigente na sociedade. Aparecem como

“padrões e regras estabelecidas” que delimitam os atos individuais, se impondo aos

indivíduos e perdurando através das gerações.

Por último, cabe salientar que em sua obra “A Divisão do trabalho social”, Durkheim

procura compreender as repercussões da divisão do trabalho e do aumento do individualismo

na integração social. Coloca-se contra a crítica da divisão do trabalho que a ela atribui o

conflito de classes entre patrões e empregados, e o aprofundamento da alienação no trabalho,

feita pelos socialistas. Segundo Durkheim, toda espécie de problema resulta da ampliação das

“funções econômicas na sociedade, que antes ocupavam um papel secundário na sociedade e

agora estão em primeiro plano”, fazendo recuar as funções religiosas, administrativas,

militares, de forma desregrada.

Sua tese principal foi formulada a partir da crescente especialização das funções

desempenhadas pelo trabalhador. Segundo Durkheim, esse processo de fragmentação realiza

um papel amplo de integração dos indivíduos ao corpo social, possibilitando coesão e

solidariedade social. De forma que, para além da vinculação à  dimensão econômica, a divisão

do trabalho tem um “caráter moral, pois as necessidades de ordem, de harmonia, de

solidariedade social, geralmente, passam geralmente por morais” (DURKHEIM, A

Divisão do Trabalho social, 1978a, p. 31).

Sabemos hoje que essa tese de Durkeim não se sustenta ou talvez nunca se sustentou.

Podemos apontar, entre as várias críticas feitas à divisão internacional do trabalho, o

acentuado processo desigual de distribuição da riqueza, em que os países industrializados

costumam levar vantagem no comércio global, regulando o fluxo de mercadorias, por

conseguinte o consumo. Além disso, as empresas transnacionais ao buscarem seus próprios

interesses desconsideram os efeitos predatórios da forma de produção que adotam e que se

fazem sentir nas áreas social, econômica e ambiental nos países onde suas filiais se instalam.

No que tange à preservação do meio ambiente,  verifica-se que muitas dessas indústrias

transnacionais são consideradas poluidoras e para fugir das leis ambientais e de

comercialização mais severas de seus países de origem procuram cada vez mais os países
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subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde  a necessidade de consumo de grandes

quantidades de matéria-prima e de energia é ignorado, além da farta e barata mão-de-obra a

disposição.

Não se pode negar que suas interpretações e ideias exerceram grande influência na

sociologia francesa e em outras escolas fora da França, inclusive no Brasil, convertendo-se em

matriz teórica para os estudos realizados pelos sociólogos americanos Talcott Parsons (1902 –

1979) (Funcionalismo Estrutural) e  Robert King Merton (1910 – 2003), conhecido por ter

cunhado a frase “profecia autorrealizável”160, além do conceito largamente usado de “grupo

de referência”, e antropólogos da envergadura de Bronislaw Malinowski  (1884 – 1942) e

Alfred Radicliffe- Brown da escola funcionalista, sendo esse último, considerado um dos

maiores expoentes da Antropologia Social, ao desenvolver a teoria do funcionalismo

estrutural; apenas para citar alguns.

Para Löwy (2008), apesar de Durkheim ser mais cientista social na concepção do

termo que Comte sua contribuição é muito pequena no terreno das ciências sociais, mas o que

se mostra mais importante é o de ter direcionado seus esforços na tentativa sincera de produzir

um conhecimento científico.

Entre as mais destacadas figuras da tradição intelectual burguesa, que também merece

destaque em nosso estudo, está Maximilian Karl Emil Weber conhecido simplesmente como

Marx Weber. Nasceu na Alemanha, em 21 de abril de 1864, na cidade de Erfurt, e faleceu em

14 de junho de 1920, em Munique. Considerado um dos fundadores da Sociologia, seu

trabalho mais notório foi “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, traduzido pela

primeira vez para o inglês por Talcott Parsons em 1920, se tornando uma das obras mais

importantes, de forma que a tese sobre a ética e as ideias puritanas contribuiu

substancialmente para o desenvolvimento e a expansão da ordem capitalista.

Nesse livro, ele investiga as razões do capitalismo ter sido desenvolvido inicialmente

em países como a Inglaterra e a Alemanha, concluindo que isso se deve à mundividência e

hábitos de vida instigados ali pelo protestantismo, na época. Portanto, para Weber, a reforma

160 Há título de esclarecimento o que Merton chama de profecia autorrealizável ou autorrealizada é um
prognóstico que, ao se tornar uma crença, provoca a sua própria concretização. Quando as pessoas esperam ou
acreditam que algo acontecerá, agem como se a profecia ou previsão já fosse real e assim a previsão acaba por
se realizar efetivamente, ou seja, ao ser assumida como verdadeira - embora seja falsa - uma previsão pode
influenciar o comportamento das pessoas, seja por medo ou por confusão lógica, de modo que a reação delas
acaba por tornar a profecia real. Em seu livro Social Theory and Social Structure. New York: Free Press,
1968. p. 477 ele escreve "The self-fulfilling prophecy is, in the beginning, a false definition of the situation
evoking a new behaviour which makes the original false conception come 'true'. Isto é, "A profecia
autorrealizável é, no início, uma definição falsa da situação, que suscita um novo comportamento e assim
faz com que a concepção originalmente falsa se torne verdadeira.” (Grifo nosso)
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protestante articulou uma nova ética fundada no puritanismo calvinista contribuindo para a

formação do “espírito do capitalismo”. Esse momento histórico observado e narrado por

Max Weber, marca a passagem da sociedade tradicional (positivista clássica) para outra

marcada pelo racionalismo e pelo formalismo, isto é, pela legalidade.

Segundo Weber, o novo crente combinava a renúncia às tentações mundanas de

futilidade e prazer com a dedicação ao trabalho, de forma que somente dessa maneira obteria

a glorificação de Deus. Surge um novo trabalhador, sóbrio, dedicado ao trabalho e com a

consciência tranquila, isto é, resignado em relação à desigualdade de riquezas, uma vez que

essa última era fruto do reconhecimento divino. Suas análises o levam a concluir que o

puritanismo protestante traz em seu bojo o surgimento de um novo ethos e valores (juízo de

valor) que seriam fundamentais para impulsionar o capitalismo. Max Weber sofreu grande

influência do filósofo Heinrich Rickert (1863 – 1936) seu professor e um dos líderes da

filosofia neokatiana. Ele ficou conhecido pela defesa de uma distinção qualitativa entre fatos

históricos e científicos, contrariando a opinião de filósofos da linha de Nietzsche e Bergson,

por exemplo. Pregou a Kulturwissenschaft, a ciência de cultura, que poderia ser uma ciência

objetiva desses conceitos universais, como religião, arte, e lei, emergindo da multiplicidade de

culturas individuais e sociedades. Escreveu muitos livros de filosofia, traduzidos para vários

idiomas entre eles “Os limites da conceitualização Científico-Natural” publicado em 1902.

O trabalho de Ricket influenciou profundamente Max Weber, determinando como

deveria ser seu comportamento acadêmico, sobretudo a respeito da construção da sua

epistemologia do saber sociológico e a diferença fundamental de abordagem da problemática

social desenvolvida por ele em relação ao método positivista. Devemos salientar que Weber

nunca foi um autor positivista no sentido clássico, divergindo principalmente quanto ao

método de investigação (nomotético) utilizado pelas ciências naturais como o idiográfico

proposto por Ricket. Ele observou que os métodos namotético como idiográfico não se

mostravam adequados para o estudo dos infinitos fatos singulares que caracterizam a vida

social e histórica.

Em relação ao método nomotético ou indutivo, usado nas ciências naturais, o

problema está na possibilidade de compreensão do todo através da parte, isto é, as

generalizações, mas o fenômeno do mundo das Ciências Sociais é histórico e cultural, fazendo

parte de mundos das formulações ideológicas em que cada fato social ou histórico é único,

dificultando, assim, sobremaneira o caminho para chegar à objetividade. Nesse sentido,

mostrou-se necessário a elaboração de um método capaz de analisar um fato singular de um

determinado fenômeno chamado de método idiográfico.
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O grande problema para a aplicação do método idiográfico era como fazer a seleção

dos fatos, tendo em vista a infinidade de eventos que caracterizam a vida social ou histórica

sem levar em conta suas mediações de compreensão sistemática.

Segundo Löwyn (2008, p. 52),

... o critério que nos permite distinguir que tal ou qual fato é importante e portanto
digno de ser estudado pela ciência histórica, ou social, ou cultural, são certos
valores. Toda ciência histórica e social implica necessariamente certos valores, que
vão apontar o que é importante, e o que não é, o que merece ser estudado e o que
não merce. São esses valores que nos permitem colher nessa massa infinita de
pequenos fatos (ou grandes, ou médios), aqueles que devem ser considerados
importantes.

É certo que a obra de Ricket teve grande influência como crítica ao método positivista,

de forma que permitiu a dissociação radical entre as Ciências da Natureza e as Ciências

Sociais ou históricas, afirmando que o método de investigação de ambas não poderia ser o

mesmo, enfatizando que o método das Ciências históricas e sociais, que ele denominava de

Ciência do Espírito, deveria partir da premissa da existência de certos valores como ponto de

partida para a investigação científica, o que configurou uma ruptura com a escola positivista

clássica. É bom frisar que a diferença de abordagem entre Marx Weber e Ricket está no fato

de que Weber não acreditava em valores universais. Ele observa que o que é válido para uma

cultura, para uma nação pode não ser para outra.

Nessa direção, Löwy (2008, p.53) salienta que:

Marx Weber afirma que cada sujeito do conhecimento tem seus próprios valores,
suas próprias idèias sobre valores culturais. Sem essas ideias sobre valores culturais
seria impossível a ciência social, porque são elas que dão os critérios para selecionar
o objeto do conhecimento, para decidir o que vale a pena ser estudado. [...] Os
valores são vistos como pressuposições (ponto de vista valorativo ou ponto de vista
axiológico) indispensáveis para qualquer investigação no terreno das ciências
sociais.

Apesar de sua crítica às ciências naturais, lamentando inclusive a influência do método

biológico, positivo, naturalista na ciência econômica e na economia política, ele considera um

erro juízos de fato e de valor interferirem no processo de investigação científica, de forma que

a ciência econômica possa ser neutra, livre de qualquer ponto de vista axiológico. Desta

forma, os instrumentos conceituais utilizados dependem de valores, mas a forma com são

utilizados para chegarmos a verdade obedece às regras gerais, universais, que valem para

qualquer fato ou evento a ser estudado.

Löwy esclarece porque Weber insiste na separação entre juízo de valor e juízo de

fato na obra weberiana
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O primeiro considera que é impossível se deduzir os fatos a partir dos valores: os
valores podem inspirar nossa problemática – mas não podem servir de ponto de
partida para deduzirmos uma análise científica. O segundo elemento é a
consideração de que não se pode deduzir valores a partir dos fatos, isto é, se se fizer
uma análise de fatos não se pode extrair daí conclusões morais, nem juízos de
valor.” (LÖWY, 2008, p.57)

Para Weber, a análise dos fatos sociais não conduz a nenhuma conclusão política ou

moral, isto é, os valores morais não podem se reconciliar a partir de raciocínios científicos.

Contrariamente ao que pensava Max Weber, os juízos de valor, as ideologias, as

visões sociais de mundo, as opções morais, etc. possuem um papel importante não só na

seleção da problemática a ser analisada como também em todo o processo de investigação

científica, isto é, de produção de conhecimento. O problema que aqui percebemos não se

refere ao conteúdo da investigação científica em si, mas sim o tipo de resposta possível de ser

obtida. Isso se mostra de extrema importância e decisivo para a investigação científica, porque

delimita seu campo de visibilidade, assim como o inventário a ser realizado, tendo em vista os

limites das respostas possíveis.

De qualquer forma, o problema da teoria da ciência de Max Weber é acreditar que um

cientista social possa desenvolver um trabalho de investigação, de forma que sua pesquisa

seja livre de qualquer juízo de valor, isto é, livre de qualquer ideologia. Vendo-se num beco

sem saída, tendo em vista uma neutralidade impossível de ser alcançada, ele apela para o

dever de exercer o autocontrole humano como forma de superar esta “debilidade humana” –

de ser e estar sujeito. Essa é uma exigência quimérica que ninguém pode cumprir. Todo o

processo de análise da relação causal empírica da realidade social encontrar fatos, arrancá-los

da totalidade, descrevê-los, verificar como o objeto escolhido se relaciona com outro objeto,

as hipóteses e as conclusões teóricas é permeada de valores, ideologias, visões de mundo.

Desta forma áreas inteiras da vida social, seus limites, tipos, formas organizativas,

enfim, tantos outros atributos que qualificam e quantificam apresentam-se invisíveis. Essa

invisibilidade até certo ponto de vista deriva de uma visão política, ideológica, moral e social.

As concepções prévias de teor valorativo que são relacionadas às visões sociais de

mundo, às ideologias ou utopias, cujo papel é camuflar a realidade (ser elemento perturbador),

podem se apresentar, também, como elementos de visibilidade, iluminando e cegando ao

mesmo tempo. Não devemos esquecer que a revelação se dá na relação dialética, luz que

ambula a sombra, iluminando certos aspectos da realidade e obscurecendo outros e trazendo

intuições que antes não existiam.
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Para Löwy (2008, p.64),

um dos erros do positivismo foi ver o fator ideológico, utópico, valorativo, apenas
como um elemento perturbador, como obstáculo do conhecimento científico e não
como elemento que, também, ilumina, que faz avançar o conhecimento científico.

Assim em seu livro “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, Max Weber

cria o tipo ideal personificado pelo sujeito moderno, resignado, contemplativo, com ideias de

autonomia, autossuficiente e com profunda vocação para o trabalho. Esse é o ser que

desencantado no mundo perdeu o sentido no mundo.

Sua concepção liberal traz algumas características específicas do protestantismo

ascético, que levou ao nascimento do capitalismo, à burocracia e ao estado racional e legal

nos países ocidentais. Em Weber, as análises sobre a “revolução simbólica”, operada pelo

protestantismo ascético, efetiva a revolução moderna, na medida em que transformou a

“consciência” dos indivíduos e, a partir daí, a realidade externa uma inversão comparada com

a perspectiva de Marx sobre a consciência.  Vale a pena ressaltar que a fundamentação

histórica da noção de “sujeito moderno” é identificada na figura do protestante ascético,

dotado de vontade férrea e com as armas da disciplina e do autocontrole.

Segundo Fleischmann (1977), a transformação da consciência dos indivíduos se

apresenta como uma questão de extrema relevância para a realização do projeto de uma

sociologia da dominação em que a questão do poder se constituiria, portanto, como a chave de

entendimento para algumas importantes seções da obra weberiana, notadamente presente na

sociologia da religião e da política. Assim, no que diz respeito ao ‘campo religioso’, por

exemplo, esse não deixaria de

ser um dos domínios possíveis do exercício do poder do homem sobre o homem e
que ela é, por conseguinte, [...] uma subseção da ‘grande’ sociologia da dominação
(FLEISCHMANN, 1977, p.181).

Seguindo essa orientação, percebe-se que a sociologia da dominação de Weber

reconhece a crucialidade do poder na constituição da cultura e da vida, de modo que do

caráter agonístico da existência decorre a relevância de noções como as de ‘luta’,
‘seleção’, ‘poder’, e ‘dominação’, todas elas centrais nas análises culturais de Weber
(NOBRE, 2003, 57)

O caráter agonístico no mundo da vida e da cultura decorre do conflito entre as

diferentes perspectivas de vontade e valor. Assim, para que se faça valer determinadas
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perspectivas, torna-se necessário afirmá-las num campo de disputa em que se encontram

outras disposições de valor.

Todas as correntes de pensamento que enaltecem o “sujeito liberal” encontram

fundamento empírico na história do desenvolvimento econômico e político dos Estados

Unidos e, de certa maneira, na figura do pioneiro protestante ascético de Weber.

Sua contribuição para a consolidação do capitalismo é enorme. Reconstruindo

sistematicamente sua lógica de funcionamento, tanto do mercado competitivo capitalista,

quanto do Estado racional centralizado, apresentou-os como instituições cuja eficiência e

“racionalidade” não teriam igual. Apesar da perspectiva liberal de Weber, ao enfatizar as

“virtudes” do mercado aspectos objetivos e subjetivos que fundamentam de modo

convincente o mundo como ele é e não como um “vir a ser”, abriu, de certa forma, espaços

para determinismos e fundamentalismos de todas as ordens.

Nesse sentido, seu discurso de posse como professor na Universidade de Friburgo, em

1895, é emblemático, lhe conferindo grande notoriedade quando se declarou a favor do

imperialismo. Fleischmann (1977) observa que o pensamento weberiano vai se

desenvolvendo desde cedo em torno das questões de poder.

No respectivo discurso, figurariam afirmações com referência ao âmbito político e

econômico, como a de que a “vontade de poder e de dominação não é somente privilégio do

estadista, ela também está no centro da vida econômica”, e mesmo civilizacional, como a de

que “toda a civilização nada mais é do que uma luta pela vida, onde os mais viáveis

prevalecem e dominam” (FLEISCHMANN, 1977, p.156).

. Sua concepção crítica (e nisso reside sua atualidade extraordinária) Weber também

percebia o lado sombrio do racionalismo ocidental. Se o pioneiro protestante ainda possuía

perspectivas éticas na sua conduta, seu “filho” e, muito especialmente, seu “neto”, habitante

do mundo secularizado, é percebido por Weber de modo bastante diferente. Para descrevê-lo,

Weber lança mão de dois “tipos ideais”, ou seja, de modelos abstratos, no caso, de modelos

abstratos de condução de vida individual, os quais se encontram sempre misturados em

proporções diversas na realidade empírica concreta.

Esses “tipos ideais”, que explicam o indivíduo típico moderno para Weber, são, por

um lado, o “especialista sem espírito”, que tudo sabe acerca do seu pequeno mundo de

atividade e nada sabe (nem quer saber) acerca de contextos mais amplos que determinam seu

pequeno mundo, e, por outro lado, o “homem do prazer sem coração”, que tende a

amesquinhar seu mundo sentimental e emotivo à busca de prazeres momentâneos e

imediatos. Se a primeira leitura fornece o estofo para a apologia liberal do mercado e do
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sujeito percebido como independente da sociedade e de valores supraindividuais, a segunda

leitura marcou profundamente toda a reflexão crítica, apontando a negatividade da

burocratização da vida social até nossos dias.

Burocratização da vida social entendida como uma ameaça às possibilidades de

fomento aos criadores, tomados aqui como grandes homens e, consequentemente, à

possibilidade de criação dos novos valores.

Nesse sentido, a pauperização da vida no mundo moderno se apresenta na medida
em que as condições culturais e institucionais “mostram-se inóspitas ao
aparecimento desses tipos extraordinários (criadores), quer porque impunham à
especialização, quer porque enalteciam a opinião da maioria” (NOBRE, 2003, p.60).

Sua percepção do indivíduo moderno, como suporte das ilusões da independência

absoluta e da própria perfeição narcísica, se mostra falsa quando, na verdade, realiza, sem

saber, todas as virtualidades de uma razão instrumental cujos fins são o consumismo e

conformismo, seja ele social ou político.

Em Gramsci (1995, p.11-12), esse conformismo pode ser entendido como “participar

de uma concepção de mundo “imposta” mecanicamente pelo ambiente exterior”. Essa

concepção de mundo se mostra engendrada por um construto moral que possui o ardil de

uniformizar, de naturalizar e de homogeneizar várias dimensões da vida humana.

Passividade e servilismo são algumas expressões desse conformismo em que a

consciência alienada oblitera a percepção de mundo, da vida, consequentemente, do “Outro”

enquanto sujeito da e na história, ocupando falas, cenários, subjetividades em que a práxis

opera seus enquadres, nomeações e recriações constantes da subalternidade.

Essa “concepção mecânica de mundo” emerge de uma ordem que, segundo Weber,

“determina o destino do homem, até que a última tonelada de carvão fóssil seja consumida”.

Confluindo, ciência e tecnologia, nas sociedades de capitalismo tardio, passam como força

produtiva a cumprir um papel ideológico que em sociedades como a nossa dependente,

subalterizada em relação ao centro hegemônico do capitalismo mundial, dilacerada pela

divisão social do trabalho na sociedade, mascara, legitima e naturaliza um processo real de

dominação de classe.

Mas Marx Weber também captou a “ambiguidade constitutiva” do racionalismo

singular ao ocidente, fornecendo dois diagnósticos importantes que nos ajudam a

compreender o processo de obliteração dos sentidos na contemporaneidade: uma concepção

liberal, afirmativa e triunfalista do racionalismo ocidental; e uma concepção crítica desse
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mesmo racionalismo, que procura mostrar sua unidimensionalidade e superficialidade que

acabou por modelar e determinar a vida de milhões de seres humanos.

. A ambiguidade constitutiva do mundo moderno percebida por Weber se faz presente

em nossos dias de forma ampliada e refinada, seja a nível qualitativo seja quantitativo. O

discurso tecnocrático imanente ao próprio racionalismo ocidental se apresenta como uma

constatação óbvia de uma lógica evidente. O mercado cria riquezas com uma eficiência

singular, mas produz, simultaneamente, desigualdades e injustiça social de todo tipo.

O construto moral advindo desse processo de dominação de classe dinamizado na

contemporaneidade confluindo ciência e ideologia na busca pela hegemonia consegue ampliar

e legitimar, isto é, naturalizar contradições insuperáveis, tensões e conflitos, principalmente

em sociedades como a nossa dilacerada pela divisão social do trabalho.

Weber, de fato, não tinha fé no povo, tampouco nas classes dominantes, burocráticas

ou revolucionárias. Muitos, entretanto, se utilizaram desse ceticismo weberiano como

respaldo para justificar os regimes de opressão e ditaduras de todas as ordens, ampliando as

formas “naturalizadas” de banimento, de encarceramento e de segregação que encontraram no

século XX o seu ápice, (re)produzindo diferenças estigmatizantes e hierarquizantes para além

de clivagens clássicas centradas na ordem econômica ou na relação capital-trabalho.

O ceticismo de Weber, em relação aos mais pauperizados ou, menos intelectualizados,

como também aos pobres e desvalidos, pode ser encarado como um profundo desprezo pelas

classes populares. Segundo Weber (1904, apud BERMAN, 2007, p.40),

as massas pupulentas, que nos pressionam no dia- a- dia e na vida do Estado, não
tem sensibilidade, espiritualidade ou dignidade como as nossas; não é absurdo, pois,
que esses homens- massa (ou homens- ocos) tenham não apenas o direito de
governar-se a si mesmos, mas também, através de sua massa majoritária, o poder de
nos governar?

Não se pode negar que os princípios universalizantes recuam diante de uma forma de

pensar como a de Weber que nos últimos 200 anos de história se ampliou, se refinou e se

sedimentou na consciência burguesa. Evidenciam-se aqui aspectos da realidade com os quais

não se quer lidar, em que as determinações materiais e ideológicas revelam a conflitualidade

real do pensamento social burguês. Orientada por uma razão “superior” o modelo definido de

forma limitada e ambígua do “Homem Racional” produziu através de práticas artificiais e

alienadas os meios necessários para a reificação humana cuja expressão máxima desse

processo foi, e ainda o é, a mercantilização total da vida social em que o delírio da visão
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utilitarista demanda um relativismo moral que   aprofunda o abismo entre consciência e

realidade.

Nessa direção, Mézaròs (2009, p.30) observa que

... uma vez que as ilusões iluministas foram deixadas historicamente para trás e
enterradas como meras ilusões por parte dos adeptos da mesma tradição filosófica
que inicialmente os propusera, somos apresentados a desenvolvimentos realmente
espantosos, pois, no século XX até mesmo os mais horrendos conteúdos puderam
ser acomodados na estrutura categorial neutra dessa filosofia, desde que a
desumanidade substantiva das proposições defendidas fosse manejada com a
consistência formal adequada.

A história humana está repleta de exemplos em que a fome, a miséria, a criminalização

do “outro”, a tortura, as formas de segregação e de morte (social ou física) encontram diante

de determinados pressupostos um “faz sentido” no nível da consciência formal , isto é, a

aceitabilidade do descarte (destituição) ou da destruição de milhões de seres humanos como

se fosse uma calamidade natural inevitável, em lugar de buscar e eliminar suas causas, mas

que permanecem ocultos atrás da fachada de um formalismo abstrato.

No interior do quadro estrutural de um sistema, legalmente resguardado de dominação

e subordinação material, se mostra frequente a absurda tentativa “utilitarista” de reduzir as

qualidades humanas concretas a quantidades abstratas, a fim de aplicar-lhes sua medida

formal de proporcionalidade com base no juízo de valor e tem como modelo as relações

valorativas redutoras universalmente reafirmadas pelo capital.

A aplicação utilitarista do procedimento redutor e quantificador do capital à esfera

filosófica dos juízos de valor se mostra desprovida de um fundamento objetivo, já que a

arbitrariedade é um aspecto proeminente dessa abordagem, como veremos mais adiante. Tudo

o que ela pode oferecer é uma racionalização ideológica das relações de poder estabelecidas,

mesmo que, em suas versões precedentes, ela ainda estivesse associada a algumas ilusões

liberais. Ideologicamente mais significativa é a própria “natureza” da orientação utilitarista,

pois a aplicação de seu critério abstrato/quantificador de avaliação só pode tirar do campo de

visão a dinâmica da dominação e da subordinação.

Marx Weber ao término de sua obra “A ética protestante e o espírito do capitalismo”,

escrito em 1904, afirmava que todo o “poderoso cosmo da moderna ordem econômica” é

como “um cárcere de ferro”. Segundo ele, essa ordem inexorável, capitalista, legalista, e

burocrática “determina a vida dos indivíduos que nasceram dentro desse mecanismo [...] com

uma força irresistível” e assevera “determina o destino do homem, até que a última tonelada

de carvão fóssil seja consumida”.
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Os pensadores mais críticos do século XIX (Marx, Nietzsche, Carlyle, Mill,

Kierkeggard e outros) chegaram por caminhos diferentes à mesma compreensão – tecnologia

e organização social condicionam o destino humano. Apesar dessa constatação acreditavam

que era possível compreender os fatores que condicionam o viver em sociedade de forma que

conhecendo esses fatores poderiam traçar um novo caminho que permitisse superar os

antagonismos e contradições de uma sociedade que atingiu um nível de desenvolvimento

jamais visto, mas, para isso, com uma força irresistível submeteu, e ainda submete, milhões

de seres humanos a um modo de vida que os oprime e desumaniza, subvertendo ainda mais os

conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade.

5.3 A criminalização do “outro”: uma terrível normalidade

No início do mês de julho de 1889, enquanto agonizava a monarquia brasileira na

França, berço da cultura e da civilização europeia, o mundo se encontrava na Exposição

Universal - "Exposition Universelle"- no Champ de Mars dominada pela silhueta da Torre

Eiffel. Numa área de aproximadamente 1 Km2 que incluía o Palácio das Belas Artes e o

Palácio das Artes Liberais, triunfo da arquitetura francesa, pavilhões indianos, casas chinesas,

pagodes do Sião, templos da Cochinchina - havia de tudo. Numa aldeia senegalesa,

reprodução de sua matriz africana, nativas de seios nus cruzaram olhares espantados com

parisienses de fraque. Na estufa, montada à entrada do Pavilhão do Brasil, floresciam espécies

da Selva Amazônica que tanta curiosidade despertou no exterior. O Pavilhão do México

imitava um templo asteca e o do Equador, um templo do sol, guardado por quatro rãs

gigantescas e decorado com mobiliário em ouro e cristal era apreciado pelos olhares atentos

dos visitantes.

Exibindo produtos das nações industrializadas e, também, da metalurgia e das

indústrias de madeira e têxtil de países como a Rússia, o Japão, a Itália e a Hungria, a

Exposição dedicava especial atenção à celebração da "ação civilizadora" da França, da

Inglaterra e da Holanda em colónias como a Tunísia, Argélia, Daomé, Indochina,

Madagascar, Sudão, Índia, Indonésia e Transvaal. Uma das novidades mais apreciadas pelos

47 milhões de visitantes foi a possibilidade de utilização de tapetes rolantes montados sobre

estruturas de madeira. Também a Arte Nova, no seu apogeu, foi um dos elementos

decorativos predominantes. Surgiram três correntes artísticas em nível da pintura: o fauvismo



246

(Matisse foi o seu maior representante), o cubismo (em que se destacou Picasso) e o

impressionismo (com Claude Monet como iniciador). Em nível literário, a época ficou

marcada pelo surgimento de novos gêneros como os romances policiais e de ficção científica,

em que se destacaram os heróis solitários, como Arsène Lupinou e Fantômas, que se

mascaravam e usavam armas modernas e inovadoras.

Calcula-se que de 6 de maio a 31 de outubro, período que durou a exposição, cerca de

28.000.000 pessoas a visitaram. Uma prova cabal da sua magnitude:  uma massa humana

equivalente a exatamente o dobro de toda a população brasileira  teve à sua disposição um

extraordinário espetáculo.

Celebravam-se ali os avanços da técnica, a pujança da indústria, a diversidade das

civilizações e - de maneira bem mais discreta - os 100 anos da revolução que derrubou a

monarquia francesa em meio a um banho de sangue, em tudo diferente do movimento que

culminou com a Proclamação da República, no Brasil. Uma festa da modernidade cuja

grandiosidade expressava a evolução, a confiança na ciência, no controle da natureza, nas

formas de vida sob o auspício do capitalismo industrial nascente, enfim celebrava-se a "joie

de vivre" (a alegria da vida) do sistema burguês, tecnologicamente avançado e possuidor de

um sistema colonial vasto e lucrativo.

Mas, nem tudo ali apresentado, num cenário repleto de expectativas (positivas),

poderia se enquadrar como grande evolução do espírito humano. Num dos extremos do

Palácio das Artes Liberais, o setor consagrado a Antropologia guardava um grande enigma

que naquele momento, para surpresa de muitos, havia sido solucionado sob os auspícios da

ciência, possibilitando assim, sua revelação ao mundo.  Ladeado de grandes mestres da

Antropologia Europeia, entre eles o Prof. Alexandre Lacassagne, ilustre mestre da Escola de

Medicina Legal de Lyon, o etnocêntrico Prof. Paul Topinardi da Escola de Antropologia de

Paris, dos representantes da Academia Francesa de Medicina os psiquiatrias alienistas

franceses Dr. Mottet e Dr. Gilbert Ballet, do vienense Dr. Moritz Benedikt161, entre outros. O

161 Nasceu a 6 de julho de 1835, em uma família de comerciantes judeus de Eisenstadt, na província austro-
húngara de Burgenland, mas toda a sua carreira médica se desenrolou em Viena, onde seu espírito curioso
podia se ocupar em muitas direções. Inicialmente tentado pela física, dedicou-se a pesquisas sobre as
aplicações médicas da eletricidade e publicou em 1868 uma obra intitulada "Eletroterapia", que durante muito
tempo seria considerada um clássico. Na neurologia, isolou uma afecção que reunia a hemiplegia e uma
paralisia ocular contralateral, a "síndrome de Benedikt", assim denominada por Charcot, de quem era amigo e
que o recomendaria a Freud. Seduzido pela criminologia, dedicou-se ao estudo craniométrico dos delinquentes,
sendo, pois um precursor de Lombroso. Mas foi certamente no campo da histeria que a sua contribuição foi
mais original. As teorias de Benedikt não deixaram de influenciar o desenvolvimento do pensamento de Freud
e de Adler. Aos 71 anos, amargo e desiludido, publicou em 1906 um volume de memórias impiedosas: Aus
meinem Leben. Morreu em Viena a 14 de abril de 1920.
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Prof. Cesare Lombroso162, grande professor de Turim, fundador da Escola Italiana de

Antropologia Criminal, demonstrara, para toda comunidade científica ali representada, que

todo delinquente é um indivíduo que carrega os estigmas atávicos de suas tendências

criminosas. Seu objetivo era demonstrar um tipo humano destinado ao crime e estigmatizado

por sua organização morfológica defeituosa.  Assim, nasce o mito do “homem criminoso” do

qual Lombroso se apresenta como criador e, posteriormente, legitimado por diversas

disciplinas que acabaram voltando seus olhares para o estudo da delinquência, entre elas a

antropologia, a biologia, a etiologia, a sociologia, a psiquiatria, a medicina legal e o direito.

Apesar das reações contrárias às suas ideias, seus estudos sobre anomalias hereditárias e

orgânicas foram amplamente divulgados em todo mundo dito civilizado por meio de jornais,

anais de congressos e revistas especializadas, fecundando a imaginação não só do público de

maneira geral, mas também de acadêmicos, de juristas e políticos.

O “criminoso nato” do mestre de Turim se mostrou uma peça valiosa para os

tribunais, para a antropologia, para a sociologia e, consequentemente, para a medicina legal

em que a criminalidade transformou-se, por volta do final do século XIX, num trampolim

para a medicina na sua conquista de poderes, de projeção, de forma que suas premissas e

posteriores reinterpretações serviram como fonte de inspiração para o desenvolvimento de

políticas de higiene pública e sanitária e de eugenia social (racial), expressão do paroxismo

dessas políticas que foram amplamente desenvolvidas, principalmente, na Inglaterra, na

Alemanha, nos Estados Unidos e América Latina.

A teoria do “criminoso nato” de Lambroso revolucionou a criminologia, suscitando

paixões e acabou por dar origem a um dos maiores debates de ideias do final do século XIX e

XX, com repercussões profundas para as novas áreas de conhecimento como a sociologia e a

antropologia que nascem desse caldeirão cultural, oferecendo uma racionalização ideológica

das relações de poder, amplamente estabelecidas e difundidas pelas nações do novo e velho

mundo civilizado. A lógica lambrosiana do “criminoso nato” ao longo de seu

desenvolvimento se mostrou completamente vazia como critério para avaliar as ações

humanas (desvios), apesar das virtudes da exatidão científica que por vezes a ela era

imputada. O que estava em jogo nesse debate sobre o “criminoso nato” ,e por extensão o

“homem criminoso” de Lambroso, era de extrema importância. A ciência de Lambroso no

seu critério abstrato/quantificador de avaliação apresenta-se como luz, revelando não só a face

162 Cesare Lombroso (1835 – 1909), um dos maiores representantes da Criminologia Positivista foi o italiano
que, tendo suas ideias parcialmente inspiradas pelos estudos genéticos e evolutivos, propôs que os criminosos
têm evidências físicas de um “atavismo” (reaparição de características que foram apresentadas somente em
ascendentes distantes) de tipo hereditário, oriundo de estágios mais primitivos da evolução humana.
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do homem criminoso, mas identificando sua gênese, assim como sua predestinação ao crime

(grifo nosso).

Assim, a antropologia e a sociologia criminal acabaram por ilustrar a ambiguidade do

positivismo triunfante ao recolocar um antigo problema – o livre arbítrio e o determinismo.

Acreditava-se que com Lambroso um passo importante foi dado na direção de desvelar o

“criminoso nato”, mas as visões utilitaristas e ideológicas que norteiam as políticas de

segurança acabaram por não diferenciar o “criminoso nato” do “homem criminalizado”,

graças a conjuntos concorrentes de valores e a grupos sociais (elite intelectual) que os

sustentaram, e ainda os sustentam, promovendo deslocamentos muitas vezes sutis de

associação entre as duas situações que se mostram antagônicas. As ações nesse sentido se dão

quase sempre a favor da harmonia do intercâmbio humano e da paz social, mas esquece-se

que o ordenamento social caracteriza-se historicamente por contradições insolúveis e por uma

dinâmica de dominação, subordinação e morte, seja ela física (extermínio) ou social

(banimento), personificada pelos que, neste estudo, denominamos de “invisíveis sociais”.

A Sociologia e a Antropologia do início do século XX,  sob a influência direta do

positivismo naturalista do século das luzes, partindo de pressupostos recolhidos na ideologia

da defesa social (princípio do bem e do mal, princípio da legitimidade, princípio da igualdade)

que somados a teorias liberais163 mobilizaram-se a favor de um poder maior estratificante,

extremamente desumano, em que a luta política pelo controle do Estado pela classe burguesa,

para satisfazer reivindicações legais, fortaleceu ao longo de seu desenvolvimento histórico um

sistema repressivo mais amplo e atualizado.

É nesse contexto histórico, de um mundo em profunda transformação, instável, de

consolidação do poder da classe burguesa e, consequentemente, do capital, de maneira

desconcertante, nasce o “O homem criminoso” de Cesare Lombroso.  Nas palavras do

sociólogo e historiador Pierre Darmon (1991, p. 44)164,

Esse é um livro estranho que, sob a cobertura de ciência, situa-se às vezes nas
fronteiras do fantástico

163 Segundo Baratta (1999) em “Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal.”, as teorias liberais sustentaram
o caráter normal e funcional da pena (Teoria Funcionalista), abordaram a estratificação social (Teoria da
subcultura), deslocaram o foco do comportamento para a função punitiva e para o Direito Penal (Teoria
Psicanalítica), consideraram a estigmatização do sujeito, a autonomia da definição de criminoso em face da lei
e deslocaram a investigação para as instâncias detentoras do poder de definição (Teoria do Labelling), que uma
pessoa age livremente apenas se é a única causa originadora da ação.

164 Pierre Darmon é sociólogo e historiador francês autor do livro “Médicos e assassinos na Belle Époque”, Rio
de Janeiro, Paz e Terra, 1991
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Segundo Darmon, na obra máxima e mais difundida de Cessare Lombroso “O homem

criminoso”, a primeira parte é consagrada à “Embriologia do crime” repondo o ato criminoso

na sua dimensão universal.

O crime existe nos reinos vegetal e animal. Plantas carnívoras, como a rossolis ou a
drosera, devoram os insetos que elas atraem com seu odor. Canibalismo,
infanticídio e parricídio existem entre as formigas. Cavalos, elefantes e vacas,
reputados por seu pacifismo, podem ser levados ao crime por paixão ou por
alienação. [...] Encontramos igual propensão ao crime entre os povos “selvagens” ou
“primitivos”. Entre eles, o aborto, o infanticídio, o assassinato de velhos e mulheres
doentes, o assassinato religioso, o canibalismo ritualístico ou por glutonaria fazem
parte da vida quotidiana como o homicídio por “cólera” ou “vingança”
(LAMBROSO apud DARMON, 1991, p.45)

Seu olhar sobre a infância, a abundância de observações heteróclitas derivadas de uma

louca coleta de informações capitaneadas nas obras de médicos, sociólogos, alienistas,

antropólogos, etnólogos, naturalistas, autores da antiguidade cristã e pagã, e até mirmecólogos

e ornitólogos acabou por demonstrar que o fardo humano tomou uma nova dimensão.

Lambroso consegue encontrar os germes da loucura moral e do crime não de maneira

ocasional, mas de forma natural nos primeiros anos de vida do homem.

Assim, ele precisa,

que a criança representaria um homem privado de senso moral, o que os
alienistas chamam um louco moral, e nós, um criminoso nato. (LAMBROSO
apud DARMON, 1991, p.45)

A premissa da loucura moral e do crime a partir da infância, Lambroso conseguiu

recolher, segundo Darmon, um inacreditável cortejo de vícios e de taras que seria, portanto, o

triste atributo da infância: cólera, vingança, furto, ociosidade, alcoolismo, jogo, predisposição

à obscenidade, ao onanismo.

Ao visitar as casas de correção de seu tempo, nossas FEBEM`s de hoje, efetua uma

série de experimentos em seus pequenos delinquentes e constrói um quadro de um autêntico

pátio dos milagres em miniatura. Segundo ele,

a maioria das crianças observadas com menos de doze anos apresentou os estigmas
da criminalidade: orelhas de abano, crânios achatados, frontes deprimidas, maçãs do
rosto salientes, maxilares proeminentes, estrabismo, fisionomia senil, bocas
deformadas, assimetrias faciais, fisionomia de cretino, narizes com desvio.
(LAMBROSO apud DARMON, 1991, p.48)
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Observando nossa estrutura social e as formas de consciência que dão-lhe sustentação,

podermos inferir que, por mais contraditórias ou absurdas que sejam as observações de

Lambroso, elas, de certa forma, foram historicamente articuladas, intencionalmente ou não a

favor de um processo de estigmatização que, na contemporaneidade, se mostra fortemente

enraizado em nossa sociedade moralmente questionada, demonstrando a estreiteza da

consciência sobre a infância principalmente de crianças e adolescentes pobres e abandonados.

Quase sempre os tratamos ora com indulgência caritativa, ora como germes do mal que

devem ser apartados da sociedade para não contaminá-la com seu carma irresgatável

(impossibilidade de inserção) que ainda hoje, apesar dos ventos democráticos da cidadania

estar a soprar no horizonte, ainda estigmatizamos e excluímos os mais fragilizados na

estrutura social.

Acreditamos que muitos intelectuais conscientemente ou inconscientemente se

inspiraram na vasta perspectiva do “criminoso nato” de Lombroso. Dessa concepção, que

não deixa de prefigurar à sua maneira a ideia de perversidade polimorfa da criança enunciada

anos mais tarde por Freud, decorre a ideia segundo a qual o criminoso seria uma espécie de

“criança grande”, de um indivíduo no qual o psiquismo, atingido no seu desenvolvimento

pelas síndromes da degenerescência, não teria acompanhado o físico em seu crescimento.

Na segunda parte de “O homem criminoso”, Lambroso dedica-se à anatomia

patológica e à antropometria do crime. Por suas mãos passaram crânios de assassinos e de

pessoas honestas de todas as nações. Ele também analisou e sintetizou todos os trabalhos

publicados sobre o tema. Baseou suas análises na capacidade, circunferência, projeção

anterior, aos arcos, às curvas ou ao ângulo facial dos crânios. A título de exemplo, em suas

análises antropométricas sobre os assassinos bávaros, ele  constata uma capacidade muito

superior a média e explica esse fenômeno sem muitas dificuldades. Assim escreve,

Talvez seja preciso levar em conta o cretinismo, que, como sabemos, é muito
disseminado nessa parte da Alemanha e favorece as macrocefalias. (LAMBROSO
apud DARMON, 1991, p.51)

Muitos pensadores influenciaram profundamente Lambroso, contribuindo

substancialmente para delinear os atributos do “homem criminoso”, sua obra máxima. Entre

eles podemos citar o alemão Joahann Friedrish Blumenbach. Em seu livro “De l`unité du

genre humain”165, ele  propõe o estudo dos crânios pela sua parte superior. Afirma que esse

165 BLUMENBACH, Joahann Friedrisch. “De l`unité du genre humain” Chez Allut, 1804, tomo I, pag. 95



251

método de título abrupto, norma verticalis (o método vertical), permite apreciar num piscar de

olhos a superfície superior da abóbada craniana e, ao mesmo tempo, o grau de evolução do

indivíduo.

Partindo das ideias de Blumenbach, o naturalista inglês Richard Owen166, por sua vez,

decide que é preciso examinar os crânios pela parte inferior. Essa técnica teria a vantagem de

pôr em relevo o desenvolvimento da arcada zigomática, estabelecendo uma linha de

demarcação bem sucedida entre os diferentes graus de elevação espiritual. Mas, também aqui

as críticas foram implacáveis. Apesar da precisão insólita dos craniologistas, esses se arvoram

a medir a capacidade craniana das diferentes raças. Descobrem então que, no ponto mais alto

da escala dos valores intelectuais, um europeu possui uma capacidade cerebral de um décimo

superior à dos negros, mas param de se vangloriar quando verificaram que as europeias têm

uma capacidade média de um décimo inferior à dos europeus, o que as poria no mesmo plano

dos negros.

Também, merece destaque por sua influência no pensamento lambrosiano o médico

Franz Joseph Gall167. No auge do desespero dos craniologistas diante da falência de suas

ideias surge Franz Joseph Gall. Sistematizando sua teoria, ele adquiriu logo a certeza de que

os indivíduos que se distinguem por uma faculdade intelectual qualquer carregam seus

estigmas na caixa craniana. Com sua teoria, ele reivindica a capacidade de determinar o

caráter, características da personalidade, e grau de criminalidade pela forma da cabeça (lendo

"caroços ou protuberâncias").

Em 1796, abre um curso particular em Viena para fazer conhecer sua doutrina, mas as

autoridades imperiais acusam-no de materialismo e ateísmo e o proíbem de ensinar. Em

compensação, na Alemanha, suas ideias recebem uma acolhida tão calorosa que lhe são

concedidas todas as facilidades para apalpar o crânio de um grande número de homens de

talento e de indivíduos desclassificados, mendigos, vagabundos, alienados, criminosos na

prisão ou no local de execução.

Segundo Darmon (1991, p.22),

A posteridade é uma madrasta cruel. Da obra de Franz Joseph Gall (1758-1828) ela
conservou apenas os aspectos que hoje nos parecem bastante burlescos, ou então o
mercantilismo de frenocharlatães, peritos na arte de apalpar s bossas cranianas de

166 Richard Owen nasceu em Lancaster, 20 de Julho de 1804 faleceu em Londres, 18 de Dezembro de 1892)
biólogo, anatomista comparativo e paleontólogo britânico. É considerado depois de Charles Darwin o segundo
mais significativo naturalista da era vitoriana. Introduziu na Inglaterra a anatomia transcendental desenvolvida
na França e Alemanha

167 Franz Joseph Gall (1758-1828) médico e anatomista alemão. Pai da Frenologia
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uma clientela crédula demais. Por outro lado enterrou na noite do esquecimento as
perspectivas mais fecundas de suas pesquisas.

Após o fracasso de Gall em 1881, Benedikt descobre o “vagabundo nato”, ao qual

consagra um artigo inteiro nos “Annales d`Hygiène Publique et de Police Sanitaire”. Tendo

em vista o quadro social da época acreditamos não ter sido difícil de encontrá-lo. O período

em questão se viu marcado pelo avanço exponencial das forças produtivas, pelo surgimento

dos grandes complexos industriais, da primazia do autômato (maquinaria), da migração

crescente, ampliação das áreas urbanas, de um mercado em expansão, etc. Como

consequência à liberdade criada, a exploração do trabalho na busca do lucro a qualquer custo,

já se esboçava os primeiros sintomas do desequilíbrio demográfico, da falta de infraestrutura

urbana (habitação e saneamento básico), de recursos médicos hospitalares, desnutrição, altas

taxas de mortalidade geral e infantil, aspectos negativos das mudanças que ocorreriam com

uma velocidade gradativamente maior168 – a face negra do pauperismo.

Enquanto o capitalismo expandia-se por todo o globo terrestre e conhecia novas terras,

povos e culturas, exterminando-os na maior parte das vezes, ignorava por completo a periferia

das suas cidades: os bairros proletários eram descritos como uma terra estranha, repleta de

mistérios e desafios e, seus habitantes, os trabalhadores, eram tidos como seres selvagens e

bárbaros, membros de uma “dangerou classe”169 - “classe perigosa”.

O “vagabundo nato” de Moritz Benedikt externaliza, de certa forma, a concepção da

intelectualidade burguesa sobre o “homem pobre”. A predisposição ideológica idealista de

julgar (desqualificar) o “homem pobre” se dá para além da associação da pobreza à

destituição material. Su forma mais aparente corresponde a uma situação de reles desprezível,

engendrada num universo moral que possui o ardil de uniformizar, tornando pejorativas várias

dimensões da vida dos chamados pobres.

Nesse sentido, as palavras do Dr. Beneditk são reveladoras:

168 “A população europeia aumentava cerca de 40% desde 1800, e os industriais trabalhavam o mais depressa
que podiam para abastecer esse imenso mercado. No passado, os produtos eram feitos para corresponder à
demanda, mas agora o processo produtivo era tão mais barato e mais rápido que os industriais ávidos pelo
lucro, não queriam esperar os consumidores precisarem dos produtos. Em vez disso, eles criavam seus próprios
mercados, e se não houvesse número suficiente de consumidores na região para o que eles tinham para vender,
usavam as novas ferrovias e navios a vapor para enviar seus produtos para o mundo inteiro.” GABRIEL apud
Blumenberg, illustrated, p.; Jonatthan Sperber (Org.), Germany, 1800-1870, p.183.

169 O dicionário mais importante da língua inglesa, o Oxford English Dictionary, registrou o uso da expressão em
1859, mas antes ela já figurava no título de uma obra (Reformatory schools for the children of the perishing
and dagerous classes, and for juvenile offenders) de autoria de Mary Carpenter escritora bem conhecida na
época por seus trabalhos sobre matéria criminal.
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Há um fato incontestável ... existem indivíduos, e também raças inteiras, nos quais a
vagabundagem é congênita. Essa particularidade salta aos olhos em quaisquer
condições, mesmo as mais desfavoráveis à sua evolução. A principal causa é a
neurastenia física, moral e intelectual, que coloca os doentes na impossibilidade de
ganharem a vida com o trabalho. (BENEDITK apud DARMON, 1991, p. 73)

Nesse universo que compõe a intelectualidade burguesa não podemos aqui esquecer

Alfredo Niceforo170, professor da Universidade de Nápoles, que na mesma linha de Beneditk

descobre o “pobre nato”, consagrando-lhe um estudo inteiro intitulado: “Essai

d`antropologie des classes pauvres”. Para realizar seus estudos, ele examina em Lausanne

milhares de crianças pobres das escolas e os operários das associações operárias da cidade,

que, segundo ele, amavelmente colocaram-se à sua disposição para que os estudasse. Ele

examina exaustivamente a morfologia e a provável capacidade craniana desses indivíduos,

calcula o peso de seus cérebros, mede sua força e sua capacidade de resistência no

dinamômetro, consigna a colocação de seus olhos e cabelos, que observa que são mais claros

do que as pessoas abastadas. Não bastando Niceforo exuma os crânios dos camponeses pobres

da fossa comum do cemitério de Sepino, calcula índices cefálicos e capacidade, observa sua

assimetria e estima em 40% a proporção de crânios de miseráveis que  são anormais, mas

estabelece uma relação de causa e efeito entre essa anomalia e a desnutrição.

Assim como a intelectualidade burguesa, o Estado e a economia política insistiram em

tratar a miséria dos trabalhadores ora como algo criminoso – um delito passível de prisão, ou

internação forçada em casas de abrigo e, em determinadas situações, a eliminação física ou

banimento naturalmente aceito como medida profilática – uma condição humana presente

desde a Antiguidade, mas o problema concreto existia, ampliava e persistia, ainda segundo o

ponto de vista burguês. Primeiro como uma chaga social, depois como uma chaga política,

mas nunca como resultado da exploração do trabalho assalariado pelo capital, das relações

sociais de produção capitalista ou do somatório de todas as suas formas de coerção, opressão

e dominação.

Em síntese, na gênese do crime, segundo os adeptos e reformadores da escola

lambrosiana, alinham-se causas climáticas e sazonais, o bócio, as influências da cidade, da

imprensa, da densidade demográfica, da imigração, e da emigração, a privação, o preço do

pão, a aliança ao álcool e do pauperismo. Os processos da instrução também favorecem os

170 Alfredo Niceforo nasceu em Castiglione di Sicilia, Itália, em 1876; morreu em 1960. Formado na escola
positivista italiana,  alcançou o domínio de Estatística e Sociologia. Foi Professor de Estatística e Criminologia
na Universidade de Lausanne, em Bruxelas, Nápoles, Messina e Roma. Entre seus trabalhos podemos citar: "A
má vita em Roma", "Criminosos e degenerados em Inferno de Dante", "as classes mais pobres", "A Vida
medido", "O método estatístico", etc.
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processos da criminalidade, porque certas formas de delinquência são características das

classes cultas e, de fato, as falsificações de escrituras ou o peculato não poderiam ser

cometidos por iletrados. Se a miséria é uma das poderosas molas da criminalidade e

sustentáculo do poder político, a riqueza não fica atrás.

Segundo Lombroso, “A sífilis é um fator de degenerescência entre os ricos, e a

prostração os incita ao crime por vaidade.” Sobre o número de profissões criminógenas, a de

açougueiro encabeça a lista, seguida de perto pela profissão de soldado.

Em suma, Lambroso, como já dissemos anteriormente, parece ter se tornado um

sociólogo. De resto, em 1876 ele estimava em 95% a proporção de criminosos portadores do

tipo criminalóide, e essa proporção cai para 35% vinte anos depois, em “A mulher criminosa”.

Sem negar os princípios de sua doutrina, o mestre de Turin introduziu nela múltiplas nuances.

Essa reviravolta disfarçada não impediu que o “criminoso nato” e suas derivações ganhassem

projeção e fama e se tornar, no espaço de dois ou três decênios personagem central do quadro

de horror e insensatez da política sanitária e de higiene social da Alemanha Nazista.

Mesmo depois das duas grandes guerras, como um germe em um caldo de cultura, o

“criminoso nato” se faz presente, paralelamente ao desenvolvimento de novas abordagens,

como por exemplo, o “homem criminalizado”, nos regimes de exceção, nos Estados

ditatoriais e mesmo nos considerados neoliberais, fortalecendo a crença na profilaxia do caos,

da desordem, a favor da Paz social e da Harmonia dinâmica da ordem instituída.

Como explica o historiador italiano Enzo Traverso171, é fundamental investigar desde

as primeiras manifestações de violência encontradas no passado da civilização europeia,

traçar uma genealogia dessa violência e compreender de que modo ela foi usada para

incrementar as práticas nazistas. O historiador aponta alguns métodos seculares de violência

como precursores daqueles empreendidos pelos nazistas:

1) a guilhotina: símbolo da morte mecanizada, em série, que isenta o carrasco, uma vez

que ele não assassina diretamente a vítima, tornando-o um mero funcionário que

executa ordens;

2) a cadeia: caracterizada pela desumanização e humilhação do sujeito, pela submissão

hierárquica;

3) padrão de fábrica taylorista: que serviu de base para a organização sistemática do

extermínio;

171 TRAVERSO, Enzo. La violenza nazista: una geneaologia. Bologna: Il Mulino, 2002.
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4) a ideia de evolução e seleção das “espécies”: reforçou os conceitos de cunho

colonialista da superioridade de uns sobre os outros.

5) a administração racional: que preconizou a indiferença moral quanto à deportação em

massa e ao posterior extermínio das vítimas.

Pertinente registrar, tendo em vista seus desdobramentos, essa racionalidade

(irracionalidade) desumanizadora ajudou a aperfeiçoar o aparato repressivo do Estado

burguês, promovendo a integração do sistema penal (estabelecido pela classe dominante)

com o sistema de controle social, para no fim contribuir com as relações sociais de

produção, o que significa a manutenção do sistema de classes, perpetuando assim a

desigualdade social e patrocinando a estratificação social (grifo nosso).

Nessa direção, Mézaros (2009, p.33) salienta:

... todas essas irracionalidades socialmente específicas, a despeito de sua
predisposição subjetiva de seus originadores, são, à sua própria e peculiar maneira,
racionais e representativas. Isso porque elas surgem de uma base socioeconômica
cujas determinações estruturais fundamentais são compartilhadas e percebidas de
uma forma caracteristicamente – mas de modo algum caprichosamente – distorcida
de todos os envolvidos, sejam filósofos proeminentes, economistas, “cientistas
políticos” e outros intelectuais, ou meros participantes espontâneos do “senso
comum” prevalecente no cotidiano capitalista.

Portanto, os nazistas não inventaram nada que já não existisse antes para a preparação

e execução de sua política de eugenia racial, mas, sim, conseguiram elaborar uma síntese

única de alguns elementos já perceptíveis na estrutura social e cultural positivista da Europa,

entre os anos de 1870 a 1933, entre eles, o capitalismo industrial, o imperialismo, o

colonialismo, o desejo de higiene racial e suas ligações com o darwinismo.

Assim, a antropologia lambrosiana ao apresentar ao mundo o “homem criminoso”,

sustentado por categorizações formais holísticas, o faz negando-lhe o livre arbítrio, enquanto

realidade ontológica, tornando-o uma ilusão subjetiva, destituindo-lhe da capacidade de livre

controle sobre seus atos e de seu protagonismo no mundo e na história. Consequentemente,

desde o início, a arbitrariedade é um aspecto proeminente dessa abordagem mesmo que em

suas versões precedentes, mais sutis, estivessem associadas a algumas ilusões liberais de

igualdade, solidariedade e fraternidade.

Historicamente, as escolas positivistas herdaram-na da Escola clássica, transformando

algumas de suas premissas em conformidade às exigências políticas que assinalam, no interior

da evolução da sociedade burguesa - a passagem do Liberalismo Clássico ao Liberalismo
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Social172. O conteúdo dessa ideologia assim passou a fazer parte – embora filtrado através do

debate entre as duas escolas – da filosofia dominante nas ciências humanas, no direito e das

opiniões comuns, não só dos representantes da classe burguesa, mas também do homem

comum.

Ainda hoje, ao contrário do que possa parecer, o paradigma etiológico da criminologia

prevalece em qualquer exame de situações de conflito social como também do sistema penal

hodierno. Erroneamente, ainda se buscam as “causas” do crime no indivíduo que comete o

desvio, ainda que essas causas não tenham mais relação com caracteres físicos - uma

indiferenciação entre “criminoso nato” e o “homem criminalizado”.

Em tal contexto, intelectuais a serviço da classe hegemônica articulam, em nível

político-ideológico, mecanismos de controle social, repugnantes à inteligência e

comprometendo a consolidação de um Estado verdadeiramente democrático, para justificar a

hierarquização social e formas sutis de segregação e estigmatização, fortalecendo a divisão a

favor da paz e de uma harmonia impossíveis de serem alcançadas numa sociedade cindida em

classes, cuja assimetria se apresenta de forma gritante. Desta feita, em última instância,

estabelece-se mais uma perversa divisão, a qual se atribui caráter científico, entre o

(sub)mundo da criminalidade, e os muitos empobrecidos, marginalizados e estigmatizados,

submetidos a um apartheid social velado por serem potencialmente perigosos e/ou anormais.

Na verdade, como observa a antropóloga Maria Hilda Paraíso, a definição de uma

exclusão definitiva ou temporária de um indivíduo ou grupo social passa necessariamente por

uma avaliação de critério de utilidade social. O que significa, salienta Maria Hilda, uma

análise do grau de benefício material que a coletividade espera vir a obter do punido em

contraposição ao de ameaça que possa representar em termos de segurança dos bens, das

pessoas, e da ordem estabelecida, assim como da possibilidade desse ser enquadrado na

condição de compreensível, ou seja, adote comportamentos sociais aceitáveis ao projeto social

vigente.

Eis o pilar de sustentação do discurso jurídico-penal oficial que se dá a favor da

manutenção da ordem (socioeconômica), servindo para desqualificar a crença na viabilidade

172 Há título de esclarecimento o Liberalismo Clássico acredita que a defesa da liberdade se deve concentrar na
defesa das liberdades individuais e consequentemente num Estado laissez-faire. Já o Liberalismo Social
entende que o papel do Estado deve ser o de garantir as liberdades positivas para o indivíduo. Para o liberal
social, a falta de liberdades positivas como oportunidades econômicas, educação e saúde podem ser
consideradas ameaças à liberdade. Os Liberais clássicos rejeitam o Liberalismo Social como uma forma pura
de liberalismo. Para essa corrente de pensamento o governo não tem qualquer dever de intervir na sociedade
para ajudar os mais empobrecidos ou em condição de risco social, pois tal traduz-se em retirar riqueza do
conjunto da sociedade sob a forma de impostos. Consideram também que interferir no mercado é destruir a
liberdade e fazer isso para dar mais liberdade ao indivíduo constitui uma contradição.
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de intervenção a favor de uma sociedade mais justa e igualitária, ou seja, é nesse campo de

disputas que a classe hegemônica (burguesa) usa a dogmática penal a seu favor no sentido de

legitimar o jus puniendi173, com ajuda dos princípios norteadores da ideologia da defesa social

(princípio do bem e do mal, da culpabilidade, da finalidade ou da prevenção, da igualdade, do

interesse social e do delito natural), visando consolidar o modelo sociológico do consenso,

plasmado no contrato social de Rosseau.

Este consenso legitima o poder e legitima todas as manifestações de controle desse
poder. Assim, no que diz respeito diretamente ao tema tratado, o código penal será
um monumento incontestado e incontestável. Definidor supremo do bem e do mal.
E, historicamente, a criminologia dele derivada é, portanto, uma criminologia
acrítica e submissa. É o que o período de Weber chama de dominação legal, no qual
o direito e seu ritual cumprimento bastam para legitimar o poder.(ANIYAR DE
CASTRO, 2005, p.68)

Quando falamos da criminalização dos movimentos sociais ou dos movimentos

revolucionários, a “lógica” lambrosiana se faz presente nas ações dos Estados sejam eles

ditatoriais ou não. Em relação aos movimentos revolucionários e às causas que os

impulsionam, Lambroso demonstra ter uma lógica conservadora e muito contraditória,

admitindo que os tempos eram outros e que, em nome da modernidade, era preciso reformar

em ordem para manter a ordem. Lombroso desvia ou esconde as causas deflagradoras da

revolução e confere ao movimento revolucionário uma dinâmica invertida, em que as

questões sociais desempenham um papel secundário e até inexpressivo. Revoluções e

insurreições são vistas por Lombroso de forma diferente de tal maneira que ele consegue ver

nas primeiras algo ainda positivo e nas segundas tudo o que pode ser de mais negativo. Nas

revoluções, Lambroso via um mecanismo social que ainda poderia preservar a ordem, ao

passo que as rebeliões, motins e movimentos de rua eram sinais de desordem e,

consequentemente, da luta de classes. Aparentemente, seu raciocínio era contraditório, uma

vez que o processo revolucionário vem a ser manifestação política que acompanha os

conflitos sociais, confundindo com o mesmo.

Após um período de sucesso, as teorias de Lambroso são por toda parte abaladas pelo

surgimento de novas teorias de caráter antropológico ou sociológico, com exceção dos países

173 “jus puniendi” é uma expressão latina que pode ser traduzida literalmente como direito de punir do Estado.
Refere-se ao poder ou prerrogativa sancionadora do Estado. Etimologicamente, a expressão jus equivale a
direito, enquanto a expressão “puniendi” equivale a castigar, de forma que tanto se traduzi-la literalmente
como o direito de punir ou direito de sancionar. Essa expressão é usada sempre em referência ao Estado frente
aos cidadãos.
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flamengos, onde a escola positivista conserva sólidas posições, e dos países latino-

americanos, verdadeiros eldorados da nova escola174.

Em sociedades como a nossa marcada por uma desigualdade estrutural, as novas

revelações trazidas pelo mundo dito “civilizado” se mostraram extremamente úteis ao sistema

de controle repressivo do Estado, isto é, nossa classe dirigente, que servida de instrumentos

políticos derivados de sua posse do aparelhamento estatal, os utiliza sempre como forma de

reduzir, e até mesmo anular, o impacto de novas forças sociais até que os antagonismos se

diluam.

Devemos aqui salientar que servindo a esse propósito, a loucura destacou-se entre as

doenças (física e social) que tiveram na nova ciência do século XIX um conceito ampliado e

aplicabilidade renovada. Aquele ser renegado pela sociedade, o anormal, o bestializado, já

não era mais uma produção inexplicável que tinha muitas vezes nas divindades sua

legitimação. Potencialmente, poderia ser considerado louco todo aquele indivíduo não

enquadrável nos padrões da moral vigente ou todo aquele que colocasse em risco o esquema

de domínio do sistema instituído. Os bêbados, vagabundos, drogados, desajustados em geral,

assim como, todo o tipo de escória social estavam na mira do Estado em que políticas

eugênicas, de higiene social se apresentaram respaldadas por métodos científicos capazes de

identificar e classificar criteriosamente todos aqueles indesejáveis à sociedade, de forma a

poder tratá-los ou simplesmente eliminá-los.

Tinha-se, portanto, a conjuntura de um novo paradigma nas ciências, que poderia

servir ao projeto de nação idealizado pela elite intelectual brasileira dos setores mais

conservadores que, culturalmente casta, mais europeia que brasileira, se mostrou ávida a

compartilhar as novas descobertas, as novas “verdades”, que poderiam contribuir para um

melhor desenvolvimento da nação, aproximando-se do padrão civilizacional europeu, em que

“ordem e progresso” se dariam à luz do saber científico.

Assim, a sociologia como a antropologia no Brasil começou seu primado

desenvolvimento no século XX e alguns críticos brasileiros iniciaram seus estudos sob uma

forte concepção positivista. A teoria do fato social de Durkheim, aspectos do pensamento do

etnógrafo Friedrich Ratzel175, antropólogos e criminalistas como Lombroso, Lacassagne e

174 Ao contrário dos italianos, a anatomopatologia e a morfologia dos criminosos para a Escola Alemã encontra
relação no papel representado pela hereditariedade, pela degenerescência e pela alienação mental. No Brasil
Republicano o “criminoso nato” de Lombroso se põe a serviço dos interesses do Estado apadrinhado pelo
médico e antropólogo maranhense Raimundo Nina Rodrigues.

175 Friedrich Ratzel nasceu em Karlsruhe, 30 de Agosto de 1844 e faleceu em Ammerland, 9 de Agosto de
1904. Geógrafo e etnólogo alemão, notável por ter criado o termo Lebensraum (espaço vital). Em Ratzel,
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tantos outros que se tornaram fonte de inspiração para a intelectualidade burguesa brasileira,

exercendo profunda influência na construção do pensamento antropológico e sociológico no

Brasil. Entre os primeiros estudiosos destacamos: os médicos Raimundo Nina Rodrigues,

Renato Ferraz Kehl, Arnaldo Vieira de Carvalho, o sanitarista Arthur Neiva, psiquiatra Franco

da Rocha, Carlos Chagas diretor da Fundação Oswaldo Cruz, Edgar Roquette-Pinto diretor do

Museu Nacional, Sílvio Romero, Paulo Egídio, Euclides da Cunha e Oliveira Viana, o

educador Fernando Azevedo e entre os escritores mais notáveis Monteiro Lobato.

Segundo Diwan176 (2007), em 1918, o psiquiatra Renato Kehl ao ser ovacionado após

conferência realizada na Associação Cristã dos Moços de São Paulo se vê motivado a criar a

Sociedade Eugênica de São Paulo (SESP), sendo a primeira associação do tipo na América

Latina que inicialmente contou com cerca de 140 associados. Em 1920, Kehl transfere-se para

o Rio de Janeiro e ao lado de outros médicos psiquiatras participa da fundação da Liga

Brasileira de Higiene Mental (LBHM), instituição cujo intuito era combater os “fatores

comprometedores da higiene da raça e a vitalidade da Nação”. Miguel Couto, presidente da

Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, Carlos Chagas, diretor do Instituto

Oswaldo Cruz, e Edgar Roquette-Pinto, diretor do Museu Nacional, estavam entre os mais de

120 associados da LBHM.

Esse período foi marcado por fortes contribuições recebidas pelo Brasil que vinham ao

encontro de uma sociedade nacionalista, e agora, intelectual, somando-se a isso o

estabelecimento da classe burguesa brasileira. A produção intelectual local usufruiu dessas

novas fontes acriticamente, percebendo o Brasil a partir de um olhar que não lhe era  próprio.

De acordo com (SCHWARCZ, 1993)177

mais do que o cuidado com uma produção especializada e local, o amplo emprego
de certas teorias deterministas da época, bem como a valorização das conclusões e
práticas científicas, e o desejo de aplicá-las ao contexto nacional. (SCHWARCZ,
1993, p.34)

Por meio da CCBE (Comissão Central Brasileira de Eugenia), Renato Kehl se

aproximou de Oliveira Vianna, então consultor jurídico do governo provisório de Getúlio

Vargas, e integrou um grupo designado pelo recém-fundado Ministério do Trabalho para

adaptação do homem ao ambiente é entendida sob a ótica da utilização de recursos naturais para a reprodução
dos elementos materiais da cultura, o que muda completamente o sentido da interpretação.

176 DIWAN, Pietra. “Raça Pura. Uma história da eugenia no Brasil e no mundo”. São Paulo: Contexto, 2007.

177 SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no
Brasil (1870 - 1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
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pensar os problemas da imigração no Brasil, a partir de 1932. Os resultados dos trabalhos da

Comissão de Imigração liderada por Oliveira Vianna contribuíram para a formulação da Lei

de Restrição à Imigração.

De caráter mais político que racial, a medida barrou a entrada no Brasil de asiáticos e

judeus denominados pelos eugenistas como não-assimiláveis. Essa postura negativa estava

então alinhada com a ideologia nazifascista e com as políticas imigratórias dos Estados

Unidos. Legalizada em 1934, foi retirada da Constituição após o golpe do Estado Novo, em

1937, embora o comprometimento com a eugenia ainda fosse uma política de Estado, que só

recuaria após a adesão do Brasil ao bloco dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, em agosto

de 1942. Ideologicamente, sociabiliza-se uma “nova verdade”: se não era a cor da pele o que

explicava o diferente desenvolvimento dos países europeus, agora a raça se mostra como

chave psicopatológica para o subdesenvolvimento.

Pietra Diwan, em artigo intitulado “Eugenia, a biologia como farsa”178 assinala que:

Seja no Brasil da Era Vargas ou na Alemanha de Hitler, o fato é que durante as
primeiras décadas do século XX a eugenia exerceu forte influência sobre governos e
intelectuais dos quatro cantos do mundo. A prática assumiu uma multiplicidade de
facetas que particulariza cada análise de acordo com a época e o país. Há algo,
porém, comum aos diversos eugenistas: todos tinham em vista a substituição das leis
de proteção social por outras que favorecessem a reprodução de bons elementos na
sociedade, utilizando o rótulo de ciência para um projeto essencialmente político e
ideológico.

No Brasil, quem se destacou como o maior representante dessas teorias foi o médico

maranhense Raimundo Nina Rodrigues, professor da Escola de Medicina da Bahia. Nina tem

inúmeras publicações que ratificam a percepção biológica no crime, ou seja, o criminoso

muitas vezes não tem consciência do crime cometido, visto que seu espírito contraventor é

inerente ao seu corpo. Nos seus estudos, ainda é inserida uma variável característica ao nosso

país, a questão do negro, tido como um ser racialmente inferior ao branco de origem europeia.

Nesse sentido, a questão da raça também ganhou papel relevante nos estudos

nacionais, como numa das suas mais importantes obras “Os Africanos no Brasil”, em que

destaca que:

tenho tido conta nos meus estudos da criminalidade negra no Brasil, (...) a
contribuição dos negros a essa espécie de criminalidade é das mais elevadas.
(RODRIGUES, 1982, p. 273)179.

178 http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/eugenia_a_biologia_como_farsa_imprimir.html. Acesso em
14 de abril de 2014.

179 RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 6.ed. São Paulo: Ed. Nacional; [Brasília]: Ed. Universidade de
Brasília, 1982.
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Ao Prof. Raimundo Nina Rodrigues é atribuída a fundação de uma tradição que, a

partir dos seus ensinamentos, rendeu frutos com a formação de dezenas de médicos, juristas,

intelectuais de diversas áreas que se vincularam às suas ideias: a chamada “Escola Nina

Rodrigues”. Com as Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro e mais tarde com a

expansão do ensino no Brasil, como com a fundação da Faculdade de Medicina de Porto

Alegre, em 1888, o conhecimento e a legitimação da profissão passaram a dilatar-se. O

ensino, no entanto, seguiu o modelo europeu, assim como a teoria ensinada nas cátedras, mas

o centro do conhecimento continuava sendo a Europa, que “transmitia” suas ideias e visões ao

novo mundo.

Para Pietra Diwan (2007, p. 88-91)180, pensar o movimento desses intelectuais, na

sociedade brasileira, exige que se considere que o racismo e as teorias degeneracionistas já

faziam sucesso entre os intelectuais e os médicos brasileiros, desde o século XIX. As teorias,

que justificavam a impossibilidade “do progresso no Brasil (...) devido a promiscuidade racial

de seus povos”, construídas, no século XIX, pelos inúmeros viajantes como Gustave Le Bom,

Gobineau e Louis Agassiz, deitaram profundas raízes entre os letrados, e estimularam a

vontade dos nossos intelectuais de construir concepções sobre o Brasil. A ideia da

miscigenação como impedimento para o desenvolvimento do país é adotada “pelos médicos

da Faculdade de Medicina de Salvador, em especial pelo o grupo conhecido como Escola

Nina Rodrigues”. Segundo esse grupo, a mistura de raças proporcionava a loucura, a

criminalidade e a doença.

Em 1884, Nina Rodrigues publicava seu primeiro livro “As Raças Humanas e a

responsabilidade penal no Brasil”, conjunto de lições dadas no ano anterior sobre o papel da

raça na patologia da população brasileira. O livro, cuja última edição de 1957, como não

poderia deixar de ser, era dedicado a Lambroso, Ferri e Garofalo – “fundadores da nova

escola criminalista”, a Lacassagne “fundador da nova escola médico-legal francesa” e ao Dr.

Corre “o médico legista dos climas quentes”. Em 1896, Nina Rodrigues publica também, seu

primeiro artigo no exterior, “Negres Criminels au Brasil”, na revista editada por Lambroso

em Turim, uma ampliação de sua análise sobre Lucas da Feira.181

180 DIWAN, Pietra. “Raça Pura. Uma história da eugenia no Brasil e no mundo”. São Paulo: Contexto, 2007.

181 Há título de esclarecimento Lucas da Feira foi um insólito personagem de sua época. Fugitivo negro, cometeu
crimes atrozes durante o Brasil Colônia e entrou para o folclore da região sertaneja. Seu nome verdadeiro era
Lucas Evangelista dos Santos, nasceu escravo – de propriedade do padre José Alves Franco – em Belém, perto
de Cachoeira, contígua a São Félix, na fazenda Saco do Limão. Segundo as descrições da época, era “alto,
espadaúdo, tinha rosto comprido, barba e olhos grandes”. O historiador  Melo Moraes Filho creditava a ele as
qualidades da gratidão e da caridade, porém, que ninguém se engane com esse perfil. Lucas da Feira era um
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A partir de 1896, Nina Rodrigues começa a publicar na Revista Brazileira artigos que

comporiam o seu segundo livro, “O animismo fetichista dos Negros Baianos”. Um fato que

aguça nossa curiosidade é que sua publicação se deu primeiramente em francês, na Bahia,

traduzido por ele mesmo anos mais tarde, em 1935, com prefácio e notas de Arthur Ramos de

Araújo Pereira182.

Um fato importante que marca a vida de Nina Rodrigues, projetando-o ainda mais no

senário político e cultural da República Velha, coincide com o momento histórico mais

contundente da criminalização de movimentos sociais e de seus militantes no Brasil – o

movimento sócio religioso de Canudos, no agreste baiano, ocorrido entre os anos 1896 e

1897. Nina Rodrigues publica nos “Annales Medico-Psychologiques” e na “Revista

Brazileira” uma análise sobre Antônio Conselheiro e sobre  o conflito em Canudos,

posteriormente lembrado por Euclides da Cunha em seu romance “Os sertões”. Nina

Rodrigues analisou detalhadamente o crânio de Antônio Conselheiro, que lhe foi entregue no

final da quarta expedição feita pelo exército a Canudos. Suas conclusões foram publicadas em

1901, em francês, também nos Annales, só sendo editada em português quase quarenta anos

depois numa coletânea publicada, em 1939, por Arthur Ramos, denominada – Coletividades

Anormaes.

A coletividade anormal de Rodrigues insere-se no âmbito do que ele denominou de

psicologia coletiva inaugurada por Gustave Le Bon183 e Scipio Sighele184 e tem como objeto

homem que muitas vezes tratava suas vítimas com requintes de perversidade. Ele se tornaria famoso entre os
escravos que se revoltaram contra sua condição e que fugiram dos engenhos da região (a rebeldia escrava na
forma de contestação de massa foi uma constante no Brasil Colônia). Diferentemente de Zumbi e outros que a
história reverencia como heróis, Lucas Evangelista – chamado de Lucas de Feira (ou da feira) – não é tão
conhecido pela historiografia, muito menos tratado como personagem heroico. Isso pelo fato de que Lucas,
violento, foi um bandido que espalhou terror pelas plagas sertanejas atacando homens de negócio, fazendeiros,
caixeiros viajantes e vaqueiros.

182 Arthur Ramos de Araújo Pereira nasceu em Pilar – Alagoas em 7 de julho de 1903 e morreu em Paris, 31
de outubro de 1949. Médico psiquiatra, psicólogo social, etnólogo, folclorista e antropólogo brasileiro foi
considerado um dos principais intelectuais de sua época. Teve grande destaque nos estudos sobre o negro e
sobre a identidade brasileira assim como, no processo de institucionalização das Ciências Sociais no Brasil.
Ramos insurgiu-se contra o que considerava equívocos dos homens de ciência da época, inclusive Nina
Rodrigues, contrastando a herança das teorias racistas do século XIX com a ideia progressista da época, hoje
equivocada, de "atraso cultural".

183 Nascido na França, Gustave Le Bon foi um psicólogo social, sociólogo e físico amador que viveu entre os
anos de 1841 e 1931. Autor de várias obras, formulou teorias de superioridade racial, comportamento de
manda, características nacionais, e de psicologia das massas. Psicologia das Massas foi a obra mais importante
de sua carreira, e inspirou Freud a escrever uma de suas obras mais conhecidas: Psicologia das Massas e
Análise do Eu.

184 Scipio Sighele nasceu em Brescia na Itália, em uma grande familia de juristas. Estudou direito e ficou
conhecido por dois artigos publicados na revista de Lombrosso: Archivio di Psichiatria. Reunidos, estes dois
artigos originaram sua maior obra: La Folla delinquente, ou A Massa Criminosa, em que  analisa os crimes
coletivos como as revoltas e os linchamentos.
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realizar o estudo clínico do meneur (líder) e da multidão que o segue, realizando um estudo

completo sobre as condições primitivas e a maneira como se produz o contágio das emoções,

distinguindo os diversos tipos do estado de multidão. Em seu ensaio “A loucura epidêmica de

Canudos – Antônio Conselheiro e os jagunços”, publicado originalmente em As Coletividades

Anormaes, Nina Rodrigues a despeito das vicissitudes do materialismo triunfante, num

contexto em que a morfologia dos crânios e dos cérebros ocupava um lugar de destaque no

espírito dos intelectuais e sábios da era moderna, conseguiu difundir suas ideias inspiradas nas

escolas francesa e italiana, logrando um lugar de destaque para a antropologia criminal

brasileira, ao descobrir na miséria extrema de milhares de sertanejos do agreste baiano e na

sua revolta contra a exploração, fome e morte, o homem criminoso, servindo Antônio Vicente

Mendes Maciel – o Antônio Conselheiro e todos os seus seguidores de bode expiatório,

entregue magistralmente por Nina Rodrigues a vindita pública, a serviço da Razão de Estado.

Em Coletividades Anormaes, após minuciosa análise morfológica do crânio sobre

Antônio Conselheiro, Nina Rodrigues escreve:

No quadro a traçar daquela situação, não será por certo a figura anacrônica de
Antônio Conselheiro, o louco de Canudos, que há de ocupar o primeiro plano. Bem
conhecida em seus menores detalhes está a vesânia que o aflige, sempre
perfeitamente diagnosticável, mesmo com dados truncados e deficientes como os
que possuímos sobre a história pessoal desse alienado.185

Longe de tangenciar as verdadeiras causas que levaram os sertanejos a defender seu

líder e a comunidade de Canudos até a morte, Nina Rodrigues assevera:

Na fase sociológica que atravessam as populações nômades e guerreiras dos nossos
sertões, na crise social e religiosa que elas passam se há de escavacar o segredo
desta crença inabalável, dessa fé de eras priscas sem que a preocupação mística da
salvação da alma torna suportáveis todas as privações, deleitáveis todos os
sacrifícios, gloriosos todos os sofrimentos, ambicionáveis todos os martírios. [...]
Antônio Conselheiro é seguramente um simples louco. Mas, a sua loucura é
daquelas em que a fatalidade inconsciente da moléstia registra com precisão
instrumental o reflexo, se não de uma época pelo menos do meio em que elas se
generaram.

Concomitantemente, não podemos deixar, mesmo que brevemente, de citar a visão de

Euclides da Cunha sobre o conflito de Canudos em sua obra “Os sertões”, considerada uma

das obras-primas da literatura brasileira. Publicada em 1902, ano de sua primeira edição,

cinco anos após a campanha de Canudos, cujo trágico desfecho Euclides da Cunha

185 Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, vol. III, n. 2, 2000, p. 145-147. Também disponível
em http://www.redalyc.org
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testemunhou como repórter de O Estado de São Paulo. Nas páginas de “Os Sertões”, é

apresentado não só um completo relato da Campanha de Canudos como também, segundo os

historiadores Nascimento e Facioli (2004), a formulação de importantes questionamentos e

grandes formulações sociológicas, antropológicas, históricas e políticas para compreender o

Brasil, antes e depois da República,  que tem seu embrião nas páginas de “Os Sertões”. Só a

existência de dois Brasis inteiramente distintos e incompatíveis - o Brasil das elites urbanas e

o Brasil dos miseráveis olvidados - pode explicar a "guerra do fim do mundo"186. Canudos foi

exemplar, revelando ao país, ao final do século 19, a trágica assimetria com que ele haveria de

conviver ao longo de todo o século 20 até nossos dias.

A narrativa exemplar e polêmica do conflito de Canudos por Euclides da Cunha,

guardadas as devidas proporções, parece desempenhar, como o “castigo” na ficção de Fiódor

Dostoiévski187 ou a “pena” na sociologia de Emille Durkheim188, Antonio Conselheiro

desqualificado e criminalizado, teve um papel expiatório na sociedade brasileira.

Sob as influências do cientificismo e das ideias eugênicas tão em voga no seu tempo

que acometeu (e ainda acomete) a intelectualidade brasileira, Euclides da Cunha descreve em

suas “Notas Preliminares” de seu romance “Os sertões”, o sertanejo como sub-raça e não

bastando, apossado de um determinismo exacerbado, profetiza seu futuro. Assim escreve:

Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar de futuros historiadores, os
traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil. E fazemo-lo
porque a sua instabilidade de complexos de fatores múltiplos e diversamente
combinados, aliada às vicissitudes históricas e deplorável situação mental em que
jazem, as tomam talvez efêmeras, destinadas a próximo desaparecimento ante as
exigências crescentes da civilização e a concorrência material intensiva das
correntes migratórias que começam a invadir profundamente a nossa terra. O
jagunço destemeroso, o tabaréu ingênuo e o caipira simplório serão em breve tipos
relegados às tradições evanescentes, ou extintas. Primeiros efeitos de variados
cruzamentos destinavam-se talvez à formação dos princípios imediatos de uma
grande raça. Faltou-lhes, porém, uma situação de parada, o equilíbrio, que lhes não
permite mais a velocidade adquirida pela marcha dos povos neste século.
Retardatários hoje, amanhã se extinguirão de todo. A civilização avançará nos

186 “A guerra do fim do mundo”, romance ficção  sobre a guerra de canudos de Mário Vargas Llosa que seria
publicado em 1981.

187 “Crime e Castigo” é um romance do escritor russo Fiódor Dostoiévski publicado em 1866. A obra
dostoievskiana explora a autodestruição, a humilhação e o assassinato, além de analisar estados patológicos
que levam ao suicídio, à loucura e ao homicídio: seus escritos são chamados, por isso, de "romances de ideias",
pela retratação filosófica e atemporal dessas situações. O modernismo literário e várias escolas da teologia e
psicologia foram influenciados por suas ideias.

188 Em Durkheim uma nova teoria sobre o crime classificando-o como fato social lhe deu um caráter de
generalidade e de normalidade, afirmando que está presente em todas as sociedades e as faz saudável. Sobre a
pena ele introduz uma nova teoria relegando a segundo plano suas funções socializadoras e preventivas,
acentuando a função  redistributiva, posto que sustenta que a pena tem a função primordial  de restaurar a
“consciência coletiva” que se viu aviltada com a prática do delito.
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sertões impelida por essa implacável "força motriz da História" que Gumplowicz,
maior do que Hobbes, lobrigou, num lance genial, no esmagamento inevitável das
raças fracas pelas raças fortes. (Notas preliminares – Os Sertões – Euclides
da Cunha)

Sobre Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha o descreve como:

... o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até os ombros, barba inculta e longa. Face
escaveirada, olhar fulgurante; monstruoso, dentro de um hábito azul de brim
americano; abordoado ao clássico bastão, em que se apoia o passo dos peregrinos
(Notas preliminares – Os Sertões – Euclides da Cunha)

Em “Notas preliminares” que abre Os sertões, para além do cientificismo biológico

dominante à época, parece não querer se redimir ao afirmar:

A civilização avançará nos sertões impelida por essa implacável "força motriz da
História" que Gumplowicz, maior do que Hobbes, lobrigou, num lance genial, no
esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes (Notas preliminares – Os
Sertões – Euclides da Cunha)

Assim, parece que como Euclides ao escrevê-lo e seus contemporâneos ao  recebê-lo,

prosseguiremos com Os sertões: campanha de Canudos para tentar recompor, no plano

simbólico, a fratura que o extermínio daquela população miserável  representou e ainda

representa para a sociedade brasileira, em meio ao seu processo de modernização

conservadora, em nome da Razão de Estado talvez fundamentada nas ideias de Malthus em

que a miséria “em lugar de ser prevenida como uma desgraça, deve ser reprimida e castigada

como crime”189. Identificada na sua arquitetura político-jurídica de segurança nacional, a Razão

de Estado travestida de interesse público ideologicamente naturalizou o arbítrio diante de

qualquer ameaça da perda do mando político pela classe hegemônica.

Os Sertões fornece, os olhares da sua época, material imprescindível para uma

aproximação e/ou reavaliação da recepção intelectual, social e política da burguesa brasileira,

como também uma interpretação penetrante e fecunda desse processo histórico de criminalização

da pobreza, do ser pobre subalternizando de todo e qualquer movimento  que erga a favor de sua

real erradicação.

Talvez, querendo se redimir, Euclides da Cunha no final de suas Notas Preliminares

escreve:

Aquela campanha lembra um refluxo para o passado

189 Malthus apud Marx Glosas Críticas à margem do artigo “O rei da Prússia: ea reforma social” por um
Prussiano” Primeira Edição: Vorwärts, nº 63, sete de agosto de 1844 Fonte: Revista Praxis, n. 5, Belo
Horizonte: Projeto Joaquim de Oliveira, 1995. Tradução de: Ivo Tonet.
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E foi, na significação integral da palavra, um crime.
Denunciemo-lo

Como os livros não operam apenas no plano intelectual, mas também no sociopolítico,

isto é, ideológico, contribuindo para a manifestação e organização de grupos sociais e da

própria sociedade como substância social da racionalidade operacional, impregnados com o

“espírito de época”, no plano das representações  por vezes transmudam a imagem do real em

caricatura do real e vice-versa, confundindo-se muitas vezes, graças as mistificações

ideológicas (diante da  impossibilidade de neutralidade) de seus autores, acabam por reforçar

preconceitos que sejam eles “absurdos” ou não, enraizaram-se nas consciências ganhando o

status de verdade ao serem naturalizados no senso comum. Por esse prisma, podemos

observar que Euclides, da Cunha, Nina Rodrigues, Arthur Neiva, Franco da Rocha, Renato Kehl,

Monteiro Lobato, Edgar Roquette-Pinto e tantos outros, ao longo da história, conscientemente ou

inconscientemente, avalizaram e, quando oportunizado, se fizeram porta vozes dessa Razão de

Estado. Aos olhos dos governantes, Canudos começou a ser visto não só como um arraial de

miseráveis e fanáticos religiosos, mas também como um ninho de rebeldes monarquistas e de

criminosos que precisavam ser eliminados.

Atualmente, o que restou de Canudos está submerso nas águas do Açude de Cocorobó,

construído no final dos anos 60, em plena ditadura militar, período conhecido como “Anos de

Chumbo”, em uma inútil tentativa de apagar da lembrança do povo brasileiro de um dos mais

autênticos movimentos organizados pelas camadas populares.

Os estudos elaborados por Nina Rodrguides, embora dotados de rigor de análise

científica da época em que foi escrito, são oriundos de um âmbito maior de discursos

acadêmicos e oficiais, derivando de uma irracionalidade prática que, segundo Mézàros (2009,

p. 25), é capaz de separar as manifestações de suas conexões externas se mostrando um

importante aspecto do sistema de reprodução da sociedade. As representações do movimento

de Canudos e de seus participantes datadas e já ultrapassadas encontram-se marcadamente as

visões preconceituosas do racismo científico que considerava as manifestações populares atos

de pura incivilidade, destoando dos padrões ditos “normais” e recebendo outros enquadres

como loucura, fanatismo, vandalismo, terrorismo e degenerescência de raças, visões próprias

da elite de que provinha o autor e pela qual o mesmo se expressava. Desse modo, faz-se

necessário uma reavaliação dos escritos, considerando-se o seu contexto histórico.

De qualquer forma, a partir dessas reconsiderações, percebemos a importância de seus

estudos, enquanto expressão de determinadas representações do movimento feitas a partir de

determinada camada social, a saber, a elite intelectual e científica brasileira que se mostrou
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porta voz acrítica da ideologia idealista da burguesia europeia. Cabe aqui salientar que

Nina Rodrigues em seus estudos apresenta um retrato parcial, não apenas dos fatos ocorridos

em Canudos, mas também da própria parcela social que o produziu, sua gênese, com suas

crenças, medos, preconceitos, códigos representativos. Não deve ser analisado, portanto, em

termos de verdade ou de totalidades dos fatos, mas por seu valor de portador de uma visão

específica – “espíritos de época” de uma predisposição ideológica idealista.

Nesse sentido, Mézáròs (2009, p.33) salienta:

A predisposição ideológica idealista que situa os determinantes da mudança social
fundamental em ‘espíritos de época’ que emergem misteriosamente e em princípios
formais autogeradores, etc. só podem servir para solapar (e, por fim desqualificar) a
crença na viabilidade de intervenção radical na esfera socioeconômica com o
propósito de instituir uma alternativa à ordem estabelecida.

Acreditamos que o artigo deve ser levado em conta com outros documentos,

provenientes de outros produtores, de outros discursos, enfim de outras visões para que se

possa resgatar a história do movimento de Canudos sem preconceitos ou visões limitantes. A

historiografia de Canudos sempre renovada demonstra que o tema não se esgotou, já que

podemos observar que, tradicionalmente, o domínio de forças conservadoras sobre espaços do

aparelho de estado tanto hoje como ontem tem permitido que mecanismos variados fossem

usados seletiva e simultaneamente contra os movimentos sociais, consequentemente, sobre os

mais pobres e fragilizados na hierarquia social, tais como prisões, inquéritos policiais, ações

criminais, ameaças, torturas e quando necessário até formas variadas de extermínio.

Na história da nossa república, exemplos nesse sentido não faltam:  a questão fundiária

ganha centralidade quando o tema da violência é colocado em primeiro plano. Os conflitos

oriundos dessa questão, ainda não resolvida, marcam presença constante na história da nação,

consequentemente, sejam eles,  rural ou urbano, para a grande massa proletária e pobre em

que submissão e morte quase sempre se apresentam como as únicas opções.  Para citar alguns,

temos: 1a revolta de Boa Vista entre 1892 a 1894; a revolta da Armada, 1893 a 1894; a

revolução Federalista, 1893 a 1895, Canudos 1893 a 1897, 2a revolta de Boa Vista, entre 1907

e 1909, um conflito sangrento marcado por disputas territoriais e mando político da região do

Maranhão, Tocantins e Pará; Sedição de Juazeiro - confronto ocorrido em 1914 entre as

oligarquias cearenses e o governo federal provocado pela interferência do poder central na

política estadual e ocorreu no sertão do Cariri, interior do Ceará, em reação à interferência do

poder central contra a política do coronelismo; a Guerra do Contestado, conflito armado entre

a população cabocla e os representantes do poder estadual e federal brasileiro travado entre
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outubro de 1912 a agosto de 1916, numa região rica em erva-mate e madeira, disputada pelos

estados brasileiros do Paraná e de Santa Catarina que recebeu o nome de Contestado devido

ao fato de que os agricultores contestaram a doação que o governo brasileiro fez aos

madeireiros e à Southern Brazil Lumber & Colonization Company; as greves operárias de

1914 a 1917, luta do operariado brasileiro por melhores condições de trabalho, melhores

salários, garantias trabalhistas; a revolta dos 18 do forte de Copacabana em 5 de julho de

1922, cuja motivação foi buscar a queda da República Velha e desse conflito somente dois

sobreviveram; a revolução de 1923 no Rio Grande do Sul pela disputa do poder político no

Estado entre Assis Brasil e Borges de Medeiros que, segundo o historiador gaúcho Antônio

Augusto Fagundes, a revolução de 1923 “foi a última guerra gaúcha" de feudos, do

coronelismo gaúcho”; a revolução esquecida de 1924, chamada de 2a revolta tenentista, um

dos maiores conflitos bélicos em terras paulistas; a Coluna Prestes, de 1922 a 1927,

movimento que teve sua gênese no tenentismo; a Revolução constitucionalista de 1930 e a de

1932, uma luta pela perda de privilégios (autonomia) que São Paulo gozava após a

constituição de 1891; as guerrilhas do Caparó e do Araguaia durante o período de ditaduram

de 1964 a 1985. Entre 1980 e 1990, surgiram várias organizações em defesa da reforma

agrária como o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terram um dos mais ativos e

representativos, as Ligas Camponesas e a Pastoral da Terra.

Até onde foi possível mensurar a questão da violência no Brasil, seja no campo ou na

cidade, ela persiste e se agudiza190. No campo, segundo os relatórios da CTP (Comissão da

Pastoral da Terra), os conflitos decorrem, por um lado, da ação de grupos que lutam contra o

acesso desigual a terra e ao uso dos recursos naturais, contra a insegurança da posse e a

distribuição concentrada da propriedade, aponta o texto. Por outro, decorrem também da

reação dos grandes proprietários aos esforços empreendidos pelos movimentos sociais para

190 Em abril de 2011, a Comissão Pastoral da Terra lançou um relatório sobre conflitos no campo a partir de
dados coletados em 2010. Dos 638 conflitos neste último ano, mais da metade refere-se a posseiros (antigos
donos de pequenas áreas sem títulos da propriedade) e a povos e comunidades tradicionais (indígenas,
quilombolas, extrativistas etc.) - totalizando 57% das violências ligadas a terra, no ano. A maioria tem sua
causa ligada a grandes projetos, como barragens, ferrovias, rodovias, parques eólicos, e
mineração.http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=72&id=899. Consulta realizada em 05
de maio de 2014. Em Abril de 2014, a Comissão Pastoral da Terra (CTP) apresenta outro relatório mais
atualizado Conflitos no Campo no Brasil, Os estados que compõem a Amazônia concentraram, em 2012, 489
dos 1.067 conflitos por terra registrados no país (45,8%), que envolvem desocupações, resistência e
enfrentamentos motivados pelo acesso à terra. Na Amazônia estão 97% das áreas envolvidas em conflitos. Lá
se concentraram 58,3% dos assassinatos (21 de 36); 84,4% das tentativas de homicídio (65 de 77); 77,4% das
ameaças de morte (229 de 296); 62,6% dos presos (62 de 99); 63,6% dos registros de agressão (56 de 88); e
67% dos casos de trabalho escravo. A expansão da indústria extrativa mineral é apontada como um dos
principais responsáveis pelas ocorrências.

http://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2013/04/amazonia-concentra-o-maior-numero-de-conflitos-por-
terra-do-pais. Consulta realizada em 05 de maio de 2014
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reduzir a concentração fundiária, democratizar a terra e pressionar o Estado a mudar o padrão

de suas políticas agrárias.

Há que se reconhecer, ainda, que os conflitos tratados pelos meios de comunicação de

massa são submetidos a um processo de desmoralização e satanização ideologicamente

orquestrado, que priorizam as falas criminalizatórias, manipulando informações e fatos

referentes às manifestações sociais, sem garantir-lhes um espaço democrático de interlocução,

em que a cidadania possa se materializar e, consequentemente, que sujeitos de direitos possam

ganhar visibilidade. Estudos recentes realizados por Ayoup (2006)191 comprovam esse

processo de desmoralização e satanização ao analisar textos publicados no Jornal “Folha de

São Paulo” nos quais foram evidenciados que a violência da imprensa, ao atacar o Movimento

dos Sem- Terra, torna clara a absorção, pela mídia, do mesmo discurso da classe dominante

que controla o Estado no Brasil.

Apesar de todos os avanços conseguidos em nossa Carta Magna de 1988, ainda salta

aos olhos a contradição entre as promessas inscritas na Constituição e o que os atores

identificados com a criminalização em curso defendem. De um lado, desigualdade social no

campo e na sociedade brasileira, tendo como um dos seus pilares a concentração da terra e da

renda, com 46% das terras nas mãos de 1% dos proprietários192. Do outro lado, esses atores se

organizam em torno de um modelo de desenvolvimento de cunho neoliberal, socialmente

excludente, concentrador de renda e ambientalmente predatório, e tem bloqueado as

mudanças gestadas nas lutas contra as desigualdades sociais, políticas, econômicas, culturais,

amparadas pela Constituição de 1988 e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos.

Na vida citadina, os problemas não são menores onde, historicamente, as causas

mantem relações estreitas com a problemática do campesinato. Observamos que no campo

ideológico a ampliação crescente das noções de risco, de insegurança e de guerra (contra as

191 Ayoup Hanna Ayoup. Mídia e movimentos sociais: a satanização do MST na Folha de São Paulo, Dissertação
de Mestrado UEL/CIÊNCIAS SOCIAIS. 2006. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=200873

Acesso: 07 de maio de 2014.

192 A concentração de terra no Brasil é uma das maiores do mundo. Menos de 50 mil proprietários rurais
possuem áreas superiores a mil hectares e controlam 50% das terras cadastradas. Cerca de 1% dos proprietários
rurais detêm em torno de 46% de todas as terras. Dos aproximadamente 400 milhões de hectares titulados
como propriedade privada, apenas 60 milhões de hectares são utilizados como lavoura. O restante das terras
está ociosas, subutilizadas, ou destinam-se à pecuária. Segundo dados do Incra, existem cerca de 100 milhões
de hectares de terras ociosas no Brasil. A reforma agrária tem sido uma reivindicação histórica no Brasil.
Segundo Frei Betto, assessor especial da Presidência da República, "Este país possui 600 milhões de hectares
cultiváveis, dos quais 250 milhões são áreas devolutas e 285 milhões, latifúndios, em sua maior parte
improdutivos. Basta dizer que 138 milhões de hectares estão em mãos de apenas 28 mil proprietários, e 85
milhões de hectares em poder de apenas 4.236 proprietários.
http://www.social.org.br/relatorios/relatorio002.htm. Consulta realizada em 05 de maio de 2014.
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drogas, o crime, o terror, etc.), que instala um clima de insegurança permanente no fundo,

uma retórica de guerra, legitimando a suspensão de direitos e garantias fundamentais, a

adoção de leis de emergência e mecanismos jurídicos de exceção, a ocupação e/ou

apropriação ilegal do espaço público e a conversão de locais públicos e manifestações

populares em praças de guerra. Como esquecer os massacres de Carajás, no Eldorado do Pará,

em 1996, Corumbiara, em Rondônia, em 1995 e Felisburgo, em Minas Gerais, em 2004 e do

Pinherinho, em José dos Campos, em 2010.

Dessa perspectiva, pode-se verificar a emergência de novas economias, políticas

públicas e formas jurídicas de um Estado de Exceção, que articula o militar e o urbano de

diferentes maneiras. Fenômenos bastante conhecidos, e analisados de modo setorial em suas

respectivas áreas de conhecimento, talvez pudessem ser reconsiderados à luz desse processo

de militarização. Destacam-se aqui: o capitalismo de choque, ou de desastre, movido à base

de estratégias de acumulação por despossessão em que a incursão militar é decisiva para

abertura e consolidação à força de novos mercados, novos espaços produtivos.

O planejamento urbano de perfil higienista inspirado nos nossos eugenistas do início

do século XX se apresentam de forma velada nas ações de Estado, que se vale da edificação

de cordões sanitários entre classes sociais e encontra no emprego do aparato militar um

elemento estratégico ao patrulhamento de fronteiras e à segurança da circulação seletiva de

bens, serviços, informações e pessoas. Seguindo os mesmos fundamentos, o direito penal se

flexibiliza e a política de encarceramento em massa se naturaliza, normalizam-se

procedimentos legais de exceção que buscam legitimação na retórica e nas práticas de defesa

militar e acabam por converter ilícitos penais comuns em atos de terrorismo e de guerra.

Quanto ao sistema penal, uma das sérias e críticas análises do Direito sob o viés

marxista foi realizada pelo jurista russo Evgeni Bronislávovich Pachukanis na obra “Teoria

Geral do Direito e o Marxismo”, publicada em 1924.

Sobre o sistema penal, entende PACHUKANIS (1989, p.152) que

Não se pode compreender o verdadeiro sentido da prática penal do Estado de classe
sem partir de sua natureza antagonista. As teorias do direito penal que deduzem os
princípios da política penal a partir dos interesses do conjunto da sociedade são
deformações conscientes da realidade. “O conjunto da sociedade” só existe na
imaginação dos juristas; só existem, de fato, classes com interesses opostos,
contraditórios. Todo sistema histórico e determinado de política penal traz a marca
dos interesses da classe a qual serve.

Em tal contexto, a ideia de sociedade consensual, defendida pela criminologia

positivista, se nos afigura como uma falácia. O que existe, na verdade, é a sociedade repleta
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de antagonismos e contradições, consubstanciada na luta de classes com interesses opostos.

Não é outro o entendimento de Guimarães193 ao asseverar que:

[...] nada do que seja proposto na seara punitiva, em nome da proteção da sociedade
como um todo, em nome da defesa de bens jurídicos universais, em nome da paz e
da harmonia social pode ser considerado como uma proposta séria, vez que sempre
direcionada para fins de interesse do poder estabelecido – salvo raras exceções
(melhor seria concessões!) que objetivam permitir a sobrevivência/reequilíbrio do
sistema em momentos agudos de crise.(GUIMARÃES, 2004, p.81)

O emprego cotidiano da racionalidade da guerra e do deslocamento frequente do

aparato repressivo do Estado como forma de garantir e legitimar a gestão de nossas cidades

passa a ser decisivo, entre outros, para a geração e ampliação dos negócios como também,

para o desenvolvimento de novas tecnologias de controle; a articulação crescente entre

indústria da guerra, do automobilismo e do entretenimento (vide fenômenos de venda como

os SUV “sistema de vigilância urbana” e os jogos bélicos de computador); a gestão do crime;

a formulação e a execução do planejamento urbano; a manutenção da disciplina em ambiente

escolar; a legitimação política das administrações das cidades (de que constitui capítulo

notável as recentes eleições municipais brasileiras) e a organização de eventos esportivos

mundiais (como a Copa e a Olimpíada).

O que nos parece é que no Brasil de nossos dias a dinâmica societária urbana não pode

ser tratada como se nosso urbanismo fosse uma importação de modelos dos países centrais.

Trata-se de um processo histórico que parece se alimentar de uma homologia crescente entre

estruturas sociais, arranjos institucionais e formas de consciência que têm em seu centro o

amálgama entre violência, política, capital e trabalho e, nessa medida, tende a inscrever a

Razão de Estado (formal ou material)194 no cotidiano das nossas cidades, tendo em vista a

erupção e a intensificação das contradições quase sempre insuperáveis dentro da ordem

estabelecida.

Essas ocorrências devem ser vistas como algo mais que apenas anomalias históricas,

flutuando sem rumo no tempo e no espaço, motivadas apenas por impulsos arrogantes ou

casualidades. Não é suficiente condenar os eventos monstruosos e os tempos ruins, nós

193 GUIMARÃES, Cláudio Alberto Gabriel. Constituição, Ministério Público e Direito Penal: a defesa do Estado
Democrático de Direito no âmbito punitivo. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco,
Recife.

194Na perspectiva de Max Weber, o autor estabelece distinção entre racionalidade formal e material, acreditando
ser difícil conciliá-las: a racionalidade formal está associada à lógica dos números e do cálculo na gestão
econômica, enquanto a racionalidade material está orientada para postulados de valor.
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precisamos tentar entendê-los. Eles devem ser contextualizados no quadro mais amplo das

relações sociais históricas

Ao longo de boa parte da história, o anormal tem sido a norma. Esse é o paradoxo que

vamos examinar. Aberrações, tão abundantes que formam uma terrível normalidade própria,

caem sobre nós com uma consistência medonha. Foi possível identificar ao longo do

desenvolvimento deste trabalho que os que despertam mais aversão não são simplesmente os

estrangeiros, os diferentes (que somos todos), e sim os fracos e pobres. Aversão essa que

poderia ser traduzida pela forma perturbadora que a realidade objetiva dos muitos sem nada

que precisam ser vistos está progressivamente invadindo a consciência dos poucos que não

querem ver.



273

6 A INVISIBILIDADE SOCIAL: UM OLHAR INDICIÁRIO

Frequentemente, a formulação de um problema de pesquisa é

mais essencial do que sua solução.

Albert Einstein e Leopold Infeld

A motivação inicial desta tese originou-se, em grande parte, da experiência

vivencial na observação da desestruturação urbana e do crescente processo de segregação

social dos pobres nas cidades de Juiz de Fora (MG) e de Nova Iguaçu (RJ).  Uma segregação

que se expressa em diferentes dimensões, a começar pela precarização na produção material

de sua existência e, para determinados grupos, a desfiliação social e designificação humana

tornando-os socialmente “invisíveis”. Nosso interesse, partindo da análise de dados que

explicitam a tendência da desestruturação urbana, o aumento da vulnerabilidade da classe

trabalhadora e do pauperismo no Brasil, era de aprender no campo empírico aqueles que por

sua desfiliação social, degradação e designificação humana se ornam socialmente

“invisíveis”. O trabalho de campo tinha como foco as duas cidades acima referidas.

As primeiras incursões de campo, concomitantes a levantamentos de dados logo nos

primeiros meses do doutorado sinalizavam-me a dificuldade de coleta de dados, dada à

natureza da situação dos sujeitos a serem pesquisados e das condições de acesso às áreas

pesquisadas. As observações criteriosas e questionamentos no exame de qualificação, de

imediato conduziram à decisão de delimitar o campo empírico à cidade de Juiz de Fora. As

muitas incursões, idas e vindas no trabalho de campo, que  assinaremos  a seguir, nos indicam

que este capítulo expressa sinalizações  ou indícios,  na nossa percepção de uma tendência

que se amplia, de grupos sociais cuja segregação e designificação humana  os tornam

nulidades e, quanto tal, mesmo ainda existindo, na sociedade que tudo se mede pela

mercadoria e seu valor de troca, socialmente se apresentam descartáveis e “invisíveis”.  Um

trabalho mais sistemático e de dimensões mais amplas fica para aquilo que nos propomos

após a conclusão do doutoramento.

Neste capítulo final nos ateremos, incialmente, a apresentação da cidade que nos serviu

de campo exploratório que foi Juiz de Fora – MG, a seguir procuramos descrever a

metodologia de trabalho de campo dimensionando e caracterizando sucintamente os sujeitos
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da pesquisa. No item a seguir retomamos a questão da “invisibilidade social” anunciando-a

como produto do sistema capitalista em nosso tempo histórico.

Por fim, um último item, apresentamos nossas conclusões.

Segue no anexo II, parte do material áudio visual por nós produzido ao longo de 5

(cinco) anos de pesquisa. Selecionamos para os membros da banca examinadora algumas

entrevistas e micro cenas dos caminhos trilhados, como forma a contribuir para a

compreensão do objeto em análise. Também, estamos fornecendo neste material áudio visual

que segue em anexo informações colhidas nas diferentes vistas aos sujeitos pesquisados

dentre eles, os que vivem e experimentam a realidade da pobreza extrema e outros que por

caminhos diversos, que muitas vezes levam a abstrações e reduções, tentam dar conta

(regular, atenuar ou erradicar) da barbárie que a pobreza engendra - um fenômeno histórico

social que se apresenta complexo e multifacetado que em sociedades capitalistas e

dependentes como a nossa, na contemporaneidade, tem-se ampliado mostrando seu caráter

desafiador.

Gostaríamos de chamar a atenção por certo, para além das falas, muitas vezes de

difícil compreensão seja pelo limite das mesmas ou por simplesmente por ausências dadas a

situação dos informantes, obrigando-nos a recorrer a terceiros de forma a contribuir para o

resgate histórico de vidas que foram reificadas e dessignificadas existências onde a

temporalidade se mostrou desprovida de sentido.

Muito do que colhemos nestes 5 (cinco) anos poderiam explicitar bem este aspecto,

mas por questões éticas não poderão ser utilizadas. Na defesa irei ilustrar na exposição e, de

forma confidencial, um pouco do universo pesquisado disponibilizando outros arquivos s

imagens de campo, para que a banca, se tempo e interesse tiver, possa consultar

posteriormente.

6.1 Juiz de Fora – MG: nosso campo exploratório

A dinâmica e centralidades de cidades médias têm uma ênfase progressiva nos debates

contemporâneos, com destaque nas políticas públicas, incluindo as de planejamento urbano. O

urbanismo às avessas a que temos vivenciado nas principais metrópoles brasileiras tem se

mostrado presente também nas cidades de médio porte no Brasil.  Juiz de Fora, como uma das

maiores cidades do Estado de Minas Gerais não foge a este processo de crescimento urbano
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divorciado de um planejamento urbano adequado. Submetida nas últimas décadas um

processo intenso de reorganização espacial, provocado pela mudança no uso e ocupação do

solo urbano Juiz de Fora passa a experimentar nas últimas décadas os mesmos males das

grandes metrópoles brasileiras.

Em Juiz de Fora-MG um olhar atento sobre o espaço urbano é possível compreender,

sem maiores dificuldades, a dinâmica do processo de socioeconômico centralizador da

riqueza que (des)orientou o planejamento e a (des)organização do espaço urbano permitindo

identificar um crescimento desigual conjugando normalidade e subnormalidade expondo o

recorrente problema da falta da infraestrutura urbana básica somada aumento do déficit

habitacional.

Apesar do município de Juiz de Fora nos últimos anos se destacar como  polo receptor

de investimentos, o que atrai um maior contingente populacional, oriundo da Zona da Mata e

proximidades o setor de prestação de serviços tem apresentado queda na participação do PIB

da microrregião variando entre 4,04% em 1996, 3,68% em 2001 e

3,33% em 2006, onde a atividade comercial é impulsionada pela venda de produtos de

vestuário, principalmente meias e malhas, além de expressiva rede de serviços.

Segundo o centro industrial de Juiz de Fora a contribuição do setor industrial em 2013

da ordem de 22,68% do PIB da microrregião, também tem caído ao longo da última década

apesar de um parque produtivo altamente diversificado caracterizado pelos ramos:

automotivo, têxtil e vestuário, metalúrgico, químico e alimentar. Dentre as empresas que

merecem destaque pelo seu porte estão: Mercedes Benz, Alcelor Mital (antiga Belgo

Mineira), White Martins, Quiral Química do Brasil, Votorantin Metais, Laticínios Candido

Tostes entre outras, sendo todas estas empresas situadas no município de Juiz de Fora, além

destacar setor da construção civil que tem grande importância na cidade. Juiz de Fora é vista

como única forma de garantir fonte de renda e acesso a serviços muitas vezes básicos, como

saúde e educação. Dentro de uma expressiva rede de serviços que Juiz de Fora vem

oferecendo destaca-se o setor educacional com diversas escolas sejam elas públicas ou

privadas que vão da educação básica ao ensino superior o que tem permitido a cidade a se

distinguir como polo educacional da Zona da Mata.

Outro fato que merece destaque, nos últimos anos, é a migração de famílias migrando

dos municípios circunvizinhos e centenas de pessoas fazem de seus municípios cidades

dormitório, nas quais trabalham em Juiz de Fora e residem em outras cidades fronteiriças

constituindo o que se chama de migração pendular.
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O empobrecimento de Juiz de Fora e de boa parte da Zona da Mata, assim como a

consequente perda da qualidade de vida da população, nesta década, aparece no Índice

Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP).

Trata-se de um indicador que expressa o nível de desenvolvimento de cada município

mineiro, abrangendo as dimensões de educação, saúde, segurança pública, emprego e renda,

gestão, habitação, infraestrutura e meio ambiente, cultura, lazer e desporto. Em uma escala de

0 a 1, sendo 1 o nível máximo, Juiz de Fora fica apenas com 0,656, em nonagésimo lugar, 50

posições atrás de Matias Barbosa, a cidade da região fronteiriça a Juiz de Fora com melhor

desempenho no ranking.

Como cidade de “porte médio” vive nas últimas décadas um processo intenso de

reorganização espacial, provocado pela mudança nos modelos de uso e ocupação do solo

urbano em algumas de suas regiões. Nesse processo, surgem locais que se destacam pelo

crescimento demográfico e alguns deles pelas aglomerações de população de baixa renda. A

queda no PIB comercial e industrial traz com reflexos imediatos a desaceleração da economia

local o que vem contribuir para um aumento significativo da população de baixa renda,

consequentemente elevando a desigualdade social na cidade que com toda essa problemática,

ainda se destaca na qualidade de serviços, saúde e educação.

Segundo o Boletim de Conjuntura Econômica de Minas Gerais estudo desenvolvido

pela Fundação João Pinheiro (FJP) par o primeiro trimestre de 2014, houve uma redução no

ritmo  de expansão do volume de valor adicionado nos serviços na passagem do último

trimestre de 2013 para o primeiro trimestre de 2014, de 0,7% para 0,4%. Como o nível de

atividade neste setor vem desempenhando cada vez mais o papel de sustentáculo do nível de

atividade no conjunto da economia através do seu efeito sobre o mercado de trabalho, esta

desaceleração é particularmente preocupante. De fato, como houve retração pelo terceiro

trimestre consecutivo no nível de atividade do setor industrial, nem mesmo crescimento do

volume de valor adicionado na agropecuária, de 3,6% no primeiro trimestre, foi suficiente

para evitar a desaceleração do ritmo de expansão do PIB brasileiro.

Na indústria, é preocupante o aprofundamento da que da do nível de atividade, de -

0,2% no  quarto trimestre do ano passado para -0,8% neste primeiro trimestre de 2014. Nos

segmentos cuja produção se destina ao consumo de bens duráveis pelas famílias ou de bens de

capital pelo setor produtivo, a piora do desempenho econômico foi grave: de -0,5% para -

0,8% na indústria de transformação e de -0,5% para -2,3% na construção civil.

Como se não bastasse a deterioração já revelada nos indicadores da produção

industrial brasileira, o cenário macroeconômico tornou-se recentemente ainda mais
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desfavorável ao setor: os efeitos do último ciclo de alta na taxa de juros se fazem sentir com

intensidade cada vez maior, o imbróglio comercial com a Argentina deve ser resolvido sem

que os interesses da indústria nacional sejam considerados, e parte da depreciação cambial foi

“devolvida” com a predominância da valorização do real nos primeiros meses do ano. Pelo

lado da demanda, como consequência da deterioração do cenário macroeconômico, o ciclo de

retomada dos investimentos privados que teve início ao final de 2012 e princípio de 2013

revelou-se fugaz, e deu lugar a três trimestres consecutivos de redução do volume de

formação bruta de capital fixo na economia brasileira.

Segundo o Centro de Estudos de Políticas Públicas (Cepp) da Fundação João Pinheiro,

os estudos realizados no período de 2000 a 2007 no caso de Juiz de Fora, em termos

absolutos, houve um crescimento do IMRS em 2000, 2002 e 2004. Já em 2006, o índice

recuou de 0,657 para 0,656. Mesmo com algum avanço nas três primeiras avaliações, a cidade

segue em queda livre no ranking de desenvolvimento. Na primeira vez que o IMRS foi

mensurado, em 2000, os juizforanos dividiam com os moradores de Belo Horizonte a 37ª

posição. Quatro anos depois, aparece em 42º lugar e, em 2006, em 90º o que justifica o

aumento significativo da subnormalidade no espaço urbano detectado pelo último censo do

IBGE (2010) .

Como polo regional, Juiz de Fora exerce uma influência marcante sobre sua

circunvizinhança. O saldo migratório tem sido expressivo no crescimento demográfico da

cidade, já historicamente registrado, particularmente debitado à atratividade que esta cidade

exerce na região, uma vez que, entre os imigrantes, de acordo com a Prefeitura de Juiz de

Fora (PJF), cerca de 88% são provenientes do sudeste mineiro e de áreas fluminenses

próximas à divisa dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, fortemente polarizada pela

cidade. Tendo em vista o recuo da economia local consequentemente, boa parte destes

imigrantes não conseguem se estabelecer financeiramente, constituindo uma das causas

principais para o aumento do número de submoradias em Juiz de Fora.

Os assentamentos de submoradias são característicos das zonas periféricas

metropolitanas no Brasil, mas o crescimento destes segmentos de moradias precárias já

começa a afligir as cidades médias. São estas que na atualidade do crescimento demográfico

urbano brasileiro veem apresentando destaque, principalmente ligado ao acréscimo

migratório, devido aos investimentos do capital globalizado, sobretudo nas que se constituem

polos regionais. Contudo, este crescimento segue o padrão e desigualdade na distribuição da

riqueza e nas oportunidades de estudo, trabalho e moradia da sociedade brasileira, assim como

no restante da América Latina. Isto se reflete negativamente, por sua vez, sobre as condições
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das populações mais precarizadas  no espaço urbano, principalmente relacionado à moradia,

comprometendo, consequentemente, a organização interna da cidade.

Ou seja, o surgimento dos assentamentos de submoradias nas cidades médias se

possibilita por vários condicionantes sejam eles econômicos, demográficos, sociais, culturais

e pelo fenômeno de desmetropolização da urbanização brasileira. E as cidades médias vêm

crescendo sem qualquer preocupação com sua organização interna e com aqueles que são

excluídos do sistema produtivo.

Como relatado anteriormente, Juiz de Fora vem sofrendo um intenso movimento

migratório que somado a estagnação econômica aliada a falta de planejamento urbano-sócio-

ambiental está levando Juiz de Fora a obter problemas sócio-econômico urbanos e ter uma

população altamente segregada. Acreditamos que existem no momento centenas de cidades

médias m processo de crescimento em todo o Brasil, que podem estar repetindo os mesmos

erros cometidos pelas grandes metrópoles no passado e estes erros podem ser intransponíveis,

a critério de meio-ambiente urbano; segregação sócioespacial e criminalidade urbana. Juiz de

Fora é um município que goza de um excelente posicionamento estratégico. Localizado entre

as grandes metrópoles nacionais (RJ, SP e BH), tem sido foco de atração de indústrias; de

instituições de ensino superior; de eventos culturais e artísticos; de investimentos em geral,

ocasionando um crescimento econômico em diversos setores, principalmente de serviços e o

imobiliário. Esta “evolução” econômica em diversos setores de atividades em Juiz de Fora

reflete e influencia significantemente o comportamento e a dinâmica demográfica da cidade.

Este contingente populacional busca em Juiz de Fora uma solução para melhoria de

qualidade vida e como forma garantida e ilusória de obtenção de renda, consequentemente

uma boa parte destes migrantes não conseguem se estabelecer financeiramente, constituindo

uma das causas principais para o aumento do número de aglomerações subnormais. Entre

outras causas principais para a formação de aglomerações subnormais, podemos citar os

índices relativamente baixos de renda dos chefes de família; a retração da economia a nível

macro nesta última década, o elevado custo de vida em relação a crescente desvalorização da

moeda nacional; a valorização de espaços urbanos centrais e suburbanos contribuindo para o

aumento da tarifa de aluguel, etc. Somado as estas causas devemos aqui registrar o despreparo

e a falta de sensibilidade das classes dirigentes no trato com aqueles lançados no inferno do

pauperismo.

Neste sentido, reforçando nossas análises em relação à perenidade da pobreza, da

segregação sócioespacial e a questão da invisibilidade a ela associada, é emblemático os

estudos que aqui trazemos realizados por Christiane Silva de Abreu, intitulado “Favelas em
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Juiz de Fora: a ocultação do fenômeno”195, em que estabelece uma discussão conceitual

acerca do termo favela e dos pré-conceitos que envolvem o fenômeno  enfocando o modus

operandis do poder público na condução do problema procurando ocultar a existência de

áreas degradas (ou subnormais) como lugar de moradia. Ela descreve o surgimento da favela

do rato, e como a mídia e o poder público trataram a questão da favelização de áreas centrais

da cidade denunciando a forma ineficiente, preconceituosa e descomprometida com o bem-

estar social dos cidadãos sinalizando uma conduta que traz fortes evidências da erosão da

esfera pública no tocante a conferir dignidade à vida humana e, por outro, ao deslocamento

que a própria noção de pobreza vem sofrendo entre nós.

Segundo ABREU (2010), pesquisando jornais da época, ela constatou que as

classes dominantes estavam atemorizadas com a possibilidade de expansão das favelas na

cidade. A Imprensa que de certa forma refletia a opinião da sociedade, declarava que antes do

surgimento das favelas:

Juiz de Fora, foi uma cidade feliz. [...] Existe agora, [1967] entre nós a ameaça de
um problema que atormenta – e muito – a vida de uma cidade grande. Já começa a
aparecer em Juiz de Fora uma favela. Até agora, o único lugar que se assemelhava
um pouco a uma favela é o lugar conhecido como ―Buraco do Olavoǁ. Mas, agora,
a situa ão   diferente. Em pleno centro da cidade existe uma favela em formação.
(Diário Mercantil, Juiz de Fora, 09 e 10 jul. 1967. p.6).

Neste relato, o jornalista Renato Silva referia-se a uma favela situada às margens do

rio Paraibuna, nas proximidades do ―Tupi Football Club, na Rua Calil Ahouagi. Esta é a

localização da favela do rato que, também, se inscreve em nosso campo exploratório.

Em reportagem posterior acerca da mesma ocupação, Silva observou que:

Por todo o lado, o panorama é o mesmo. A imundice está em todos os barracos. [...]
Não há privadas. O mau cheiro exala de todo lugar [...] As crianças andam semi-
nuas [...] Nessa favela, homens e animais – no caso cachorros, pois não há outros –
levam uma vida em comum. (Diário Mercantil, Juiz de Fora, 13 jul. 1967. p.6).

O jornalista foi informado por Assistentes Sociais da Prefeitura Municipal de Juiz de

Fora que a área, então considerada como uma favela em formação, na verdade já existia há

aproximadamente vinte anos, porém no outro lado do Paraibuna, no local conhecido como

195 Abreu, Christiane Silva de. FAVELAS EM JUIZ DE FORA:  A OCULTAÇÃO DO FENÔMENO  Libertas,
Juiz de Fora, v.4, n.1, p. 146 - 170,  jul / 2010 Revista da Faculdade de serviço social da Universidade Federal
de Juiz de Fora – Programa de Pós-Graduação em Serviço Social

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=favelas_em_juiz_de_fora.pdf
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várzea Carlos Barbosa, e que estava sendo transplantada para aquele lugar. A origem dos

moradores da referida favela, conforme dados fornecidos pela Prefeitura:

Varia muito, sendo que a maior parte veio da Várzea Carlos Barbosa (45,95%), mas
há famílias provenientes da Vila Santa Rita de Cássia, Vila Olavo Costa, Bonfim,
Ipiranga, Vale dos Bandeirantes e outros bairros. A maioria mudou por despejo, mas
a abertura de ruas e a falta de recursos, também levou muita gente para a favela.
(Diário Mercantil, Juiz de Fora, 29 jul. 1967. p.6).

Numa tentativa de impedir a expansão da referida favela, o então Prefeito Itamar

Franco (1967-1970), determinou que:

Todo barraco que for iniciado, será derrubado imediatamente [...] essa medida vem
sendo cumprida sem o menor problema [...] Em seguida à proibição, foi feita uma
notificação aos favelados, para que êles procurem, o mais depressa possível, um
outro local para morar. Essa medida, poderá acabar com a favela, desde que os
favelados não mudem em bando, reunindo-se em outra área desabitada. Se eles se
mudarem individualmente, para pontos diversos, acabará o problema criado com o
crescimento do núcleo de favelados, embora isto não solucione o problema social
das famílias, que vivem em condições sub-humanas. (Diário Mercantil, Juiz de
Fora, 29 jul. 1967. p.6).

Segundo Abreu (2010), o que importava era excluir ainda mais esses moradores,

independentemente da forma que isso ocorresse, ou seja, eles poderiam migrar para qualquer

outro lugar que conseguissem, desde que isoladamente para não serem percebidos. A

migração coletiva destes sujeitos, por mais invisíveis que fossem, despertaria mais o olhar,

daria um pouco de visibilidade a estes, e faria com que a sociedade, incomodada com o

surgimento de uma nova favela, exigisse soluções por parte do poder público para exterminar

― o “mal” que segundo eles, aterrorizava a cidade.

Na percepção de Abreu (2010) o posicionamento do poder público no tocante à

ocupação ilegal do território pelos pobres urbanos foi preconceituoso e descomprometido com

o bem-estar social dos cidadãos. As medidas tomadas para solucionar a questão social foram

paliativas como sempre.  No caso específico da favela do Rato a proposta seria de remoção

daquela população para uma nova área. Contudo, uma área mais afastada do centro, precária e

sem condições dignas de moradia, com o intuito de tornar estes sujeitos sociais ainda mais

“invisíveis” e mais afastados do direito à cidade.  Com certeza, tal fato, não impediria a

expansão rápida de favelas, isso só as dispersaria, ou seja, ao invés de apenas um aglomerado

precarizado, com alta concentração de pobreza, novas áreas surgiriam a partir daí, sem o

apoio ― declarado do poder público. É  o que hoje estamos a presenciar aglomerados como

Milho Branco, Três Moinhos, Vila Esperança I e II e outros já citados anteriormente.
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Abreu (2010) assevera que “na verdade, para os ― representantes legais da população,

o importante seria mantê-los afastados do núcleo urbano e da visibilidade das classes

dominantes, em áreas periurbanas”.

A pesquisa realizada por Abreu (2010) traz elementos importantes que reforçam

nossas análises. O que se evidencia mais uma vez é o fato de que em sociedades como a nossa

marcada por uma desigualdade estrutural, de uma assimetria gritante, nossa classe dirigente,

que servida de instrumentos políticos derivados de sua posse do aparelhamento estatal, os

utiliza sempre como forma de reduzir, de abstrair, de ocultar e até mesmo anular, o impacto

do Estado de mal-estar social frente à redução da capacidade de intervenção e controle do

capital aprofundando cada vez mais a precarização das relações de trabalho e a segregação

sócio-espacial.  As tensões são inevitáveis gerando quase sempre a reação de novas forças

sociais onde, tal reação é interpretada pela classe dirigente como perturbação da ordem

obrigando o uso do aparato repressivo do Estado acreditando que os antagonismos possam se

diluir.

Novamente, a percepção que temos é que a realidade objetiva dos muitos sem nada

que precisam ser vistos está progressivamente invadindo a consciência dos poucos que não

querem ver. Ainda hoje, em Juiz de Fora está sendo comum o processo de deslocamento de

famílias, que tinham como locais de moradia bairros urbanizados, para locais de ocupação em

áreas em desuso, particulares e públicas, formando as aglomerações.

Para compreender problemas de infra-estrutura urbana e consequentes problemas de

acesso as certas moradias, primeiramente é preciso analisar as desigualdades consideráveis na

distribuição da riqueza e das oportunidades de estudo e trabalho na sociedade brasileira.

Estudos divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2000-2014)

constatam que o extremo grau de desigualdade distributiva é o principal determinante da

pobreza brasileira. O fenômeno da concentração de renda no Brasil mostra uma incrível e

perversa estabilidade. Ao longo do tempo, mesmo quando nossa economia cresce, a

distribuição de renda se vê num abismo cada vez maior que somada a uma elevada carga

tributária onera todo o setor produtivo exigindo enormes sacrifícios da massa trabalhadora.

Segundo matéria recente publicada no portal notícias do IPEA economistas do instituto

alertam sobre o aumento da carga tributária sobre os mais pobres e do aumento da burocracia

tributária como forma perversa de perpetuar as desigualdades sociais, assim salientam

'País rico é país sem pobreza", sugere a publicidade governamental. Natural, pois
sofisma e redundância são elementos-chave na propaganda e na política.Na vida
real, há um paradoxo: os brasileiros pobres estão cada vez mais empobrecidos pelo
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mesmo Estado que anuncia protegê-los. É efeito da armadilha em que o país entrou
e na qual se mantém prisioneiro. Uma medida dessa alienação está na velocidade de
expansão da teia da burocracia tributária. Ela avançou ao ritmo de 780 novas normas
por dia durante o último quarto de século, desde a promulgação da Constituição em
1988 - informa o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Somadas, as 4,7
milhões de regras baixadas de 1988 até dezembro passado comporiam um livro de
112 milhões de páginas impressas (em papel A4 e com letra Arial 12). Enfileiradas,
as páginas cobririam o país em linha reta do Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio
Grande do Sul. As consequências vão muito além de infernizar a vida das pessoas e
empresas. A opção política por manter intocada essa estrutura fiscal e tributária
produziu uma perversidade: aumentou a desigualdade social no Brasil nas
últimas duas décadas, advertem pesquisadores como o economista José Roberto
Afonso, do Ipea. O sistema atual privilegia tributos indiretos e sobre o consumo.
Com ele, até 1996, o Estado se apropriava de 28% da renda mensal das famílias
pobres, com até dois salários mínimos (cerca de R$ 1.400). Em 2008 o Estado já
tomava 54% do rendimento familiar dos mais pobres. No ritmo atual, prevê-se
que no fim da década o peso dessa carga tributária esteja em 60%.196(grifo
nosso)

Há pelo menos duas décadas a distribuição de renda permanece inalterada no país, ou

seja, os 10% mais ricos da população concentram em suas mãos 50% da riqueza do país.

Enquanto os 50% mais pobres ficam com apenas 14%, aproximadamente o que ganha,

sozinho, 1% dos mais ricos do país.

Para se ter uma ideia do sofrimento dos mais pobres na análise da distribuição do

déficit habitacional por renda realizado pelo IPEA, os dados mostram que a redução foi menor

no estrato mais baixo. No ano de 2011, 73,6% do déficit era composto por domicílios com

famílias com renda de até três salários mínimos, ante 70,7% em 2007. Houve aumento,

portanto, de três pontos percentuais nessa fatia, mas, ainda assim, registrou-se queda do

déficit em números absolutos: de 3.954.386 domicílios em 2007 para 3.859.970 em 2012

entre as famílias com renda de até três salários mínimos. As demais faixas passaram a

responder menos pelo déficit habitacional.

Esta desigualdade social tem se refletido na ocupação ilegal do espaço urbano tendo

também como causa o modelo urbanístico voltado à economia de mercado e a modernização.

O processo de ocupação e de consolidação de loteamentos populares em Juiz de Fora se

caracteriza, ainda, por certa lentidão. Áreas já transformadas, pelos seus moradores, muitas

drasticamente, e ocupadas convivem com terrenos vagos e desprotegidos. Percebemos ainda

que às deficiências de circulação, crescentes à medida que os loteamentos populares vão se

adensando, agregam-se ainda dificuldades também crescentes de transportar-se o lixo

doméstico para pontos de deposição adequados. Este passa a ser simplesmente lançado nas

196 Nota transcrita na integra publicada em
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=22524&catid=159&Itemid=7
5. Acesso em 29 de junho de 2014.
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vertentes, ao invés de destinado a caçambas, geralmente presentes em “bocas” de morros.

Lixo acumulado em encostas, além de atrair ratos e insetos e de produzir mau cheiro é, um

material capaz de deflagrar escorregamentos, envolvendo os próprios detritos e solos.

As evidências colhidas em nossas incursões nos espaços centrais e periféricos de Juiz

de Fora revelam a realidade do espaço da cidade capitalista fortemente dividido em áreas

residenciais segregadas, refletindo a complexa estrutura social de classes. Além das divisões

em áreas pelo espaço, não podemos nos esquecer que as fragmentações vão além do espaço

constituído por diferentes usos da terra atingindo outras dimensões da vida social

esvanecendo sentimentos de pertencimento, de solidariedade e de cidadania.

Dentro da perspectiva de empobrecimento da população e do direito à moradia que a

população tem, ocorre uma intensa ocupação desordenada e segregada do espaço urbano nas

cidades brasileiras e em Juiz de Fora isso pode ser percebido a olhos vistos nas últimas

décadas. Com relação às políticas públicas direcionadas para a parcela da população que vive

nessas áreas, vale destacar que a ação pública nas submoradias, se caracterizou não só pela

insuficiência de investimentos em serviços de infra-estrutura urbana, como também por

limitações legais e políticas, restringindo a atuação governamental.

Muitas vezes, essas limitações legais geraram controvérsias sobre a provisão de

serviços e infraestrutura a essas áreas e sobre a possibilidade de garantir posse ou propriedade

de áreas invadidas e ocupadas por submoradias. No caso da política urbana, isso implica

avaliar a gestão e o planejamento urbano nos seus aspectos institucionais, financeiros, legais e

político-administrativos, especialmente quanto ao uso do solo, à habitação, à infraestrutura e

aos serviços públicos com vistas à contenção da degradação física e social do meio urbano.

A falta de políticas públicas eficientes de habitação, trabalho e renda cria um ciclo

vicioso de inclusões enganosas: populações mais pobres à margem do setor produtivo não

conseguem obviamente se estabelecer em áreas urbanas com melhor infraestrutura pelo auto

custo de ocupação do solo urbano acabam por ocupar áreas de risco, sendo vitimadas e

aumentando o custo social de assistência, transferências, aluguéis, etc.

O que se tem observado e que foi mais uma vez ratificado pelos dados do Censo

Populacional do IBGE (2010), é que as grandes capitais do país crescem hoje num ritmo

muito mais lento, em todos os casos apresentando taxas anuais de crescimento demográfico

muito abaixo do que historicamente vinha sendo observado. De outro lado, principalmente,

mas não unicamente, no Sul e Sudeste do Brasil, são as cidades “médias”, polos regionais,

quem vêm apresentando os maiores índices de crescimento e consequentemente, maior

concentração econômica e demográfica. No suprimento dessa situação de crescimento das
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“cidades-polo” regionais, encontram-se, invariavelmente, as pequenas cidades de sua própria

microrregião, área de influência mais direta e imediata. Dessa forma, crescem menos as

metrópoles, crescem muito mais rápido as cidades de “porte médio” e definham as pequenas

cidades.

Esse conjunto de situações mostra, dentre várias características, que o processo de

urbanização brasileiro, a concentração dos processos econômicos produtivos e o  movimento

migratório interno, ganharam novos contornos e nova expressão territorial, e que vão

demandar soluções igualmente novas e diferenciadas. Nesse aspecto, um estudo de caso,

específico em análise e em dados quantitativos, mas ilustrativo para o processo de

urbanização do país como um todo, parece ser bastante oportuno.

Juiz de Fora e toda a sua microrregião é um retrato bastante fiel da nova realidade do

processo de urbanização por que passa a maioria das cidades brasileiras, da nova realidade

que envolve a concentração econômica e demográfica, de uma nova modalidade urbano-

industrial e de uma nova expressão do processo migratório.

Uma das principais características da dinâmica do crescimento intra-urbano no Brasil

foi a distribuição espacial da população pobre. Houve uma significativa periferização dessa

população em cidades de grande e de médio porte, como mostramos no Capítulo I, devido,

entre outros fatores, às dificuldades das famílias de baixa renda em ter acesso à terra urbana

passível de ser habitada.  Resultou em acentuada proliferação de assentamentos humanos

informais (favelas, mocambos, alagados e loteamentos clandestinos).

Nas áreas periféricas das regiões metropolitanas, os problemas estão frequentemente

associados ao uso do solo e à pobreza, e geralmente são agravados pelo aumento da

favelização e pelo ímpeto da incorporação de novas áreas parceladas clandestinamente. Em

sua maioria, situados em zonas restritivas à ocupação e construção, esses loteamentos

tornaram-se uma alternativa de habitação para a população mais pobre.

Isso nos revela que abordagens de planejamento urbano, desvinculadas de marco

socioeconômico e demasiadamente estáticas e restritivas para acompanhar a dinâmica urbana,

são inadequadas para atender às necessidades urbanas essenciais; e que a maior parte do

crescimento das grandes aglomerações urbanas está fora das estruturas urbanas. O fenômeno

da favelização é um processo nitidamente urbano e que se faz sentir de forma mais expressiva

nas regiões metropolitanas, e mais recentemente nas cidades médias.

Consideramos como principais desafios a serem enfrentados na formulação das

políticas urbanas a ampliação da oferta de habitação, a melhoria e provisão da infraestrutura,

bem como o aumento do nível de investimentos mediante o aumento da capacidade
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institucional de prestação e manutenção dos serviços urbanos. A gestão urbana pode ser

aprimorada mediante atuação e aplicação de instrumentos adequados do setor público, bem

como pelo envolvimento de diferentes atores — tanto formais quanto informais — no

processo do desenvolvimento urbano. A falta de métodos de análise apropriados para o

conhecimento da cidade, da prática do planejamento urbano e da formulação, de

dimensionamento e aplicação dos seus principais instrumentos, é apontada também como

impedimento a uma gestão urbana satisfatória.

Faz-se necessário a modificação do papel do poder público, de provedor direto de

serviços e infra-estrutura urbana, para regulador, facilitador e orientador do processo de

desenvolvimento urbano, com vistas ao estabelecimento de um ambiente financeiro e

normativo propício, para que o setor privado e a comunidade cumpram um papel cada vez

mais importante no atendimento de suas próprias necessidades. É de fundamental importância

encontrar novas formas e fontes de financiamento dos investimentos, baseadas na ampliação

da cooperação entre o setor público e o privado. As áreas informais são um elemento-chave

no desenvolvimento econômico e social da cidade. Em Juiz de Fora consideramos que o

planejamento urbano para as áreas carentes em infraestrutura é quase inexistente, ou seja, só

se fazem pequenas obras em épocas propícias aos governantes. E para as áreas da classe

média-alta e alta ela se torna mais presente com todo o aparato técnico. Isso a nosso ver

constitui medidas mitigadoras, no caso de área de população de baixa renda, que não levam ao

fim do problema, e sim o transportam para o futuro.

Neste sentido CORRÊA (1999, p. 8), assinala que:

o espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizam no presente como
também daquelas que se realizaram no passado e que deixaram suas marcas
impressas nas formas espaciais do presente.

No caso da política urbana, isso implica avaliar a gestão e o planejamento urbano nos

seus aspectos institucionais, financeiros, legais e político-administrativos, especialmente

quanto ao uso do solo, à habitação, à infra-estrutura e aos serviços públicos, com vistas à

contenção da deterioração social e física do meio urbano. Qualquer município que recebe um

fluxo intenso e inesperado de pessoas não está preparado e não consegue absorver de forma

adequada com prestação de serviços e urbanismo. Assim agravam-se os problemas sócio-

econômico decorridos da falta da infra-estrutura urbana básica; a saturação dos atendimentos

de saúde e educacional, além do aumento do déficit habitacional, como observado Juiz de
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Fora. A maioria das cidades brasileiras continua a crescer sem nenhuma preocupação quanto

ao planejamento urbano e social.

Consideramos que, a problemática urbana brasileira aponta para um futuro formado

pelo conjunto de possibilidades e interesses do capital Nas palavras de SANTOS (2005)

A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se criadora de
pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, como por sua
estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas ainda
mais pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente,
mas, também do modelo espacial.197

No caso da política urbana, isso implica avaliar a gestão e o planejamento urbano nos

seus aspectos institucionais, financeiros, legais e político-administrativos, especialmente

quanto ao uso do solo, à habitação, à infraestrutura e aos serviços públicos, com vistas à

contenção da deterioração social e física do meio urbano.

Do ponto de vista social consideramos que Juiz de Fora é mais uma cidade inserida no

processo do sistema capitalista mundial, e que suas problemáticas sociais estão cada vez

maiores, como pode ser visto pelo contingente populacional que vem ao longo das últimas

décadas ocupando os vários assentamentos subnormais.

Apesar dos programas implantados em Juiz de Fora, programas subsidiados pelo

governo federal, dentre eles “Minha Casa Minha Vida”, “Bolsa Família”, “Aluguel Social”,

“Vale Alimentação”, e outros não tem sido suficientes para atender os muitos que ao longo

das últimas décadas vem engrossando as fileiras do lumpemproletariado brasileiro.

Precisamos definir um conjunto de ações, isto é, de políticas sociais que atuando

conjuntamente possam reduzir significativamente a miséria e a vida indigna que estão

submetidos milhões de brasileiros muitos condenados a morte social como os “invisíveis

sociais” que neste estudo trazemos à luz.

Segundo as projeções com os gastos do Estado Brasileiro com a administração e

manutenção das políticas de contenção e alívio a pobreza para os próximos anos torna-se

necessário em regime de urgência uma reorientação de tais políticas assistencialistas e

filantrópica-administrativas para que a história não se repita como na Inglaterra de 1834 onde

o Estado se viu diante de um gasto exorbitante na administração do pauperismo  que a

despeito de todas as medidas administrativas converteu-se, segundo Marx, em uma

“instituição nacional”.

197 SANTOS, Milton. Urbanização Brasileira. 5a Ed. São Paulo: Edusp, 2005. P. 10.
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O problema da invalidação social, da morte social que temos presenciado em nossos

estudos sobre a degradação humana (material e moral) nos espaços urbanos, sejam eles

periféricos ou não, se apresenta como um grande desafio teórico à sociológia contemporânea.

Como já dissemos a naturalização de questões relacionadas ao pauperismo acabam

colocando-as como dados ahistóricos, inalteráveis e, portanto, suas premissas operam como

verdadeiros axiomas (naturais). Mas esta naturalização muitas vezes conduz a um verdadeiro

"fatalismo", ao cristalizar as condições atuais como imutáveis, rígidas, perenes, ingressando

assim num possibilismo resignado e hipotecando as possibilidades de um horizonte distinto.

Neste processo, o tão buscado debate coletivo sobre qual deve ser "a política”

adequada para o enfrentamento do problema e, quais "compromissos ético-políticos" que

deverão nortear nossas ações, passam a ser substituídos por estes axiomas elaborados pelos

ideólogos de plantão. Ao invés da sociedade como um todo debater e fundamentar as diversas

posturas sobre estes temas para formular um "Projeto Ético-Político" onde a erradicação da

pobreza passe a figurar no horizonte do possível a partir da orientação, vontade e do consenso

das maiorias, seja substituído pela "missão natural" determinada unilateralmente como

"óbvia" pela vontade do estamento burocrático.

É assim que a realidade de milhões de empobrecidos e a indignidade da vida que

levam nos desafiam a enfrentar estas inflexões e buscar os caminhos para uma construção

coletiva. Claro que as possibilidades de concretização destes desafios a que somos chamados

a enfrentar não são alheias às tendências sociais e às correlações de forças existentes – por

isso este estudo não se esgota aqui tão pouco nosso desejo de mudança.

6.2 Encaminhamentos metodológicos: a captura do “outro”

Fotografar é uma maneira de ver o passado. Fotografar é uma forma

de expressão, o "congelamento" de uma situação e seu espaço físico

inserido na subjetividade de um realismo virtual. Fotografar é um

modo de comunicar e informar. Seguindo o raciocínio, a linguagem

visual fotográfica além de ser mais forte não é determinada por uma

língua padrão, não precisando assim de uma tradução, uma vez que o

diferem são as interpretações

Autor desconhecido
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Tendo em vista os pressupostos teóricos, os objetivos, as problematizações e questões

delineadas para esta pesquisa, procuramos utilizar como procedimento para a captura do

“Outro”, a associação da história oral e da fotografia, aqui pensada e utilizada de forma

indicial e subjetiva isto é, uma fotografia classificada, na perspectiva de Martins (2008)198,

como "estética", e não a documental, objeto de representação de imaginários socialmente

partilhados. Ensejá-la desta forma nos permite ir além do entendimento da sociologia e da

antropologia que tem na fotografia um amparo ou suporte metodológico para a investigação

de caráter cientificista, amplificando a busca do pesquisador ao compreendê-la como

possibilidade de encenação de mitologias cotidianas.

O “Outro” que desejamos conhecer são seres desumanizados cuja presença atestam a

anomia capitalista em seu momento máximo de abstração, momento de desencontro entre a

consciência e a realidade social nos quais se insere. Por isso, para Martins (2008), a

fotografia, muito mais do que a palavra (ou a palavra positivada), é instrumento capaz de

tornar visíveis esses desencontros, de pôr em evidência os descompassos ou os momentos de

separação da referida consciência.

O “Outro” aos quais nos referimos traçam suas vidas pelas ruas da cidade, mas não

qualquer rua ou qualquer bairro ou território; geralmente estão expostos aos olhos de todos,

mas quase sempre não são vistos. São os que identificamos como “invisíveis sociais” que aqui

procuramos revelar em nossa pesquisa. São homens, mulheres, jovens, velhos e crianças

vivendo uma humanidade possível, segregados dos direitos mais elementares onde a

cidadania, a democracia, a igualdade e a justiça estão longe de fazerem parte de suas vidas ou

de se materializarem nos espaços por eles vividos.

Estranhados, representam a pobreza incivil, espalhados no espaço urbano onde toda

migração acontece, se apresentam desqualificados e despotencializados para a vida social.

Triplamente negados (história, gênero e mercadoria) suas identidades desvanecem na

impossibilidade de “Ser” vidas marcadas por mutilações constantes que os obrigam a uma

inapreensível errância fazendo de nós outros sempre estrangeiros. Os efeitos moralizantes

sobre a pobreza e sobre os pobres se deixam notar quando somos induzidos a demonizar, a

condenar e a excluir o pobre como simulacro. Sedimenta-se a na consciência a visão do pobre

como portador de uma hybris (índole), e sob os signos do incômodo, da imperfeição, do

abjeto, do grotesco e, sobretudo, da periculosidade, ele suscita medo, desconfiança, fracasso e

198 MARTINS José de Souza Martins, Sociologia da fotografia e da imagem. São Paulo, Contexto, 2008, 208
pp.
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ressentimento. Uma vez fixado nesta condição, a de um simulacro de gente, a de uma vida

nua, só lhe resta a “invisibilidade” como condição existencial caso contrário, o confinamento,

a vigilância ininterrupta, quando não o puro e simples extermínio se apresenta como medida

profilática.

Portanto, tendo em vista a complexidade do universo pesquisado, o uso da história oral

e da captura de microcenas como instrumento metodológico de captura do “Outro” nos ajuda

a desvelar uma realidade quase sempre impactante nos fornecendo imediatamente uma fonte

rica e variada de dados além, da inclusão de histórias e versões mantidas por segmentos

populacionais silenciados o que, por si só, nos estimularam a ir além da figuração marginal do

“outro” isto é, ir além de tramas ideológicas que criam e recriam discursos e imagens dos

pobres e da pobreza em negativo levando a rejeição ou a anulação do “outro”, ao que me é

diferente.

O uso dos dois procedimentos nos permitiram também, alcançar algo mais penetrante

e mais fundamental na medida em que ao suscitar memórias, ao trilhar os caminhos na

direção da imagem e da palavra viva, à busca do detalhe, à busca do aparentemente invisível,

de vozes perdidas, múltiplas, afastadas e submetidas ao isolamento revelaram novas facetas

do “objeto” em estudo, portanto, contribuindo para uma história que não é só mais rica, mais

viva, mas também verdadeira diminuindo assim, a distância entre o real e o imaginário.

As imagens, registros de ambiências e pessoas, não apenas iconizam, pela

representação das ruínas humanas que decorre dos processos de desumanização  em curso, a

modernidade e o seu declínio, simultaneamente ao aparecimento "de uma nova humanidade,

juridicamente livre", mas a comentam pela manutenção de uma forma específica de discurso

quanto à singularidade do olhar e do fotografar.

Estamos levando em conta que a experiência humana é a parte central desse método de

pesquisa por entendermos que esse método pode auxiliar na apreensão do fenômeno

participativo dos sujeitos investigados e na construção coletiva do conhecimento. Como diz

Meihy (1996), a história oral “é sempre uma história do tempo presente e é reconhecida como

história viva” (1996, p.17).

Além deste autor, diversos outros como Bergson (1990), Bosi (1987) e Thompson

(1992) defendem o uso desse método. Thompson, por exemplo, assinala que, por meio desse

recurso, pessoas comuns procuram compreender as revoluções e mudanças por que passam

em suas próprias vidas. “No sentido mais geral, uma vez que a experiência de vida das

pessoas de todo possa ser utilizada como matéria-prima, a história ganha nova dimensão”

(1992, p.45).
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Nesta direção Thompson (1992, p. 44) assinala

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para
dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não
só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. Estimula
professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. Traz a história para
dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. [...] Propicia o
contato – e, pois, a compreensão – entre classes sociais e entre gerações. E para cada
um dos historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode dar um
sentimento de pertencer a determinado lugar e a determinada época. Em suma,
contribui para formar seres humanos mais completos. Paralelamente, a história oral
propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo autoritário inerente a
sua tradição. E oferece os meios para uma transformação radical no sentido social da
história.

O propósito de tal instrumento conforme esclarece Lozano, inclui a ampliação, no

nível social, da categoria de produção dos conhecimentos históricos, pelo que também se

identifica e solidariza com muitos dos princípios da tão discutida “história popular” (1998, p.

16).

Convém assinalar que a metodologia de história oral permite a exposição de vozes de

múltiplos e diferentes atores possibilitando o resgate, sob diversos olhares, das memórias

locais, regionais e nacionais em variados contextos históricos. Assim esperamos obter e

recuperar informações que não estão registradas em documentos de outra natureza. Conforme

ressalta (MONTENEGRO,1992), isso ocorre, principalmente, numa sociedade em que uma

parcela significativa da população não tem trabalho regular, não participa de sindicatos, e não

tem acesso formal ou mesmo informal. Nesse quadro, a participação popular nos

acontecimentos políticos, sociais, econômicos e culturais é barrada. Assim, o problema da

desigualdade emerge primeiro nos limites das diferenças econômicas. Segundo, quando as

distinções econômicas são estabelecidas para outras dimensões da vida individual ou coletiva

adquire tonalidade hierárquica em relação aos espaços sociais submetendo muitos a um

processo crescente de desumanização e dessignificação. Dessa maneira, “a história do

presente, na grande maioria das vezes, não é representada como lhe dizendo respeito”

(MONTENEGRO, 1992, p.76).

Mas a função da história oral não se restringe a mecanismo de resgate da voz dos

subalterizados ou excluídos ou ao preenchimento de espaços vazios dos documentos escritos.

O que caracteriza singularmente esta forma de registro é a possibilidade de recuperação do

mundo vivido pelos que aqui qualificamos como “invisíveis sociais”, ou parte dele, que viveu

a experiência isto é, trazer a luz uma realidade que muitos desconhecem.
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Continuamos a ressaltar que os processos a que estamos nos referindo são criações

humanas, os quais, integrando os diferentes aspectos do mundo em que o sujeito vive,

aparecem em cada sujeito ou espaço social concreto de forma única, organizados em seu

caráter subjetivo pela história de seus protagonistas.

Na medida em que se intensificam os esforços no sentido de devolver a palavra às

minorias sociais puderam ser produzidas novas hipóteses, novos campos de trabalho, novas

versões de fatos e novas alternativas aos conhecimentos da vida cotidiana. Além disso, o

comportamento narrativo, caracterizado, antes de tudo, por sua função social, possibilita a um

indivíduo ou a uma coletividade a tomada de consciência sobre o seu passado; consciência

esta que nasce da articulação entre memória e história garantindo sentido a existência.

Neste sentido, entendemos que conhecer o passado é essencial à cidadania, um dos

direitos fundamentais do ser humano. Daí decorre a importância do papel que pretendemos

realizar no desenvolvimento desta pesquisa ao suscitar memórias, de trilhar os caminhos na

direção da palavra viva, à busca de vozes perdidas, múltiplas e também do silêncio aparente

dos que aqui denominamos “invisíveis sociais”.

Memória implica um esforço de memorizar, é um ato de grande complexidade,
cheio de silêncios, amnésia, sombras e é formada por condicionamentos múltiplos.
(DEBOUZY, 1986 , p. 266 apud  NEVES, 1995, p.20)

Salvar do esquecimento e da perda de lembranças estes sujeitos desfiliados dos

processos de trabalho e segregados nas múltiplas dimensões da vida social nos permitiu estar

frente a frente com uma realidade inóspita onde a privação e a insuficiência justifica o

percurso errante de muitos que buscam desesperadamente tudo aquilo que permita o  resgate

da dignidade e do reconhecimento. Portanto, trabalhar com a memória seja ela individual ou

coletiva nos obriga a compartilhar e comprometer-se com a luta pela vida - uma vida repleta

de sentido. Fundamentalmente como processo reativo que a realidade provoca no sujeito, a

memória evita que o presente se transforme em um processo contínuo, desprendido do

passado e sem compromisso com o futuro.

É certo que nossas cidades estão impregnadas de histórias que por mais simples que

sejam configuram referências práticas e simbólicas em que se reconhece ou se constrange nas

ruas que perambulamos, lugares que conhecemos ou desconhecemos, espaços que gostamos

ou desgostamos, contextos que lhe nos atraem ou nos passam desapercebidos.

Juiz de Fora-MG, nosso campo exploratório, assim como outras cidades brasileiras

guardam características semelhantes quanto a produção de contrastes ao longo de seu
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desenvolvimento. Na sua grande maioria seu urbanismo foi marcado por um tempo de

crescimento totalmente desproporcional ao tempo de planejamento e execução dos serviços

públicos básicos contribuindo para a transformação de um cenário urbano crescentemente não

só ameaçado, mas diretamente afetado por riscos e agravos.

Os impactos destes agravos na contemporaneidade são expressão da materialidade de

uma lógica urbana hodierna que impera na cidade. Face ao grau desigualdade social e à alta

valorização do solo, o acesso aos espaços produzidos para o consumo traduz conflitos e

interesses de todas as ordens. É nestes espaços que o “relevante” e o “irrelevante” figuram da

mesma forma que a “visibilidade” e a “invisibilidade” encontram seu locus num mar de

relações e percepções que aqui buscamos captar.

A existência de muitos, para não dizer milhões, condicionados a “invisibilidade”

sinaliza a emergência de buscarmos novas relações sociais, pautadas na percepção do ser

humano como uma individualidade multidimensional capaz de transcender-se, de aguçar a

consciência da sua inserção na vida social pautada pela adoção de critérios éticos que

permitam superar concepções ideológicas prevalecentes de fraternidade e de solidariedade

humana fundadas no princípio da vendabilidade universal.

Sabemos que qualquer transformação, ou superação da ordem vigente, pressupõe em

primeiro lugar que conheçamos com profundidade o terreno que tais transformações possam

realmente se efetivar e a partir daí desenvolver políticas que forneçam as condições objetivas

de uma real humanização não só dos espaços, mas também das relações.

Como campo exploratório, descrever a vida citadina de alguns significa para nós

conhecê-la como parte de um locus de interações sociais e trajetórias singulares de grupos

e/ou indivíduos subordinadas a um ordenamento que as transcende. Neste sentido, procurando

conhecer bem a cidade de Juiz de Fora – MG, que aqui constitui nosso campo exploratório, os

locais escolhidos foram:
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Gráfico 13 – Regiões de Juiz de Fora – IPPLAN – PJF - MG

Fonte: IPPLAN – PJF – MG (Instituto de Pesquisa e Planejamento)
Reelaborado pelo autor

Foi com a “câmera na mão” que procuramos descrever práticas e saberes dos sujeitos e

grupos sociais aqui descritos a partir de técnicas como observação e conversações,

desenvolvidas no contexto da pesquisa. Interagindo com o “Outro”, foi possível redirecionar o

olhar, isto é, "ordena-se o visível, organiza-se a experiência" e em nossa situação específica

foi possível identificar o “aparentemente invisível” a partir do paradigma estético

historicamente (re)elaborado pela cultura capitalista na interpretação das figurações da vida

social.

Foi possível apreender na pesquisa que realizamos que perscrutar narrativas e formas

de sociabilidade no mundo contemporâneo, dependem do nível de inserção nos espaços

urbanos a serem investigados determinando o grau de liberdade que as caminhadas “sem

destino fixo” foram possíveis nos territórios que escolhemos.  Gostaríamos de ressaltar que

nesta pesquisa a intenção não se limitou, portanto, apenas a retornar nosso olhar de

pesquisador para a nossa cidade por meio de processos de reinvenção/reencantamento de seus

espaços cotidianos. Evitou-se um embaralhamento dos sentidos para que pudéssemos

neutralizar dentro do possível, todo impulso de juízos de valor de forma a permitir um

transitar e um interagir num mundo onde a realidade para ser sentida depende de uma

Vila Esperança I e II

Favela do Rato

Linhares

São Benedito

Jóquei Club

Dom Bosco
Vila Olavo Costa

Granjas Betânia

Arco Íris
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experiência quase sempre muda, mas percorrida por uma profunda inquietude obrigando-nos

a readequações constantes em nossa rotina onde o improvável passou a se apresentar com

maior frequência.

O que vimos foi um número expressivo de seres humanos vivendo a realidade de um

apartheid, muitas vezes velado, fortalecido por um cinismo travestido de boas intensões onde

a desqualificação e a dessignificação ganham força na insistente figuração dos pobres e da

pobreza construída por imagens e semânticas carregadas de negatividade, despotencializando

a vida social, inibindo deslocamentos e encontros no cenário da vida urbana.

Através do uso de muitas estratégias, por diversas vezes foi possível tornar-se “um”

frente aos ritmos de nossa cidade; ganhando a liberdade de perder-se no meio da multidão,

deixando-nos possuir por alguma esquina, fundindo-nos nos encontros fortuitos e nas

conversas rápidas com os habitantes locais, registrando os o caminhar descompromissado dos

passantes, anotando algum dado relevante em nosso bloco de notas, tirando algumas fotos,

gravando algumas cenas isto é, “estando lá”  uma aproximação que se fez necessária diante de

tantos distanciamentos.

Neste trabalho de rua fomos desafiados a experenciar a ambiência de Juiz de Fora -

MG como a de uma «morada de ruas» cujos caminhos a percorrer sugerem, sem cessar,

direções e sentidos desenhados pelo próprio movimento dos pedestres e dos carros que

acabaram nos conduzindo a certos lugares, cenários, paisagens, em detrimento de outros.

Deslocamentos marcados por uma forma de apropriação dinâmica da vida citadina, mas cuja

apreensão foi possível graças ao apoio de muitos que colaboraram para que nossos objetivos

fossem alcançados.

Neste sentido, com acesso garantido aos espaços e pessoas a serem pesquisados

tornou-se possível a observação de ruas, de bairros até então desconhecidos revelando um

cenário urbano marcado pela radicalidade de personagens que conformam a rotina destes

bairros e ruas. Em nossas entrevistas com moradores dos bairros e com a população de rua,

teve como objetivo buscar as significações sobre o viver o dia-a-dia na cidade procurando

descobrir um patrimônio intangível de formas de viver e de resistência que tecem as

interações sociais em quase todo o espaço urbano, seja ele, centro ou periferia.

Assim, o ato simples de andar tornou-se estratégia permitindo-nos interagir mesmo de

forma estranhada com a população com as quais cruzamos. Na impossibilidade de manter

frequência necessária em nossas observações foi possível conhecer um pouco mais

ambiências e cenários onde a maioria das histórias de vida  das inúmeras províncias de
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significados que abrigam os territórios de nossa cidade inclusive daqueles que se mostraram

quase impossível de transitar.

O caminho percorrido aqui aglutinou instrumentos de pesquisa numa abordagem

qualitativa, com os quais procuramos trabalhar o conteúdo das manifestações da vida social,

próprias aos sujeitos que interagem em função de significados (indivíduo, trabalho, pobreza,

visibilidade, invisibilidade, dentre outras) e de contextos sociais e econômicos. Aqueles que

escolhemos para esta pesquisa tem em comum apenas suas vidas e poucos pertences. São

aqueles que vivem em situação de extrema pobreza, onde as ausências, e mutilações que as

estigmatizações promovem num presente que apresenta perpétuo.

Considerando as determinações espaço-temporais inerentes ao campo empírico

(inserção e deslocamentos), nosso espaço amostral foi composto 10 sujeitos aqui delimitados

como “objetos” previamente selecionados, tendo em vista que suas histórias de vida dão

sustentabilidade às hipóteses gerais enunciadas nesta tese; narrativas de fatos, vivencias e

percepções que se mostraram lugar comum entre os entrevistados. Gostaríamos apenas de

ressaltar que os arquivos audiovisuais disponibilizados para a banca examinadora constituem

uma parte de todo o material áudio visual que produzimos nestes 5 (cinco) últimos anos.

Quase todos residem nas ruas e em bairros periféricos. Não há prevalência de gênero,

mas observamos que desde o início de nossas pesquisas a predominância de homens nos

espaços por nós estudados se deu porque estes se propuseram desde do primeiro momento que

foram por nós abordados a narrar suas trajetórias de vida, de formação e de trabalho.

Interessante seria a possibilidade de narrar detalhadamente cada uma das histórias, em seus

trânsitos e labirintos percorridos, mas não será o caminho neste momento.

Apresentamos no anexo III uma pequena síntese biográfica dos entrevistados, ainda

que sem completude tendo em vista as condições dos muitos que entrevistamos. Em alguns

casos essa síntese biográfica se mostrou impossível de ser realizada tendo em vista a

interdição de suas existências (morte física), mas não nos impede de aqui apresenta-los. Para

tanto, lançamos mão, quando possível, de uma terceira pessoa que possa descrever mesmo

que suscintamente a vida daquele para quem nosso olhar se voltou.

A seguir segue um quadro ilustrativo com algumas características sociodemográficas

dos pesquisados. Dividimos em dois blocos: no primeiro estão pessoas que representam

instituições da sociedade civil e do poder público que tivemos acesso que nos ajudaram com a

vivência e experiência que possuem a compreender melhor o universo pesquisado. No

segundo bloco elencamos 6 (seis) dentre os vários entrevistados procurando compreender a

natureza dos laços de interdependência os que unem, separam e hierarquizam os indivíduos e
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grupos sociais. Neste sentido os depoimentos de vida que aqui trazemos formam uma

figuração social que por si só justifica a pertinência desta pesquisa.

Quadro 1 - Quadro sociodemográfico de entrevistados representantes de entidades e do poder público Juiz de
Fora – MG, 2010 – 2014

NOME INSTITUIÇÃO FUNÇÃO
Pe. José Maria Pastoral Carcerária Coordenador

Vanessa
Obra Filantrópica

Assistencial
Pequeninos de Jesus

Presidente

Rodrigo Correa
Castro

CERESP – JF - MG
Diretor de Assistência e

Ressocialização Prisional

Adenilde Petrina

CESU
Movimento Negro Unificado

– MNU
Coletivo de Mulheres

Benguela

Historiadora
Professora da Rede Pública

Municipal

Elaboração do autor- PPFH/UERJ. 2014

Quadro 2 - Quadro socio demográfico de entrevistados população jovem-adulta (2009 – 2010)

Nome Sexo Idade Cor Informações preliminares

Benevides
(?)

M 73 N Falecido em setembro 2013

Felipe M 23 N
Morador do bairro Vila Alpina, casado, cinco filhos, escolaridade

5a série, desempregado

Beto M 30 N
Morador do Bairro de Vila Esperança II Trabalhava como catador

de papel para reciclagem – ele e a namorada faleceram em
Outubro de 2013 - Guerra de Gangues

Claudinei M 33 B
Morador de Rua

Vive de pequenos expedientes – 13 anos desempregado – 9 anos
na rua

Gerson M 36 B
Morador de rua

5 anos desempregado

Noeli F 35 B
Moradora do Bairro Linhares

afastada do trabalho sobrevive do auxílio doença

Preta F 20 B
Moradora de Rua – Namorada de Robson – ambos moraram por
mais de quatro anos sob uma ponte que liga a Av. Brasil a atual
Av. Pres. Itamar Franco – Paradeiro atual desconhecido

Giciléia F 58 B
Moradora da Ocupação do Barroso – Afeganistão

Vila Esperança II

Apresentamos um DVD em anexo cujo material veio de nossas pesquisas sobre

notícias vinculadas principalmente a jornais e televisão, apresentando o olhar da classe

hegemônica (a intelectualidade dirigente de nosso país) sobre a realidade socioeconômica do

país, sua concepção de desenvolvimento sustentável, sobre a situação da classe trabalhadora,
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sobre o que consideram o lado brilhante da pobreza, sua percepção de cidadania vinculada ao

consumo e outras que, além de reforçar nossas análises corroboram, ao nosso ver,  para

entender a racionalização ideológica de nossa inserção subalterizada ao mundo do capital

formatando consciências como garantia de manter unificada a visão de mundo e a inabalável

crença de ser o único sistema capaz de nos conduzir a um patamar civilizacional

historicamente mais adiantado.

Acreditamos que as falas ou depoimentos, vídeos, fotos, depoimentos deram conta de

delinear o objeto em estudo conseguindo lançar luzes sobre o detalhe permitindo aprisionar o

efêmero, que aqui se traduz por sujeitos e grupos sociais condicionados a “invisibilidade

social”.

Finalmente, sobre estes sujeitos e grupos sociais Fontes (2006, p.40) indaga

Grupos sociais... que não seriam absolutamente necessários para a sociedade.
Teriam uma existência, lateral, supérflua, na maior parte do tempo indiferente.
Expulsos do mercado de trabalho... “ou nele nunca inserido” são paulatinamente
alijados do próprio mercado. Tragicamente... acantonados em guetos (favelas) ou,
mais provavelmente, degredados para regiões das quais a acumulação capitalista se
distancia sem permitir o estabelecimento de formas radicalmente diferentes de
sobrevivência, perdem sentido e significado para o núcleo central do sistema.

Fizemos questão de incluir a citação acima, apesar de longa para a presente tese, haja

vista as reflexões mais do que “pertinentes” que Fontes (2006) desenvolve, e que somada as

nossas inquietações e vivencias que esta pesquisa proporcionou, nos serviram de incentivo

para avançar com os estudos que aqui apresentamos.

As palavras de Fontes (2006) nos instigaram a investigar melhor a história do nosso

presente onde o atual nível de segregação sócio espacial na grande maioria das grandes e

médias cidades brasileiras, revela a violência entrópica e sistemática mantendo todos em

alerta permanente. A miséria exposta de forma cruel – sem distinção de faixa etária – dorme

nas ruas mesmo à luz do dia e onde as mais desqualificadas e pouco rentáveis ocupações são

“inventadas” por uma população que não encontra possibilidade de sequer ser diretamente

explorada pelas redes do capitalismo tardio.  Como já nos referimos anteriormente, abstraídos

da vida social, se encontram estereotipados como “lumpem”, “supranumerários”,

“desfiliados”, “inúteis para o mundo”, “virtuais”, “existências infames”, sem notoriedade, sem

nenhuma marca de nascimento ou pertencimento, obscuras para muitos, vivem uma

“existência brumosa”. Fontes (2006); em sobrestado, desvanecem na provisoriedade da vida

em suspenso. No presente, as falas dos entrevistados avalizam os dados que apresentamos

nesta pesquisa revelando que o avanço do pauperismo assim como sua perenidade podem ser
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sentidos nas médias e grandes cidades brasileiras pelo número cada vez maior de grupos

humanos deixados a sua própria sorte desvinculados das formas sociais capitalistas

consagradas. As caminhadas pelas diversas regiões de nossa cidade revelaram uma massa de

empobrecidos pulverizados no espaço urbano, em sua maioria são os que hoje vagam pelas

ruas vivendo de pequenos expedientes e da mendicância  (população de rua), como também

aqueles que vivem em bairros sejam eles periféricos ou não, sejam em ocupações irregulares

ou não, conjugando  normalidade e subnormalidade de uma forma que desmitifica a ideia de

que favela é somente lugar de pobre; lugar onde a subnormalidade se instala. Portanto,

espalhados por todo o espaço urbano, categorias como favelas, arquipélagos de pobreza e

miséria, subnormalidade perde densidade enquanto categoria que permite avaliar o nível de

degradação da vida no e do espaço urbano revelando portanto, seu caráter difuso, isto é, se

mostrando hoje uma massa de empobrecidos que nas últimas décadas se avolumaram não só

nas periferias das médias e grandes cidades brasileiras, mas também em áreas centrais. Não

querendo atacar a raiz do problema o Estado se vê obrigado intervir. Usando seu aparato

repressivo busca através da força, de uma violência desmedida para com essa população como

tivemos a oportunidade de presenciar diversas vezes e claramente denunciada pelos que aqui

tiveram voz.

Para quase a totalidade dos entrevistados a violência seja física ou moral faz parte do

dia-a-dia de suas vidas mostrando o lado perverso de uma sociedade desigualitária, expondo

faces da barbárie que se institui como também, contradições fundas. O material que aqui em

grande parte disponibilizamos (material etnográfico, dados estatísticos e análises realizadas

por outros pesquisadores de ontem e de hoje) nos permitem asseverar que estamos muito

distantes da manutenção de uma sociedade minimamente justa.

O que presenciamos considerando os limites do universo estudado foi uma população,

jovem em sua maioria, marcada por privações de todas as ordens o que nos leva a indagar que

futuro teremos? ou, se realmente teremos algum futuro? Inevitavelmente estas e muitas outras

questões que nos inquietaram e ainda nos inquietam. São questões que emergem frente a uma

multiplicidade de outras que o estranhamento favorece, gerado por uma realidade impactante

marcada por contrastes facilmente evidenciados, como veremos a seguir, em nosso memorial

de campo. A miséria exposta de forma cruel na sua multidimensionalidade materializada na

vida de muitos que encontramos. As marcas o abandono e do sofrimento são visíveis e

invisíveis. As visíveis estão estampadas nos seus corpos maltratados, nas rugas que estampam

a velhice precoce revelando o desgaste para sobreviver as duras condições que lhes são

impostas. As invisíveis, impossíveis de serem quantificadas, ganham força, potência, na
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negatividade sempre presente em suas vidas exaurindo qualquer forma de pertencimento Os

efeitos são diversos silenciamento e isolamento aumentam significativamente o grau de

estranhamento frente ao mundo que os cerca conduzindo alguns a morte em vida isto é,

impossibilidade de construírem uma vida rica de sentido genuinamente humana.

A eliminação da pobreza extrema se apresenta como um dever ético, portanto nossas

ações precisam caminhar na direção do reforço das redes de proteção social no presente de

forma a propiciar a estes brasileiros e brasileiras alternativas reais nas quais possam se

descobrir como seres de direitos e uteis socialmente construindo uma reflexividade que lhes

permitam projetarem o futuro. Ao propor ações no sentido de intervir para transformar a dura

e injusta realidade existencial de muitos que elas se efetivem dentro dos domínios da ética,

renunciando a um código moral que reforça a impotência, ampliando e aprofundando o

sofrimento humano, regulando a visibilidade e invisibilidade daqueles que estão em toda

parte: nossos pobres.

6.3 A “invisibilidade social”: uma arbitrariedade consciente de uma humanidade

desumanizada

No alvorecer da modernidade, difundiu-se tanto o um novo ideário social, como uma

visão única ocidentalizada de mundo, acarretando a formação de uma consciência que se

sentiu motivada a produzir rupturas com o passado, ao mesmo tempo em que desestabilizou o

solo em que havíamos cultivado nossas verdades. O forte conteúdo de mudança e

principalmente de valores que essa trazia não foram, portanto, à princípio, bem recebidos por

muitos e, ainda hoje, muitas de suas promessas se mostram longe de serem cumpridas.

Esse procedimento de voltar às raízes da modernidade nos potencializa e nos

instrumentaliza a identificar processos históricos, a enfrentar tendências antimodernas de

nossos dias em que o esgotamento da promessa integradora de outrora se evidencia na

diversidade de formas de discriminação, segregação e extermínio.

Revisitando a história, buscando compreender e analisar o que representa a

modernidade, verifica-se que essa se caracteriza pela tríade fundamental da universalidade, da

individualidade e da autonomia. A universalidade pode ser entendida como oposição ao

particularismo, apresentando o projeto da modernidade a todos os seres humanos sem

qualquer forma de distinção - importante conquista que corrobora o conteúdo da igualdade
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formal. A individualidade se opondo à homogeneidade que a invisibilidade humana produz,

entendida, aqui, quando reunidas ou pensadas como homem-massa199, multidões, números

que podem ser somados ou subtraídos, vulgarizando as qualidades humanas sob o jugo da

"ditadura da massificação" diluindo todo destaque pessoal, todo brilho singular e, por último,

a autonomia opondo-se à alienação, entendida, aqui, como a capacidade das pessoas se

pensarem como sujeitos, como detentores de direitos, sendo o conteúdo que mais se aproxima

da emancipação humana.

Os fundamentos da modernidade demonstraram que seu conteúdo enfrentava uma

grande contradição, quando se formaram frentes modernas que buscavam moldar,

solidamente, padrões de segurança e ordem, procurando dirimir e mesmo eliminar conflitos e

antagonismos que, naturalmente, emergem de um modelo civilizacional hierárquico altamente

excludente, como o sistema capitalista. Sob esse prisma, o mundo ideal que correspondia às

fantasias desse paradigma, passou a se confrontar com o seu próprio conceito, por não trazer

em si a dinamicidade da mudança, do rompimento com a tradição. Percebe-se, assim, que o

mundo ideal moderno tornou-se, em amplo sentido, antimoderno, pois passou a conservar

valores que a modernidade havia proposto romper. Assim, demonstra (Matos, 2006) em

“Discretas esperanças: reflexões filosóficas sobre o mundo contemporâneo200”

No apogeu da sociedade ocidental que se considera lógica, na qual a ciência
prometeu segurança e bem-estar, o atual estágio da acumulação capitalista cria a
“civilização do pânico”. Ela desvincula-se à passividade e à angústia existencial da
perda do controle da natureza e do mundo e ao medo da destruição, relacionando-se
ao “delírio” e não ao campo ético. (MATOS, 2006, p. 21)

Delírio que a colocou a ciência moderna num patamar acima da humanidade munida

de uma razão onipotente produzindo um sujeito abstrato que podia ser quantificável,

previsível. Isso se deu na busca científica pela dominação do mundo natural e social, como

salientamos nos capítulos IV e V. Contudo, arbitrariamente, não se observou o fato de que o

ser humano, assim como as relações humanas, isto é, a vida em sociedade, não poderia ser

enquadrada em categorias tratadas de maneira absolutizante (ahistórica), como nas ciências

duras. Sob o absolutismo da razão instrumental ordena-se o mundo, o “aparentemente visível”

199 Conceito de "homem-massa" foi criado por José Ortega Y Gasset. O filósofo espanhol forneceu um
importante aparato intelectual para compreendermos de que maneira vivemos sob a égide moralista do
nivelamento humano, e de que forma nossa criação cultural se submeteu a tais parâmetros normativos
motivando, assim, nada mais do que o empobrecimento existencial e a legitimação do grotesco

200 MATOS, Olgária. Discretas esperanças: reflexões filosóficas sobre o mundo contemporâneo. São Paulo:
Alexandria, 2006, p. 21
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a partir do paradigma estético historicamente (re)elaborado pela cultura capitalista procurando

captar/interpretar/abstrair as figurações da vida social.

Essa arbitrariedade consciente pode ser descrita por um processo de desumanização

crescente produzido pela legitimação ideológica da produção e da troca mercantis,

generalizadas como o único e exclusivo sistema social, sob a pretensa justificativa de que se é

capaz de regular o intercâmbio de todos os indivíduos com base na liberdade, na igualdade, na

harmonia e na justiça social.

Segundo Mézaròs (2006, p.36),

Nada podia deter essa tendência a converter tudo em objeto vendável, por mais
“sagrado” que tivesse sido considerado em certa fase, em sua “inalienabilidade”
sancionada por um suposto mandamento divino. [...] Essa defesa da liberdade,
contudo, revelou-se na realidade nada mais do que a glorificação religiosa do
princípio secular da vendabilidade universal.

O esforço empreendido ao se tentar reduzir as qualidades humanas concretas a

quantidades abstratas de forma a mensurá-las sob a ótica do valor nos levou ao

empobrecimento de nossa experiência vivencial na qual as abstrações/reduções não

produziram aproximações e sim distanciamentos, não só da realidade material, mas também

do “Outro” com quem deveria partilhar trocar, construir e produzir significados. São essas

abstrações/reduções que complexificaram os processos de identificação do “Outro”, da crise

identidária tal como se apresentam na contemporaneidade, com suas características de

fragmentação e pouca profundidade, tendo raízes num projeto de modernidade que o Ocidente

produziu, mesclado ao desenvolvimento do capitalismo como modo regulador da produção e

da troca mercantis.

No processo de distanciamento crescente em relação ao “Outro”, descontextualizado,

esse se torna uma abstração genérica e esvaziada de sentido a priori. Isso se dá porque ele é

apenas reconhecido em sua alteridade na medida em que permita identificações próprias

dentro de uma cultura ou grupo social, ou seja, quando partilha uma determinada

subjetividade, que, no caso do paradigma ocidental da modernidade, tem seus referentes

fundamentais nas noções de indivíduo e de cidadania.

A visão do “Outro” como identidade descontextualizada acarreta, ainda, a

transformação da diferença em desigualdade no reconhecimento e julgamento da alteridade. A

percepção da alteridade é um fenômeno presente em múltiplas culturas, mas somente o

Ocidente construiu uma tradição na qual o discurso da alteridade, que é sempre diferença, foi

transformado em assimetria e num discurso de assujeitamento.
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Esse modo de perceber o “Outro” tem suas expressões mais acentuadas, ou melhor,

suas raízes na forma de ocupação da América, através de um tipo de colonização marcada

pelo etnocídio e pelo racismo. Incapazes de encontrar no “Outro” a igualdade na diferença se

veem impedidos de conferir ao “Outro” - estranho absoluto -, qualquer direito. Ao considerar

a diferença do “Outro” e de sua cultura, o Ocidente transformou a diferença em desigualdade,

para justificar o assujeitamento, como na colonização da América e no escravismo colonial.

Na contemporaneidade, neste momento de vigor da ideia de “livre mercado” – da

“vendabilidade total”, emerge uma compreensão do sujeito reificado visto como mercadoria,

quantizável - uma nova forma de assujeitamento, de escravidão e de morte. Ele é o sujeito do

consumismo, galga a cidadania pelo consumo, literalmente privado, inteiramente subordinado

pelo formalismo da mercadoria em seu valor de troca, portanto, em sua forma. Assim, a

reificação leva a forma a subordinar o conteúdo, através de uma ação mediática de difusão do

consumismo que, ao se afastar dos significados, envolve os sujeitos de uma forma visceral,

por meio do desejo, inibindo a consciência refletida, impossibilitando o pensamento de

anteceder a ação.

Portanto, o esvaziamento dos significados e a reificação da forma são, em última

instância, os responsáveis por uma atualização das relações de assujeitamento do “Outro”, que

é aquele sujeito objeto de uma não relação social, mediada pelo desprezo e pela indiferença –

“reificação” das relações humanas e a fragmentação do corpo social em “indivíduos isolados”.

A história humana está repleta de exemplos em que a fome, a miséria, a pobreza, a

criminalização, a tortura, as formas de segregação (indiferença e o desprezo) e de morte

(social ou física) encontram diante de determinados pressupostos um “faz sentido” no nível da

consciência formal, isto é, a aceitabilidade do descarte ou da destruição de milhões de seres

humanos como se fosse uma calamidade natural inevitável, mas que permanecem ocultos

atrás da fachada de um formalismo abstrato.

O problema do empobrecimento da experiência, da capacidade de pensá-la, de narrá-la

e de vivê-la intensamente, observada em nossos dias, consiste em um ponto importante para a

filosofia contemporânea. Walter Benjamin (1986) foi um dos primeiros filósofos a

diagnosticar esse problema e as suas consequências para a vida humana. Para ele, a “cotação

da experiência baixou” e numa análise mais apocalíptica traz sua sentença:

“Uma miséria totalmente nova se abateu sobre o homem com este
desenvolvimento monstruoso da técnica”201 (BENJAMIM, 1986, p.195)

201 BENJAMIN, Walter. Documentos de cultura, documentos de barbárie; escritos escolhidos
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Para nós, em nosso tempo histórico, é possível perceber esse processo no destino do

homem moderno que, submetido a um ritmo frenético e exposto aos mais diferentes perigos, é

obrigado a concentrar todas as suas energias na tarefa de proteger-se do mundo, da

concorrência predatória, interditando o “Outro”, perdendo, assim, sua memória individual e

coletiva. Segundo ele, ao abrir mão do patrimônio humano, a geração da época das grandes

guerras preparava-se para sobreviver à cultura, ou melhor, à cultura da destituição e do

extermínio cada vez mais evidente e, por fim, inteiramente devastadora.

Porém, foi através de Giorgio Agamben (2005) que o projeto benjaminiano parece

caracterizar o problema do desfacelamento da experiência de um modo mais próximo ao que

vivemos em nossos dias. Agamben argumenta que não necessitamos presenciar nenhuma

catástrofe ou guerra para percebemos a interdição da experiência, em nossos dias. Para o

filósofo italiano, basta “a pacífica existência cotidiana em uma grande cidade”202 (2005, p.21).

Essa realidade suscita pensar a crise do humanismo sob o contexto ontológico em que

o indivíduo, identidade única e insubstituível, vê-se encastelado em si mesmo. Esse

fechamento não decorre exclusivamente das consequências humanitárias das guerras e

conflitos que na contemporaneidade vêm marcando a vida de muitos com sangue, dor e

sofrimento, mas de uma exacerbação do individualismo e do desencantamento diante da falta

de uma alternativa societal, um novo modo de vida cabal e frontalmente contrário à lógica

destrutiva do capital, hoje, dominante. Além disso, representa o resultado de uma metafísica

ontológica que separou o “Ser” do próprio humano. Essa separação, artificialismo afastado da

realidade fenomênica, constitui a exacerbação do individualismo existencial que, em

contrapartida, levou ao enfraquecimento da dialogicidade nas relações sociais.

As muitas transformações sociais, culturais e valorativas ocorridas na modernidade a

partir da queda do ideário aristocrático e sua substituição pela visão de mundo burguesa

trouxeram consigo um projeto cultural de instauração da noção de "igualdade" na esfera

política, econômica ou social. Todavia, o projeto moderno de estabelecimento da "igualdade"

humana se revelou uma farsa, Em consequência disso, uma vez que as ilusões

iluministas foram historicamente deixadas para trás e enterradas como meras ilusões por parte

dos adeptos da mesma tradição filosófica que, inicialmente, os propusera, fomos apresentados

a desenvolvimentos realmente espantosos, pois no século XX até mesmo os mais horrendos

conteúdos puderam ser assimilados e acomodados na estrutura categorial de um formalismo

São Paulo: Cultrix, 1986
202 Agamben, Giorgio. Infância e História: destruição da experiência e origem da história, 2005, Editora da

UFMG, p. 21-22
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prático perverso do modo de produção capitalista, que com seus imperativos estruturais e suas

determinações de valor (abstratas/redutoras) se afirmaram “universalmente” em todos os

planos da vida social e intelectual.

No plano fenomênico, o individualismo existencial figura como criador de um

ambiente de comunicação restrito ao Eu o que oblitera sua visão/compreensão conceitual do

“Outro”. Fato esse que favorece a construção da noção de homem afastado da realidade, um

idealismo etéreo demais para a humanidade insegura e machucada pelas mazelas do próprio

homem. O ser humano isolado está privado da capacidade de um agir solidário mas, sim de

um agir a favor de interesses egoísticos

Talvez, entre as crises que nos assolam, a maior seja a possibilidade de fim do

humanismo, já que o homem esquecera-se há muito da sua humanidade, isto é, o modo de

pensar o homem como sujeito livre, consciente, responsável, que o saber tornaria transparente

a si mesmo, está em declínio, pois esse se convertera em um ideal transcendental distante, não

mais compreendido e assimilado pela inteligibilidade.

A lei do valor com seus imperativos categóricos estruturais (valor de uso valor de

troca), somada às racionalizações ideológicas do mundo do capital, carecendo de sentido

ético, esvaziaram de sentido a existência humana.  Quantizada a vida humana, negando-a na

sua multidimensionalidade, foi possível a “nadificação” do homem pelo próprio homem. A

“nadificação” ganha forma, conteúdo e encontra fundamento para sua existência.

Nessa “nadificação” do homem pelo homem a “invisibilidade social” ganha

contornos- existência-, quando evidenciamos num processo de individualização o esforço

consciente no sentido de negar a existência do “outro”, que se apresenta interditado.

Essa talvez seja a maior tragédia que o império do capital produziu. É dessa tragédia

que aqui estamos a denunciar.

É nesse espaço de interpelação do outro que a invisibilidade se constitui. Ela habita o

registro do impensável, do conflito com a ideia de essência, de alteridade que arbitra todas as

formas de “ser”. O invisível surge como alguém que não É, provocação que incita o

estranhamento, o que o torna assediado por um forte ranço moral que preserva a depreciação

de tudo que perdeu o valor de uso – dessignificação203 que gera o desinteresse, a perda de

sentido pela perda do valor de uso.

203 A título de esclarecimento o termo “dessignificação”, formado pelo processo de formação de palavras
prefixação, adição do prefixo des-, e pelo processo de formação sufixação, a partir da adição do sufixo –ção à
base “significar” que sinaliza o sentido de “ação de significar”, no nosso caso, “ação de dessignificar”. O verbo
“dessignificar” é empregado, neste trabalho, com o sentido de “sem valor”. O processo de formação citado usa
o prefixo des- ,de uso produtivo na formação de verbos no português , cuja interpretação pode ser atribuída, de
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Isso se explica dada a nova forma de ser da crise, uma nova fase sem intervalos

cíclicos entre expansão e recessão, de forma que o sistema capital não pode mais se

desenvolver sem recorrer à taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias,

que lhe é intrínseco. Isso porque o capital não considera o valor de uso e o valor de troca de

forma separada, mas, ao contrário, subordinando, radicalmente, o primeiro ao segundo.

Assim, a mercadoria pode variar de um extremo a outro, isto é, desde ter seu valor de uso

realizado, imediatamente, ou, noutro extremo, jamais ser utilizada podendo, portanto, ser

dessignificada.

Cabe aqui ressaltar que dessignificar não é deixar somente sem sentido, mas é operar

para que o sentido político esvaneça, seja por meio de procedimentos discursivos como a

sobredeterminação via um discurso controverso socialmente (criminalidade, pobreza,

lumpem, classes perigosas, etc.), seja pela indiferença, pelo eufemismo, pela ironia, pelo

cinismo, tal qual pudemos observar.

Portanto, ressaltamos que está decretada a tripla negação: desistoricizado,

desumanizado e dessignificado. Essa tripla negação é mesclada a um universo de

contravalores que imobilizam o sujeito, interditando-o para a vida social, tornando-o

incodificável. Um personagem inefável acaba colocando em colocando em xeque toda a

lógica da representação.

Essa incivilidade, que a ‘invisibilidade’ engendra, levando muitos à condição de

nulidades, não se constrói pelo olhar, mas por um imaginário persistente que fixa a pobreza

como marca de inferioridade, potencializando um modo de ser que descredencia indivíduos

para o exercício de seus direitos e para a vida social, já que percebidos numa diferença

incomensurável, aquém das regras da equivalência, isto é, da alteridade que a formalidade da

lei e o exercício dos direitos deveriam alcançar e concretizar.

Nos espaços urbanos que nos serviram de campo exploratório (periféricos ou não) se

apresentaram como instrumento institucional de enclausuramento e de controle social, tendo

em vista a imobilidade socioespacial que se mostrou presente na vida daqueles a que tivemos

acesso. Estigma, restrição e confinamento espacial obrigam o uso crescente do sistema penal

como instrumento de administração da insegurança social e de contenção dos deslocamentos,

revelando o efeito perverso que as políticas de desregulamentação econômica e de retração do

forma breve,  a uma mudança de estado, como desengavetar, segundo  afirmam
SCHER;MEDEIROS:MINUSSI em Estrutura argumental em Morfologia Distribuída, disponível m
https://www.academia.edu/4226939/Estrutura_Argumental_em_Morfologia_Distribuida.O prefixo des-, neste
caso, sinaliza que indivíduos que tinham um valor para a sociedade perdem-no , ou seja, deixam de significar
para essa mesma sociedade.
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Estado de bem-estar social criaram na base da estrutura de classes. É, assim, que o enigma da

pobreza se mostra implicado no modo como os direitos são negados na trama das relações

sociais.

Dessignificar, portanto, interdita para a vida social e em nossos dias não é somente da

ordem do legal, mas daquilo que se institui de maneira perversa como a “morte” socialmente

bem aceita.

Em sociedades como a nossa, o recrudescimento da pobreza urbana e a ampliação da

desigualdade, a “invisibilidade” sinaliza uma inversão da  ordem  natural  entre  “vida”  e

“morte”, central  para compreendermos  esse processo de invalidação social,  em  que  a

prevalência  da  morte  sobre  a  vida  se manifesta pela  extrema miséria  e  falta  de  recursos

mínimos e essenciais.  É a condição de um homem cuja vida é abreviada ou retirada por uma

existência em que a carência de quase tudo impõe restrições definitivas ao “Ser” e ao “viver”.

A morte social que, aqui, identificamos e denunciamos é a expressão de várias mortes, de

vidas roubadas, interditadas por fome, fraqueza, doença e privações de todas a ordens, vidas

sem perspectivas  ou  alternativas,  mergulhadas no inferno do pauperismo onde viver o

presente exige o desvanecimento das dimensões temporais do passado e de futuro frente a

naturalização da multiplicidade de experiências dolorosas de um presente que não tem outro

horizonte além dele mesmo; um presentismo que acaba amplificando a dor e o sofrimento.

Na condição de “invisíveis”, esses seres humanos desapareceram e desaparecerão sem

deixar vestígios, sem nenhuma posse a não ser de seus próprios corpos exauridos e

degradados, molestados pela dureza de uma vida marcada por ausências. Nenhuma marca de

nascimento ou pertencimento, apenas sem densidade para a história que desvanecem nos

registros, quando os têm, porque “ninguém” os considera relevantes para serem trazidos à luz.

A história lhes negou qualquer protagonismo.  São lembrados como lumpemproletariado,

classes perigosas, marginais, mas, com frequência, pobres. Afinal o que significam?

Para “O Capital”, apenas algumas vidas em meio a uma multidão de outras,

igualmente infelizes, sem nenhum valor. Porém, sua desventura, sua vilania, suas paixões,

alvo ou não da violência instituída, sua obstinação e resistência encontraram em algum

momento alguém que as vigiasse, que as punisse, que lhes ouvisse os gritos e os lamentos,

assim como as manifestações de alegria.

“Invisíveis” da e na história, no entanto, sempre estiveram lá, nos grandes conflitos,

nas grandes guerras, nas revoluções, nas poucas inscrições em que foi registrada a rápida

passagem de suas existências por alguém que, muito apressadamente, se ocupou deles - dos

feitos sem glória dessa gente sem fama, mal posta, maldita, venal, sempre malfadadas.
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São infames não porque seus feitos foram abomináveis. São infames porque se

apresentam como uma inadequação de forma, que obriga a oscilações de sentido, que vão do

desdém ao desprezo - do desprezo à repulsa (indiferença).  São infames porque expô-los é,

antes de tudo, revelar a alienante “natureza do capital” num grau tal que se mostra capaz de

hipotecar todos os sentidos a favor de um individualismo autocentrado que preconiza o

distanciamento social.  São infames porque são triplamente negados apresentando-se como

uma substância social específica da racionalidade problemática do capital, cuja especificidade

histórica deva também desparecer completamente de vista.

Os invisíveis identificados nesta pesquisa são seres humanos em sobrestado, fadadas

ao anonimato, e, principalmente, ao esquecimento. Se, ao contrário, as inúmeras vidas

infames estão fadadas ao anonimato e, principalmente, ao esquecimento, então o que faz

ressurgir umas e outras não?

São vidas que não têm uma linha contínua de permanência das histórias

grandiloquentes que se repetem como lenda, seja nos livros seja em outras mídias. Sua lenda é

invertida, turva, interrompida, perdida no fundo do baú das coisas inúteis. O que as faz

ressurgir é o acaso do encontro de quem as perscruta como fizemos. Nada têm de grandioso,

mas guardam certa grandeza no sofrimento, revelando a nós, no muito do seu tempo, em seu

fugidio clarão, o quanto foram e continuam sendo objeto de ódio, de denúncia, de piedade ou

de desprezo, inclusive de familiares.

Foram vidas detidas, ou por um discurso de poder hierarquizante e reprodutor de

formas de controle social ou por nossas instituições onde o cárcere se apresenta para alguns

espaço de sofrimento e dor, para outros produção de novas solidariedades que irão negar no

futuro próximo qualquer possibilidade de inserção social.  Morte social ou física se

apresentam como limite para todos já que na condição de objetos vulgarizados podem ser a

qualquer tempo descartados.

Maldição das relações de poder do capital que para muitos suas existências só ganham

registro através de trabalhos de pesquisa como este que ousamos empreender. De alguns

restaram apenas alguns vestígios, poucas frases, algumas fotos, instantâneos que permitiram

através da imagem, quando muito, a captura do abandono, da privação, do esquecimento, de

sua má sorte, figurações que a pobreza evoca.

Esse acontecimento tão pouco provável que os fez reaparecer em sua insignificância

pôde ser realizado não pela paciência de quem os viu e foi visto, mas pelo descuido ou

descaso que estão relegados muitos brasileiros que vivem na pobreza extrema. Trata-se de

nossos pobres, portanto, de frágeis existências reais que pouco falam por si e que vivem da
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solidariedade alheia e, em alguns casos, do assistencialismo estatal ou da filantropia privada

nunca suficiente. Longe de querer qualificá-los ou quantificá-los, aqueles que encontramos

tinham algo em comum – foram considerados inválidos ou incapazes para o mundo produtivo.

Dessa forma, se encontram “incluídos” graças a sua “invisibilidade”, caso contrário na

impossibilidade de viver o presente e na ausência de futuro estariam esquecidos no sono do

passado entre os mortos.

Mas o acaso de nossos encontros nos permitiram projetar no tempo vivo da história.

Neste sentido demos os primeiros passos ao descrever, mesmo em poucos minutos, o viver

em sociedade pelos que não são inteiramente “úteis”, dando voz, sinalizando um desejo de

ensejar um novo diálogo ousado e pleno de superação, restituindo à verdade instituída seu

caráter limitado, desfazendo-se do véu absoluto da razão, buscando incitar e abrir o

pensamento e a vida ao diverso, longe de certezas extraídas de modelos que cultuam a

privacidade e o isolacionismo.

Nesta pesquisa haverá sempre muito o que dizer sobre as histórias daqueles que

pudemos ver e ouvir. São histórias de brasileiros e brasileiros que vivem a incivilidade da

“invisibilidade” que se constrói não pelo olhar, mas num imaginário persistente que fixa a

pobreza como marca de inferioridade, potencializando um modo de ser que descredencia

indivíduos para o exercício de seus direitos e da vida social.

É assim, que os que aqui denominamos “invisíveis sociais” se mostram

impossibilitados de conseguir um lugar nas formas dominantes da organização do trabalho e

nos modos reconhecidos de pertencimento comunitário, constituindo o avesso do humanismo

propalado pelos ideólogos liberais de ontem e de hoje. Portanto, estão longe de pertencerem

ou exercerem a função do exército industrial de reserva, identificado por Marx na era do

capitalismo industrial. Encontram-se descartados, banalizados, desumanizados diante de uma

multiplicidade de dolorosas experiências cotidianas de anulações e de inclusões enganosas-

um quadro impactante, desafiador que fortalece ainda mais nossa crença de que o capitalismo

realmente “esgotou sua capacidade civilizatória”.

São aqueles que transitam da zona de vulnerabilidade social para a inexistência social,

os considerados “inúteis para o mundo”, os “inempregáveis”, o homo sacer204 que a

204 Homo sacer é uma figura obscura da lei romana: uma pessoa que é excluída de todos os direitos civis,
enquanto a sua vida é considerada "santa" em um sentido negativo. Ainda, pode ser morto por qualquer um,
porém não pode ser morto em rituais religiosos. Mas por que foi abandonado? Se este fazia parte de uma
sociedade, de um bando, qual o motivos que levou a seu exílio? A resposta está em seu valor na sociedade.
Não se abandona aqueles que são importantes e valorosos para o grupo, mas, pelo contrário, os que não
possuem valor algum, o homo sacer (AGAMBEN, 2002, p. 81). Esse termo era utilizado na antiguidade para
definir pessoas postas fora da condição humana, como se o indivíduo não existisse. Agamben explica que se
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modernidade não conseguiu banir e promoveu sua existência assim como sua morte, os

miseráveis da terra, por fim, todos aqueles ameaçados de invalidação social que aqui

denominamos de “invisíveis sociais” - um extrato de classe pouco estudado do

lumpemproletariado do século XXI.

A “invisibilidade social” que, aqui, procuramos construir enquanto categoria

sociológica expressa, como nos instiga Frederic Jameson (1996 e 2001), o desafio de ir além

do julgamento moral e ou apenas ideológico e descer aos porões da materialidade do

capitalismo tardio.

Os “invisíveis sociais” são transferidos para fora da História por não terem

importância para o espaço social considerado produtivo. “Invisíveis” à (ou da) história, são

vistos em seus vários enquadres como limiares, marginais, criminosos e anômalos, sempre

lhes foi negado o protagonismo histórico por serem considerados apenas figurantes, incapazes

de qualquer tipo de transformação, seja por sua colaboração direta seja por indireta,

desvanecendo-os como gênero humano e, portanto, como referência à compreensão

sociológica.

Assim, a “invisibilidade social”, aqui descrita e identificada, revela-se como produto

ideológico supremo do capitalismo na sua forma tardia, encerrando a mais radical negação

social de todo o sistema de desigualdades e alienações desumanizadoras.

Esperamos que nosso trabalho contribua para a desnaturalização desse processo que

entra pelos olhos e é filtrado pela consciência, dessa violência seletiva e hierarquizante, desse

descaso produzido por uma humanidade desumanizada com os que chamamos de “Invisíveis

sociais”. A ruptura radical com a estigmatização da pobreza e com memória do medo por ela

produzida é que vai possibilitar a derrubada das fronteiras, dos muros visíveis e invisíveis de

nossas cidades, a fim de se criar laços de inteligibilidade com uma história capaz de produzir

um outro futuro.

um indivíduo nessa condição fosse morto, não haveria punição para o assassino, na verdade não se poderia se
quer classificar aquele que matou como assassino (AGAMBEN, 2002, p. 90). Trata-se da posição mais baixa a
que podemos classificar um indivíduo em relação à sociedade ou seu bando, pois ele é o matável, insacrificável
no sentido de não ter valor para um sacrifício (AGAMBEN, 2002, p. 90), ou seja, ele não poderia ser oferecido
como sacrifício, porque não é sacrifício tirá-lo do convívio.
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CONCLUSÃO

Normalmente ao final de uma tese tem-se conclusões para afirmar ou não a hipótese

ou hipóteses sobre o objeto de pesquisa. Conclusões que não são definitivas, tanto pelos

limites de qualquer trabalho que tem um tempo formalmente definido para ser defendido,

quanto pela natureza do objeto que nos ocupamos. Buscar dar viabilidade aos que são social e

humanamente descartáveis e invisíveis impõe outros limites.  Esta particularidade de nosso

objeto nos inclinou a uma conclusão que não segue totalmente o usual, porquanto optamos

nos valer de alguns depoimentos dos nossos sujeitos de pesquisa que pediria estar no corpo da

tese. Esta foi a forma mais adequada que julgamos possa mostrar ao leitor que nossas

suposições iniciais não só foram se confirmando como se apresenta uma tendência crescente,

no contexto de um capitalismo cada vez mais violento, de contingentes de seres humanos

dessignificados, passam a ocupar o substrato do lumpemproletariado de nossos dias que aqui

nomeamos de invisíveis sociais.

Com o objetivo de delinear nosso objeto buscamos conhecer melhor as diferentes

dinâmicas da vida de muitos no espaço urbano (periféricos ou centrais). Acreditávamos, num

primeiro momento, ser possível tomar como campo exploratório duas cidades como Juiz de

Fora – MG e Nova Iguaçu – RJ. A primeira por ser nossa terra natal por onde nossas raízes se

fixaram, e a segunda pelas experiências e conhecimentos adquiridos durante um ano e meio

como Supervisor do Programa Brasil Alfabetizado205. Após o primeiro ano de estudos e

pesquisas, isso se mostrou impossível tendo em vista o tempo que dispúnhamos para percorrer

as duas cidades como, também, a dificuldade de acesso a determinadas áreas nos fez

compreender que o ser estrangeiro pode ir além das fronteiras do estranhamento, portanto,

exigindo de nós tempo para a reelaboração de estratégias de abordagem que permitissem mais

aproximações, mais acesso e comunicação.

Resolvemos escolher Juiz de Fora – MG por ser nossa terra natal – nosso porto mais

seguro - onde o campo relacional sem dúvida é mais amplo facilitando o acesso a meios,

pessoas e instituições como é possível atestar pelo “memorial de campo” que estamos

disponibilizando (Anexo I), constituído de microcenas dos espaços percorridos além de

depoimentos, entrevistas, notícias vinculadas na mídia, totalizando mais de 2000 fotos e

205 Programa Brasil Alfabetizado.  O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado
para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do
interesse pela elevação da escolaridade. O Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional,
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aproximadamente 40h de entrevistas. Uma experiência tipicamente benjaminiana – um viajar

para conhecer a nossa geografia. Um viajar por locais marcado por uma temporalidade repleta

de significados. Um ir além dos limites dos muros que nos cercam sejam eles visíveis ou

invisíveis.

Para tanto, por meio de pesquisas no campo teórico e empírico pretendeu-se contribuir

para alargar a compreensão sobre os que aqui identificamos como invisíveis sociais, seres

humanos que uma vez fixados nessa condição se apresentam como simulacro de gente, uma

vida nua, que só lhes resta o banimento, o confinamento, a vigilância ininterrupta, quando não

o puro e simples extermínio.

Alargar essa compreensão, para nós, significou ir além da vasta classificação da

pobreza e de sua associação a destituição material.

Neste sentido nossa trajetória percorrida ao longo desta tese, nos foi possível

recuperar estudos de diversos autores sobre questões referentes à formação da consciência e

seu papel na elaboração de uma concepção de mundo de forma a compreender e enfrentar no

nosso tempo histórico os efeitos perversos do processo sociometabólico do capital e de nossa

inserção subalterizada aos seus domínios.

Engendrada por um universo moral quase sempre homogeneizador recria-se um amplo

conjunto de práticas, falas, cenários onde a questão da pobreza e dos pobres é dessencializada,

naturalizada e criminalizada como também dessignificada. Esse processo de estigmatização

sustentado por um forte ranço moral (juízo de valor) ganha centralidade nas trajetórias aqui

pesquisadas. Por meio de 7 (sete) percursos aqui selecionados para compor esta síntese final,

constatou-se diversas modulações do “ser pobre” que ao serem identificadas nos permitiram,

com mais clareza, perceber no espaço que vivemos as diferentes gradações que a

invisibilidade social engendra expondo os efeitos deletérios da forma capitalista   dependente

que abraçamos – um capitalismo que a despeito de qualquer juiz de valor aquém das regras de

equivalência promove a erosão de vidas humanas no tempo, no espaço e na história processo

este, que identificamos e nomeamos como uma arquitetura da destituição cujos princípios e

fundamentos foram por historicizados e apresentados no capítulo IV e V.

Nossas análises ganham sustentabilidade na voz dos muitos silenciados que ao longo

de 5 (cinco) anos de pesquisa nos permitiram viver a experiência de transitar pelos mesmos

espaços urbanos onde vivem e transitam. Em muitos foi possível perceber a onipresença da

precariedade e a provisoriedade revelando que muitos planos de intervenção urbana no Brasil

se preocupam mais om exigências legais ou demandas pontuais das classes populares. Foi

possível observar in locuo os efeitos pífios de políticas que se distanciam cada vez mais das
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reais necessidades de intervenção que exigem as periferias precarizadas pela ausência de

infraestrutura, pela baixa acessibilidade às áreas centrais, pela violência, pela ausência de

perspectiva de emprego, escolaridade, enfim, de cidadania. O viajar por estes espaços com

certeza possibilitaram alargar nosso conhecimento, nossa sensibilidade, nossa condição no

mundo o que nos potencializou a lançar um olhar crítico sobre a relação Estado-Sociedade.

Acreditamos ser imprescindível recuperar o debate sobre o Pauperismo como a questão social

da contemporaneidade e as condições de vida que separam, de forma frágil, os que trabalham

dos que vivem de outros expedientes, já que os “inempregáveis”, os trabalhadores

temporariamente contratados, os precarizados passam a ser naturalizados pelas leis do

mercado, tornando-se alvos de uma solidariedade que desliza em direção a novas e velhas

formas de filantropia estatal ou privada sempre insuficientes, consideradas “politicamente

corretas” frente a desresponsabilização crescente do Estado.

Gostaríamos de salientar que nem todos que aqui citamos foi possível conhecer com

detalhes suas trajetórias de vida, mas nos serviram para exemplificar as situações de limites

do existir, em que a morte e a vida se confundem expondo os perigos da anomia capitalista

que na sua fase tardia começa a liberar uma massa humana disponível ao genocídio.

Longe de quantizá-los, nosso verdadeiro intento é alertar para esta grande tragédia e

com ela a possibilidade da falência da compreensão humanista da cidadania e da democracia

no paradigma da modernidade.

Os percursos selecionados, quer sejam a luz dos dados ampliados quer sejam por

meios das singularidades das trajetórias pesquisadas, sinalizam vidas em sobrestado marcadas

por ausências, pelo desinteresse, pelo esquecimento, pelo repudio como podemos atestar pelas

narrativas de alguns, por nós entrevistados, que aqui transcrevemos e disponibilizamos na

íntegra no Anexo I.

Esses que iremos apresentar são alguns dos muitos seres humanos que encontramos

em nossa caminhada submetidos a condições extremas de indigência que aqui por meio desta

pesquisa ganharam voz, entre eles Claudinei (32), Thais (26), Vanderson (43), Robson (27),

Preta (19), Jeferson (32), Rodrigo vulgo “fofinho” (?), “Benevides” o nosso fulano-de-tal (?),

Beto (26) e Débora (22) que podem, hoje, ser vistos, porque casualmente cruzaram nossos

caminhos, deixando um pouco de suas histórias, deixando expostas sua vida nua. Lançados no

inferno do pauperismo expropriados ao máximo das condições objetivas e subjetivas de

produção de suas vidas sociais deixam poucas imagens, falas, nenhuma bagagem, enfim,

poucos registros de suas existências brumosas (Fontes, 2005). Mas, através deles foi possível

compreender o porquê de sua invisibilidade, por que não são vistos e, quando o são, se veem
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transformados em objeto de ódio e desprezo, pois devem ser perseguidos, apartados,

desumanizados e (des)significados, já que, representam aquilo que a sociedade de classe,

como a nossa, quer ocultar: os impactos das transformações em curso fruto de sua

precariedade estrutural, exposta de forma cruel.

As narrativas que aqui apresentamos por si só explicam como os simples nos libertam

dos simplismos nos permitindo compreender os limites entre o visível e o invisível.

Para Claudinei (32)

“... eles olham para gente como lixo, como nada [...] eles devem tratar seu cachorro

melhor do que a gente.” (Anexo I – Entrevista de Claudinei)

Para Jeferson (32)

Você se torna um invisível ou um lixo na própria casa que o governo institui para
você ser bem tratado, que é um pop, que é um núcleo de cidadão de rua. Você é
muito mal tratado, você não é tratado como ser humano, Você é tratado como um
lixo, como uma mercadoria que não serve para nada lá dentro você é oprimido.
Sendo que um dia desses pra traz aí eu fui agredido lá, por um porteiro isso são
coisas que acontecem mais a sociedade não vê.” (grifo nosso)

Sob um novo olhar, mais atento, a vida citadina se reapresentou para nós marcada por

limites de um quase tudo e um quase nada. O “estar na rua” a busca do detalhe, do efêmero

permitiu-nos perceber, ao longo dos caminhos que ousamos trilhar, como a riqueza em nosso

pais consegue conviver placidamente com a miséria desmedida e incivil de muitos expondo a

luz os efeitos da crescente desintegração da estrutura social em que a exasperação das

relações de classe internamente se faz sentir a um nível tal que à urgência social por

segurança tornaram mais robustos os discursos sobre o fim do Estado Social de Direito e da

insuficiência do Estado provedor, procurando, assim, justificar a ampliação do Estado Penal,

Militarizado, de Guerra.

A entrevista concedida a nós pelo então Diretor de Assistência aos Presos e de

Ressocialização do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp)206 de Juiz de

Fora se mostra esclarecedora nesse sentido, que somado aos dados que conseguimos obter

permite compreender como o Estado Policialesco, militarizado está se armando para enfrentar

a criminalidade que se mostra crescente pondo em risco a ordem social. Segundo ele, “O

Estado tem feito a sua parte investindo na construção de novos presídios e reaparelhando a

206 Há título de esclarecimento a entrevista que nos foi concedida pelo atual Diretor de Assistência ao Presos e
Ressocialização só foi possível graças a intermediação do Coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese
de Juiz de Fora – MG Pe. José Maria e concedida apenas por contribuir para um trabalho acadêmico.
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polícia. Agora estamos realizando um concurso para a contratação de 1000 novos policiais e

investigadores...”.

Ficou claro para nós que o uso da força visa, quase sempre, intimidar e despolitizar o

problema, trazer para uma esfera autoritária a possibilidade de decisão suprema que se impõe

com a garantia da força maior. Nesse processo, inúmeros direitos individuais são ameaçados,

principalmente os direitos dos mais vulneráveis. Nesse sentido, as narrativas de Felipe (23),

que em parte serão transcritas, nos ajuda a entender o que move o Estado para relacionar-se

com essa massa de empobrecidos.

Felipe, nos seus 23 anos, viveu e vive a realidade dura das ruas, da violência instituída,

do racismo e do narcotráfico, enfim, de um jovem exposto a mutilações e ausências. Sua

trajetória, até aqui, como a dos demais que selecionamos, se apresenta marcada por inúmeras

dificuldades na busca pelo pertencimento e da futuridade como um horizonte que insiste em

não se abrir à realização do possível.

As narrativas de Felipe (23), somadas a de Thaís (26) sobre suas experiências no

cárcere, nos instigou a conhecer um pouco da realidade do sistema prisional. Compreendo que

também vivemos uma realidade que nos enjaula, nos limita, nos empobrece e nos esvazia de

sentido ganhamos a compreensão de que uma das formas de buscar pela liberdade seria

expandir a cadeia da realidade, isto é, mergulhando nela.

Com esse objetivo, nossa visita ao Ceresp foi importante no sentido de perceber a

olhos vistos, o nível de degradação humana que estão submetidos os muitos que lá se

encontram. Atestamos que a grande maioria são jovens na faixa de 18 a 30 anos, pardos ou

negros, com baixa escolaridade – Ensino fundamental incompleto – na maioria pobres com

pouca ou nenhuma inserção no mundo laboral. Segundo o Diretor, a maioria das prisões são

por tráfico de drogas (Art. 33 do código penal)207. Para se entender a dimensão do problema o

Ceresp foi construído em 2000 para abrigar no máximo 252 presos distribuídos em 42 celas

com seis camas. Hoje, são quase 1200 presos, sendo que presenciamos celas de 12 m2, em

média, com 23 presos. É indescritível a condição que ficam submetidos aqueles que lá se

encontram. Sempre monitorados à distância e avisados da proibição de fazer imagens do

207 Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad - Medidas para Prevenção do Uso Indevido,
Atenção e Reinserção Social de Usuários e Dependentes de Drogas - Normas para Repressão à Produção não
Autorizada e ao Tráfico Ilícito de Drogas - Crimes - L-011.343-2006
Título IV Da Repressão à Produção Não Autorizada e ao Tráfico Ilícito de Drogas - Capítulo II
Dos Crimes Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.
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local, conseguimos, mesmo assim, obter por alguns segundos, alguns instantâneos e vídeo do

local.

Segundo Felipe (23)

Eu não desejo aquilo nem pro meu pior inimigo, que eu não tenho, porque se eu
tivesse eu não desejava isso pra ele, lá o peixe é babento, lá o arroz é de carnaval só
pedaço de arroiz, aquele arroiz solto, feijão come até pedra, Um dia antes de eu sair
veio até um sapo. Fiquei  numa cela de 23. A situação dos outros era bem pior que a
minha, porque eles era tráfico de drogas, matador, latrocínio, não tem seleção.

Questionado como era estar lá dentro, ele responde:

Se vira!” Era 23 numa cela, um era mais vei, que mandava dentro da cela, ai ele
resolvia, ele falava o dia da faxina, o dia que não tem faxina, tava tudo na mão dele.
Ele decretava a vida e a morte, falou foi tudo, tem que se enquadrar naquele
esquema. Procedimento pra eles é o que, 3 vezes de frente, abaixar e levantar, 3
vezes costas pra eles. Jogam spray de pimenta na cela, joga gás lacrimogênio, de
madrugada solta bomba na gente, todo mundo pelado no pátio, lá no Ceresp

Para as autoridades penitenciárias, a que tivemos acesso, a maior preocupação é

resolver o problema do Ceresp e, para tanto, a solução seria a construção de mais presídios

que recuperem os presos. Parafraseando Francisco de Oliveira, no tocante aos efeitos dessas

medidas de ampliação do Estado penal, que de forma isolada nos parece que será o mesmo

que jogar em cesto.

Indagado sobre a existência e amplitude dos programas de reinserção dos presos, após

o cumprimento de suas penas, segundo o Diretor de Assistência aos Presos e de

Ressocialização do Cresp de Juiz de Fora – MG, os presos são selecionados por uma

comissão que avalia aqueles que podem participar desse processo de ressocialização, apoiado

por algumas empresas locais. Depois de selecionados, poderão participar do programa de

ressocialização que em síntese se resume a prepará-los para o ingresso no mundo laboral,

durante e depois do cumprimento da pena. As opções são empacotadores, produção de blocos

de cimento, pedreiros, etc. Dos quase 1200 presos somente 126 conseguiram ingressar nesse

programa. Os demais, mais de 1100, se amontoam em espaços de no máximo 16 m2. Cabe

aqui ressaltar que para aqueles que gozam do privilégio de ingressar no programa, se assim

podemos dizer, segundo o diretor, o que recebem pelo trabalho realizado é dividido da

seguinte forma: um montante para indenizar o Estado pelos gastos que gera dentro do sistema,

outro é colocado em um fundo para que o detento ao sair tenha como se manter por um certo

tempo enquanto aguarda uma colocação e o resto é para seus gastos pessoais e auxílio a sua

família.
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Em de Juiz de Fora – MG, foi possível observar que a privação da liberdade de muitos,

de certa forma explica a tendência de favelização de áreas próximas ao sistema prisional

tendo em vista que a grande maioria são filhos da pobreza e muitos arrimos de família, o que

leva a muitas famílias de presos a viverem em condições que beiram a indigência já que a

imobilidade socioespacial se mostra inevitável. Muitos, com a perda de rendimentos e

evitando o rompimento definitivo de laços, são levados a ocupar terrenos em regiões

próximas ao complexo prisional, construindo suas moradias de forma precária em que a

subnormalidade ganha forma como vimos nos capítulos I e V.

Para os especialistas em paisagismo e urbanismo e arquitetura essa subnormalidade é

conhecida como “arquitetura do acaso”.  Em Juiz de Fora – MG, a área do entorno da antiga

cadeia pública localizada no bairro de Santa Terezinha, hoje conhecida como “favela do rato”,

é um bom exemplo desse fenômeno.

Verificamos também que o nível de reincidência de delitos dos que saem do sistema

prisional, se mostra extremamente alto. Segundo o diretor, dos 5 que saem 3 retornam.

Dentre os nossos entrevistados, a situação de Thaís (26) nos serve de exemplo:

Foi muito ruim, me deram banho gelado, comida quase sempre vinha coisa
estragada, tem gente que fala que preso tem mordomia, mas não tem não. Fiquei
presa um mês e 28 dias. A última vez foi 3 meses e 5 dias. Lá dentro eles são
arrogantes, exigem respeito, fiquei sabendo que cadeia de homem tem 34, 36
homens por cela e mulher 6 por cela, não pode ter mais de 6 mulheres por cela.

A Secretaria de Administração Prisional informou que planeja ações em conjunto com

o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para tentar resolver o problema da superlotação no

Ceresp. Alguns presos são transferidos e outros liberados. Ainda fomos informados que, entre

2012 e 2013, o número de vagas no sistema prisional no estado aumentou mais de 500% com

a construção de novas unidades, gerando 1584 vagas a mais no ano passado. Em 2014, existe

a previsão de construção de 16 unidades e a ampliação de outas quatro.

Em síntese, foi possível perceber que o punho de ferro do Estado ressurgiu sob o

manto da ideologia e política da "Lei e Ordem", que invariavelmente se espalha pelo mundo a

qual tem por escopo, estabelecendo muito mais uma guerra contra os pobres e marginalizados,

do que efetivamente combatendo a criminalidade. O Estado, com isso, busca o controle e, por

mais óbvio que possa parecer, controla, e ao controlar ele gerencia uma situação de crise, de

maneira a mantê-la e não de modo a modificá-la ou a solucioná-la, mostrando-se,

incompetente, portanto, adotando o controle como forma de dar conta das tensões que
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inevitavelmente surgem diante dos antagonismos e contradições inerentes ao processo

sociometabólico imposto pelo capital..

Neste caso, a demanda por segurança não tem por objetivo a modificação da realidade

social mutiladora e segregadora e, sim, dar garantias objetivas à classe hegemônica que a

fluidez crescente de bens, serviços e pessoas (a mercadoria) se dê em qualquer território.

Os reflexos da crise do Capital na contemporaneidade se faz sentir em todo o corpo

social facilmente percebida na presença de um Estado que se mostra mínimo no que tange às

questões sociais e máximo para os interesses do capital, na fragilização das lutas sociais, no

individualismo exacerbado, na quebra da solidariedade de classes, no consumo predatório

poluindo e desequilibrando o ecossistema, promovendo aumento acentuado da exploração e

expropriação da classe trabalhadora, fragmentando a vida social inevitavelmente promovendo

a quebra dos laços familiares, de forma que solapando as bases que dão suporte social aos

indivíduos e limitando ao máximo as condições objetivas para uma existência minimamente

digna esses indivíduos se veem abandonados à própria sorte.

O viver na rua tem, na maioria dos casos aqui estudados, uma relação direta com

quebra dos laços familiares. Foi o que mais presenciamos em nossas incursões nas regiões

mais centrais de Juiz de Fora - MG. Os depoimentos de Claudinei, de Jeferson, de Thais, de

Felipe, apenas para citar alguns dos que mais interagimos se mostram emblemáticos. Para eles

o passado de dor deve ser esquecido e o futuro incerto e nebuloso parafraseando alguns “... a

Deus pertence.” Percebe-se, claramente na fala de Jeferson (32) o quanto o passado é doído e

quase sempre o assombra.

No caso de Jeferson (32) a situação é mais complicada pois a rejeição é dupla – na rua

e em casa pela família. Assim ele nos fala:

Minha avó morreu devido ao vício e desatinos. Minha avó faleceu devido a uma
briga[...] ela passou mal e veio a falecer. Não consigo me perdoar por isso. “No dia
que ela morreu, vi a minha família me culpando pela sua morte. Toda vez que deito
a cabeça no travesseiro lembro disso”.

Os primeiros contatos nas ruas revelaram uma realidade impactante desafiadora. De

um lado, vidas que fluem segundo a temporalidade abstrata da ordem capitalista com seu

maior grau de liberdade e, de outro, os “pobres” tipificados como público-alvo de programas

de políticas ditas de inserção social que, na verdade, da forma como são concebidas e

implantadas, são capturadas por uma extensa malha de ilegalidades que tivemos a

oportunidade de evidenciar. Apesar de não fazer parte do escopo de nossas análises muitos
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daqueles que entrevistamos teceram duras críticas aos programas Bolsa Família e o Minha

Casa Minha Vida do Governo Federal.

Em relação ao programa Bolsa Família as denúncias vão desde a concessão do

benefício a pessoas que não tem filhos, até denúncias relacionadas a intermediação de agiotas

superexplorando ainda mais os beneficiários. Pelas entrevistas realizadas com a Diretora da

Fundação Maria Mãe – Obra os pequeninos de Jesus, com residentes da favela do rato e de

Vila Esperança II da existência de pessoas que não tem filhos e conseguiram se cadastrar no

programa e outras intermediam os recursos destinados aos mais pobres. Alguns beneficiários,

na maioria dependentes químicos (álcool e drogas) se veem aliciados e explorados por uma

horda de agiotas, denunciados por Thaís e por tantos outros. Segundo Thais

Conheço pessoas que recebem do bolsa família e não tem filhos e vive no albergue,
já ficam lá direto alguns chamam de “bolsa crack”

Para os muitos que encontramos, à medida em que o tempo passa, as dificuldades

enfrentadas na busca de garantir condições básicas de sobrevivência se mostraram

impossíveis de serem superadas. A falta de suporte social somado ao esfacelamento dos

arranjos familiares, não acesso a produção de bens culturais e simbólicos produzidos

socialmente e baixa escolaridade, impossibilitaram a esses jovens adultos de experimentar a

transição da escola para o trabalho - a passagem que muitos de nós conseguimos de certa

forma realizar. Encontrar o emprego almejado. Seus trânsitos laborais, se assim podemos

dizer, se inscreveram em “bicos”, “um trabalho ali e outros acolá” para escapar da indigência,

garantindo a sobrevivência, a dignidade e o sentimento de pertencimento, de ser útil, sensação

que um trabalho mesmo alienado ainda é capaz de propiciar.

Submetidos à temporalidade do capital (acelerado pela contração), fugidio, esvaziado

de sentido vivem a experiência patológica do presentismo absoluto, da ação que antecede o

pensar, enfrentando, portanto, inúmeras dificuldades, algumas intransponíveis, cuja

onipresença inviabiliza sua inserção no mundo laboral.

Quase todas as trajetórias dos aqui entrevistados, no que tange ao trabalho, se

inscrevem na impermanência, na flexibilidade, na interdição por tempo indeterminado ou de

negação.

É o caso de Vanderson (43) que aqui pede ajuda

Dificuldade pra arrumar uma pessoa pra me ajudar, um padrinho, pra me
encaminhar, um apoio. O governo não ajuda assim as pessoas não.
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Quando perguntamos:Você nunca foi beneficiado por algum projeto do governo?

Nada, tudo tem que pagar, tudo eles cobram uma taxa.

A questão das drogas, como você vê esse problema?

As pessoas cada vez mais se enterram nesse negócio de drogas, o único jeito deles é
se agarrar nas droga porque eles não tem ninguém por eles, ai como é que faz? Não
tem apoio em casa, família desestruturada, não tem ninguém pra ajudar eles, eles
vão pra droga.

Os governos só pensam em ganhar dinheiro, você concorda comigo?
Pra eu ter um futuro melhor eu vou ter que lutar ne? Vivendo com muita gente ruim
e com muita fome, eu tenho que lutar ne? To fazendo uma força enorme pra ter um
futuro melhor.

Você gostaria de sair daqui?

Ah, ter um futuro melhor ne?

Ao longo dessa trajetória você passou por muita necessidade?

Passei, fome, porque a minha família tem problema, eles brigam por causa de
comida.” [...] “Eu preciso vencer essa batalha para ter um futuro melhor, cê sabe né?
Eu sozinho fica mais difícil ainda ne. Eu me sinto abandonado. Eu fico na minha
casa sozinho, quietinho, lendo um livro, lendo umas coisas, não tem ninguém pra
conversar.”

Estão no limite beirando a interdição Claudinei (32), Thais (26), Jeferson (32), Felipe

(23).

Assim, respondendo às questões que nos inquietaram podemos afirmar que

observando a forma histórica do capitalismo que se desenvolveu no Brasil e as transmutações

na dinâmica e na valorização que se deslocam do material para o virtual pela incorporação de

novas bases técnicas ao sistema produtivo foi possível por meio  dos estudos e pesquisas, por

nós realizados em nosso campo exploratório (Juiz de Fora – MG), constatar que nem toda

superpopulação relativa constitui um exército de reserva, seja ele industrial ou não. Mesmo

considerando as singularidades das muitas trajetórias de vida que aqui expomos, em quase sua

totalidade, escapar da indigência, da invisibilidade para muitos se mostrou impossível para

Benevides (?), para Vanderson (43), para Rodrigo – Fofinho (35) e tantos outros que

conhecemos. Na perspectiva de Robert Castel (1998), ao se referir a situações dessa natureza

“não recuperam a distância existente em relação a uma completa integração entre vida

descente e um emprego estável digno”. Assim, interditados se veem impedidos socialmente
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de qualquer possibilidade de formação para cidadania, construção de identidades

étnicas/raciais, assim como a construção de novos processos de socialização.

Quanto à imobilidade sócioespacial que apresentamos como questão secundária pelo

que constatamos, percorrendo a periferia de Juiz de Fora – MG as evidências nesse sentido

foram facilmente observadas, inclusive no bairro onde há 5 (cinco) anos fixamos residência

(Bairro São Benedito).

Felipe (23), morador e nascido no bairro, atesta o que estamos a descrever. Quando

perguntamos por que que as pessoas não saem mais do bairro, não vão ao cinema, ao museu,

ao teatro ... ele nos responde

O pessoal não sai do bairro, não sai daqui. É baile aqui, é pagode aqui, é bebida
aqui, é tudo aqui, só vai, se for precisar de um hospital, porque é lá pra baixo mais se
estivesse um aqui também não sairia mesmo. Os outros bairros, essa menorzada,
depende de nóis, por que aqui é a biqueira ne, onde sai a água.

A imobilidade socioespacial de grupos populacionais periféricos aqui estudados

decorre, principalmente, dos baixos rendimentos conseguidos com ocupações irregulares, do

acesso e custo aos serviços básicos de infraestrutura urbana (transporte, água, luz, aluguéis,

etc.) que, em determinadas áreas, fizeram surgir uma economia de subsistência, com um

comércio popular diversificado, de forma a atender as necessidades de consumo de uma

população de baixo nível de renda per capita e baixo nível educacional, apresentando reduzida

complementaridade produtiva e de serviços com o polo urbano (baixa sinergia) além de frágil

imersão social (peso social) comparada com outros bairros ou regiões.

Entendemos que os processos de exclusão social e a pobreza decorrem de relações

sociais de forma que, sendo o Estado o grande mediador dessas relações devemos considerar

seu importante papel na própria existência da desigualdade, seja ela econômica, social ou

política. Logo, a assimetria entre classes que experimentamos reforça a ideia de que a pobreza

é produzida e reproduzida por um processo de diferenciação social e econômica afetando,

toda a vida social.

Nesse processo, é possível perceber que o Estado assume e procura manter em níveis

administráveis e suportáveis as desigualdades e especialmente as tensões que surgem dessas

desigualdades, a exploração do trabalho e a pobreza. Para manutenção e controle da pobreza,

utiliza mecanismos políticos que direta ou indiretamente, impedem o desenvolvimento livre

das pessoas, seja a curto ou médio prazo.
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Assim foi com a política educacional do regime militar, instituída pela Reforma do

Ensino em 1971 que privilegiava o ensino fundamental somente dos 7 aos 14 anos - em tese

até a 8ª série - e assim é com a política de saúde praticada, os projetos de habitação, que

raramente alcançam os mais pobres e assim por diante.

Explicitando os modos de atuação do Estado na função de gerenciamento da pobreza,

permite evidenciar a existência de modos desiguais de acesso aos mecanismos jurídicos em

desfavor dos que não detêm poder econômico ou poder social. Basta observar o perfil dos

encarcerados do sistema prisional de Juiz de Fora – MG. É também inquestionável a

incipiência dos meios de proteção oferecidos aos grupos mais vulneráveis e mais

precarizados, assim como das oportunidades oferecidas para a melhoria de sua qualidade de

vida, por meio de ações judiciais e para a ascensão econômica e social. Os meios oferecidos

pelo sistema jurídico para o acesso e a realização do conjunto dos direitos humanos, civis,

políticos, econômicos, sociais e culturais é indubitavelmente mais frágil em relação aos mais

pobres. As principais instituições econômicas também operam como produtoras e

reprodutoras da exclusão: o modo de ordenação da propriedade, do sistema financeiro, do

sistema tributário e da política monetária, tudo contribui para a consolidação da desigualdade

sofrida por este país.

A assistência social, um direito constitucional, ainda é tratada como filantropia,

caridade não só pela sociedade, como pelo Estado também. As dificuldades de acesso aos

benefícios instituídos pelos grupos aqui estudados, pela regulamentação à Lei de Organização

Assistência Social (Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) constituem prova contundente

da exclusão promovida pelo próprio Estado. As relações do Estado com a pobreza são,

portanto, sistêmicas. Sendo assim, para que se possam desenvolver políticas públicas

eficientes para a redução ou a erradicação da pobreza, que não sejam meramente

assistencialistas, ou seja, compensatórias das disfunções do mercado, é necessário dar relevo e

compreender as funções do Estado na produção, reprodução e administração/gerenciamento

da pobreza. Sem essa compreensão e sem a percepção que as relações que produzem e

reproduzem a pobreza são relações de poder entre grupos sociais mediadas pelo Estado, a

implantação de políticas que permitam reduzir ou mesmo erradicar a pobreza não será

factível.

Não se trata mais de sobreviver, mas de viver plenamente, com os outros e ser

reconhecido como um semelhante.

Estamos conscientes de que a questão da igualdade e da justiça, mais do que uma

constatação de sua existência, ou não, na realidade vivida por nós, constitui um princípio que
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não abdicamos. Portanto, encontra-se aí nossa plataforma ética sobre a qual nossas pesquisas

e a nossa intervenção social assenta-se onde a teoria crítica sobre as desigualdades possa nos

capacitar a resistir as todas as formas de dominação expressas nos mais variados planos da

existência incitando o pensamento e a vida a se abrirem ao múltiplo, as diferenças, longe de

certezas de modelos polares de uma humanidade tão débil, atormentada desprovida de

sentido, eliminando o olhar estranhado, buscando a direção de uma experimentação criadora

fazendo desmoronar a pobreza como fenômeno natural.

Estes são os primeiros passos que demos.
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