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Abordagem Histórica



Título do livro “História da Riqueza Brasileira”: 
nada sobre concentração de riqueza, 
sequer sobre a distribuição de renda 

• O entendimento de o que é riqueza para um economista 
parece diferir de o que é riqueza para o historiador. 

• Em Economia, riqueza é estoque ou patrimônio líquido. 

• Na Era Social-Desenvolvimentista (2003-2014), segundo a 
evolução do Índice de Gini, estimado para a sociedade brasileira, 
houve pequena diminuição da desigualdade da distribuição do 
fluxo de renda do trabalho. 

• No entanto, teria havido elevação da desigualdade da riqueza, 
ou seja, da apropriação de ativos sob as diversas formas de 
manutenção da riqueza: imóveis, automóveis, investimentos 
financeiros (ações, debêntures, títulos, etc.), quadros, 
cavalos de raça, enfim, tudo com um mercado secundário 
organizado com cotações. 

• Assim, propicia liquidez para realização do ganho de capital pela 
“regra de ouro do comércio”: tendo comprado barato, 
vender caro.



Porém, escreve quase 200 páginas com uma 
narrativa ficcional sobre o período 1500-1808 

ao defender sua hipótese apriorística
• “Os moradores do Brasil governavam-se a si mesmos 

basicamente de duas maneiras. Em primeiro lugar, pelos 
costumes gerais como os casamentos de aliança ou o fiado. 
Eles regiam uma sociedade multiétnica, empreendedora e 
capaz de acumular riqueza.
• A aplicação parcial da lei escrita, das Ordenações do Reino, 

assegurou o florescimento de instituições favoráveis ao 
empreendedorismo. 
• Em segundo lugar, os governos locais [paroquiais] atuavam 

com grande legitimidade e tinham um nível elevado de 
adaptação a essa sociedade aberta: as câmaras municipais e 
o clero secular eram as autoridades mais conspícuas e 
influenciadas pelos costumes”



O título mais adequado para o livro seria a 
História Neoliberal do Brasil. Ou a Autoconstrução do 

Mercado no Brasil: dos Tupis aos PhDeuses.
• Caldeira faz a louvação 

dessa sociedade 
informal de 
empreendedores, 
incluindo praticamente 
todos “os moradores” 
(exceto os escravos, 
mas contemplando 
os empreendedores 
tupi-guaranis) como 
membros da casta dos 
mercadores.

• A hipótese a percorrer 
toda a trajetória do 
livro é essa: 
há desnecessidade do 
governo central porque 
esse só confisca e 
atrapalha os negócios 
florescentes do livre-
mercado autorregulado 
por empreendedores. 



Abordagem Econômica



Economia para Poucos: Impactos Sociais da 
Austeridade e Alternativas para o Brasil
• Estudar a economia como componente de 

um sistema complexo é 
uma necessidade contemporânea 
na boa formação de economistas. 
• Ele emerge a partir das interações 

entre seus múltiplos componentes. 
• Submerge quando um nódulo-chave na rede de 

relacionamentos afeta todos os demais por sua fratura 
a partir de uma atitude governamental de omissão. 
• A privatização da gestão do Estado, isto é, agir nele 

com a lógica mercantil ou financeira de empresas, pode 
provocar um desastre econômico, social e ecológico.



tragédia dos bens comuns

• A tragédia dos bens comuns ocorre quando indivíduos, 
agindo de forma independente e racionalmente de 
acordo com seus próprios interesses, se comportam em 
contrariedade aos melhores interesses de uma 
comunidade. 

• Daí, esgotam algum recurso comum. 

• O livre acesso e a demanda irrestrita a um 
recurso finito terminam por condenar estruturalmente 
o recurso por conta de sua superexploração. 



Indivíduos interessados apenas 
em seu próprio bem-estar irão encontrar 

formas de cooperar?
• O autocontrole coletivo serve tanto aos interesses do 

indivíduo quanto aos do grupo. 
• A Tragédia dos Comuns deduz apenas duas possibilidades 

para enfrentar um problema comunitário: privatizar ou 
estatizar; esquece-se de uma terceira: regular.
• A solução de privatizar é o racionamento capitalista: 

controle do acesso através do preço de acesso a um bem 
comum. Enriquece o proprietário, empobrece a comunidade. 
• A solução de estatizar gera o racionamento socialista: 

organiza uma fila onde quem chegar primeiro 
leva vantagem antes da escassez.
• A solução de regular as flutuações da demanda, de modo 

flexível, é mais sábia para o Estado de Bem-Estar Social.



o governo é refém de um “vigilante invisível 
da dívida”: um ser sobrenatural, O Mercado

• Nenhum empresário investe 
só porque o governo fez ajuste fiscal. 
• Ele toma decisões de investimento apenas 

quando há demanda potencial por seus produtos. 
• Esta é constatada pelo ritmo de vendas e 

a consequente elevação do faturamento. 
• Ou então se há perspectivas de lucro com o lançamento 

de um novo produto, isso quando não se resolve 
aumentar a escala dos negócios e a rentabilidade sobre 
o capital próprio com uma alavancagem financeira, 
ou seja, empréstimos de capital de terceiros.



Efeito contracionista do 
corte de gasto público

• A contração do gasto 
público, em fase de 
depressão, não 
aumenta a demanda, 
ao contrário, essa 
contração reduz ainda 
mais a demanda 
agregada. 

• Em uma grave depressão, 
quando todos os 
componentes da demanda 
privada – o consumo das 
famílias, o investimento e 
a exportação líquida –
estão desacelerando, 
se o governo contrair 
a demanda pública, 
obviamente, 
a crise se agrava.



retórica da austeridade
• Na retórica da austeridade, é muito comum a comparação 

do orçamento público ao orçamento doméstico. 
• Nessa comparação, supostamente como uma família, 

o governo não deve gastar mais em relação ao ganho. 
• Diante de uma perspectiva de desemprego do chefe-de-

família e de um grau de endividamento já com difícil 
rolagem dos empréstimos, uma família passa por sacrifícios 
até superar a má fase quase por graça divina 
recompensadora quando a economia retoma o crescimento. 

• No caso do déficit público, é comum a análise de 
os excessos de gastos sociais, de aumento de salários dos 
servidores públicos, de intervencionismo estatal na 
economia de mercado, etc., acabarem cobrando os 
sacrifícios necessários à redenção. 
• Como na fábula bíblica, os excessos serão punidos e 

os sacrifícios, recompensados com a chegada ao paraíso.



Indivíduos versus classe

• Os capitalistas como classe ganham exatamente tanto 
quanto investem ou consomem. 

• Eles, como um todo, determinam seus próprios lucros, 
são “donos de seu destino”. 

• Mas isso não é, absolutamente, verdade 
como indivíduos, isto é, em particular. 

• Nenhum deles consegue decidir a respeito de 
quanto serão suas vendas e seus lucros.



Sofisma da Composição

• O conhecimento sistêmico permite entender: 
o vantajoso para um empresário individual não 
necessariamente é benéfico a todos os empresários. 

• Se um empresário reduzir os salários pagos, 
ele poderá reduzir custos e preços e, daí, 
expandir sua venda e produção. 

• Mas se todos os empresários fizerem a mesma coisa, 
o resultado será a queda da demanda agregada e, 
portanto, da venda e da produção.



Ao considerar a classe capitalista como um todo 
unificado não haveria a possibilidade de reprodução 

ampliada do capital em geral, em longo prazo
• Essa classe se frustraria pela não existência de mercado 

para o excedente produzido. 
• Haveria um problema de demanda efetiva na dinâmica 

do sistema capitalista a ser preenchido pelos chamados 
“mercados externos” aos gastos privados dos próprios 
capitalistas, sob a forma de despesa governamental e 
saldo no comércio exterior.
• Sob outra ótica, está ficando claro com a 4ª Revolução 

Industrial os empreendimentos privados não serem 
suficientes para empregar toda a força do trabalho 
em busca de ocupações para receber renda. 
O Estado necessita cuidar da população “excedente”.



Aparentemente, a austeridade seria uma política de 
classe ou uma resposta dos governos à “vontade de 
O Mercado” à custa de direitos sociais da população

• Os capitalistas imaginam se beneficiar das políticas de 
austeridade em três frentes:

1. ao gerar recessão e desemprego, reduzem-se 
pressões salariais e aumenta-se lucratividade, 
tendo como efeito o aumento da desigualdade de renda; 

2. o corte de gastos e a redução das obrigações sociais 
supostamente permitiria futuros corte de impostos das 
empresas e das elites econômicas; e

3. a redução da quantidade e da qualidade dos serviços 
públicos, além do corte de direitos na Previdência Social, 
aumentaria a demanda de parte da população por 
serviços privados em setores como educação, saúde e 
administração de ativos de terceiros em Entidades 
Abertas de Previdência Privada, o que aumenta os 
espaços de acumulação.



Neoliberalismo = Austeridade + 
Liberalização + Privatização

• A austeridade é também um dos três pilares centrais do 
neoliberalismo, juntamente com a liberalização dos 
mercados, em especial o de trabalho e o financeiro, e 
as privatizações. 

• A racionalidade dessa política é, portanto, 
a defesa de interesses específicos. 

• Acaba sendo um veículo para corroer a democracia e 
fortalecer o poder de grandes corporações 
junto ao sistema político-partidário.



Abordagem Sociológica



De onde viemos? Quem somos? 
Para onde (provavelmente) vamos?

• Primeiro, Jessé Souza toma a experiência da escravidão, 
e não a suposta e abstrata continuidade com Portugal 
e seu “patrimonialismo”, onde não existia a escravidão, 
como a semente de toda a sociabilidade brasileira. 
• Apresenta as consequências duradouras da escravidão

ao perceber como ela cria uma singularidade excludente, 
perversa, e com tendência a se perpetuar no tempo, 
precisamente porque nunca foi efetivamente compreendida 
nem tampouco criticada radicalmente.
• Em segundo lugar, percebe como a luta das classes por 

privilégios e distinções logrou construir alianças e 
preconceitos: estes esclarecem o padrão histórico 
repetido nas lutas políticas do Brasil moderno. 
• Por fim, propõe-se a fazer o diagnóstico acurado do 

momento atual em lugar do “racismo culturalista”.



A Elite do Atraso: 
Da Escravidão À Lava Jato 

• Jessé se propõe a evitar compreender as classes de modo 
superficial e economicista, como o fazem tanto 
o liberalismo quanto o marxismo. 
• Ao perceber as classes sociais como construção 

sociocultural, inclusive por sua influência emocional e 
afetiva na socialização familiar, se esclarece 
o comportamento real e prático no dia a dia dos brasileiros. 
• A tradição inaugurada por Sérgio Buarque e 

influente até hoje não percebe a ação das classes sociais. 
• Criou “o brasileiro genérico”: 

“o homem cordial” de Sérgio Buarque ou 
“o homem do jeitinho brasileiro” para Roberto DaMatta. 
• O conflito entre as classes também é distorcido e tornado 

irreconhecível, sendo substituído por um falso conflito entre 
O Estado corrupto e patrimonial e O Mercado virtuoso. 



Para responder às três questões essenciais para a 
compreensão da singularidade de qualquer sociedade 
– de onde viemos, quem somos e para onde vamos –, 

o culturalismo racista constrói uma fantasia:
a continuidade cultural com Portugal.

• Embora seja falsa, ela se baseia em uma tese clássica 
do senso comum: imagina a transmissão cultural 
se dar de modo automático como o código genético; 
mas este não determina comportamento 
se as condições sociais (e a influência do 
ambiente cultural) forem outras.
• Os seres humanos são construídos por influência de 

instituições (família, escola, mercado de trabalho): 
disposições fundamentais para o comportamento, 
como a disciplina, o autocontrole, 
o pensamento prospectivo, são ensinadas 
por meio de prêmios e castigos institucionais.



Ideias fora-do-lugar
• O Estado lusitano, em sua colônia sul-americana, teria 

permanecido patrimonialista ao tolerar (e defender) 
a escravidão na exploração de suas terras 
por seus colonos. 
• Ao demonizar o Estado como repositório da suposta 

herança maldita portuguesa, sempre quando o mesmo 
estiver governado pela esquerda, segundo Jessé, 
será reverberada seletivamente a acusação moralista 
já pronta: Estado patrimonialista e corrupto.
• A noção de patrimonialismo esconde 

os interesses privados realmente predominantes no 
Estado e promove o rebaixamento geral dos brasileiros 
necessitados de política assistencialista. 
• Daí os interesses estrangeiros são tratados 

como produto de uma moralidade superior.



noção de populismo
na ótica uspiana esnobe

• Evoca a mobilização manipulada das massas urbanas por 
meio de um líder carismático por populistas de direita 
como Jânio, Collor e Bolsonaro, em vez do respeito ao 
Congresso Nacional. 
• É o modo apropriado para a demonização de figuras 

populares como Getúlio Vargas e Lula como demagogas. 
• O problema central do país, na análise de Jessé, não é 

a corrupção, supostamente herdada de Portugal, para se 
localizar no abandono secular de classes estigmatizadas, 
humilhadas e perseguidas. 
• As contradições e os conflitos centrais de uma sociedade 

são sempre relações de dominação entre classes sociais. 
• Isto se não utilizamos do mote da corrupção 

para esconder a verdade nem reduzirmos as classes 
à mera dimensão econômica.



Abordagem Política



Daniel Aarão Reis: o legado da ditadura 
é pesado, presente e atuante 

• O legado da ditadura (1965-1984) ainda está em toda parte, 
nos usos e costumes, nas disposições legais, nas instituições
e na psicologia coletiva: 

1. as concepções nacional-estatistas de desenvolvimento, 
2. a centralização do Estado, 
3. a presidência imperial, 
4. a aristocratização da política, 
5. o papel especial das Forças Armadas 

como anjos tutelares da República, 
6. a política externa de afirmação nacional, 
7. as estruturas corporativas sindicais, 
8. as polícias militares, 
9. o recurso à tortura, etc.



Avanços sociais necessários, 
mas insuficientes

• É usual a ideia de a ditadura ser um passado já 
ultrapassado. Trata-se de um ledo engano. 
• Não contribui para o fortalecimento do regime democrático. 
• A ditadura ainda nos envolve por todos os lados. 
• Em vez de seus efeitos disruptivos, a ditadura é ponte entre 

o passado anterior à sua instauração e os dias de hoje.
• A democratização registrou avanços consideráveis no 

processo de inclusão social durante os governos FHC e Lula. 
• Houve melhorias − muito lentas, mas reais − nos serviços 

públicos, na manutenção do calendário eleitoral, 
no reconhecimento dos eleitos, na ampliação do acesso de 
lideranças populares ao campo institucional. 



Registrados estes aspectos positivos, cabe 
ressaltar as lacunas ainda subsistentes:
1. desigualdades sociais; 

2. aristocratização do campo político; 

3. autonomia das Forças Armadas no contexto de 
um Estado pretensamente a ser tutelado; 

4. polícias militares preparadas e treinadas para bater, ferir e matar;

5. concepções desenvolvimentistas atreladas à cultura política 
nacional-estatista com forte lógica autoritária; 

6. presidencialismo imperial; 

7. “estatização” dos partidos políticos; 

8. burocratização e autonomização do campo sindical; 

9. empresas estatais fora de qualquer controle social, salvo exceções; 

10. poder judiciário aristocratizado, emperrado em um cipoal de leis que 
privilegiam as camadas endinheiradas... a lista poderia ainda crescer.



Urge democratizar a democracia
• As Forças Armadas continuam fixadas anacronicamente 

em concepções legadas pela Guerra Fria. 
• Reproduzem-se como aparelho burocrático 

distante das demandas democráticas. 
• Muitos militares não se reconhecem como 

funcionários públicos uniformizados e 
desejam manter a tradição dos “anjos tutelares”. 

• É necessário se abrir amplo debate público sobre as 
novas funções das Forças Armadas em uma sociedade 
moderna e democrática. Estamos longe disso... 
• As lideranças e os partidos políticos 

evitam cuidadosamente o tema, 
preferindo adotar a atitude das avestruzes.



Abordagem Comportamental



no plano sócio-político, um indivíduo ou 
uma coletividade não podem se declarar 

ao mesmo tempo fisiológicos e ideológicos
• Michel Debrun não podia deixar de constatar a 

famigerada “fisiologia” brasileira, isto é, 
o senso de compromisso, do favor, do jeitinho, 
às vezes do “deixa disso” ou até da negociata. 
• Existia mesmo, no Brasil, a ideologia da fisiologia, 

ou seja, a ideologia da “conciliação”. 
• Pretendia fundamentar, legitimar, 

certos comportamentos socialmente criticáveis. 
• Ideologia e fisiologia podiam impregnar, 

de modo alternado, as atitudes das mesmas pessoas 
ou dos mesmos grupos.



onde a criação da identidade nacional 
brasileira foi melhor sucedida

• A partir dos anos 20 do século XX, determinada 
identidade cultural de base se tinha desenvolvido 
através dos “mundos” do samba, do carnaval, do 
futebol, da culinária e, depois da TV em rede nacional, 
da telenovela e da seleção na Copa do Mundo. 

• Passou haver adesão maciça a certos valores culturais.

• Há comunhão em torno dos televisores. Só.

• Futebol: uma das razões pelas quais a sociedade 
brasileira não explode, apesar das suas extremas 
desigualdades e injustiças; estabelece-se a fraternidade 
mínima no debate e na torcida de futebol.



dominação: conciliação sociocultural + 
conciliação política 

• A conciliação no âmbito sociocultural serviu para 
disfarçar o que ocorria no âmbito sócio-político. 
• O comportamento concreto, no Brasil, correspondeu 

só muito parcialmente às normas democráticas. 
• Ninguém, porém, as queria dispensar. Há sempre 

oscilação entre valores “proclamados” e valores “reais”. 
• Há a dialética confusa entre a ordem e a desordem se 

tornando bastante difícil distinguir o lícito do ilícito.
• A conciliação (sem aspas) sociocultural revestiu 

ideologicamente a “conciliação” (com aspas) política, 
embora esta constituísse mecanismo de 
disciplinamento e aquela manifestação de relaxamento. 



“conciliação” se destinava a 
encher os currais eleitorais

• Quando se passa de coesão ideológica para coerção 
violenta, na cooptação, esta passa a ser percebida sob o 
prisma do paternalismo autoritário do “pai dos pobres”, 
do “padrinho político” ou de algum outro 
Poder Moderador.
• No passado, aproveitou-se da organização apenas 

incipiente das classes subalternas para 
esmagar os inconformismos ou 
preveni-los pelo aliciamento de certos “representantes”. 
• Getulismo, ademarismo, janismo, lacerdismo, 

chaguismo, malufismo, etc. se enquadram, pela direita, 
em arquétipo vindo de longe na história política 
brasileira.



o fosso entre o topo e a base da pirâmide 
social tende a se esvair em clientelismo
• Outra “conciliação”, contrapartida da primeira, 

envolvia recrutar apadrinhados “confiáveis”. 
• Como era raríssimo encontrar parceiros dotados de 

igual vocação para independência e submissão, 
quando prevalecia os pruridos de liberdade, 
eles levavam de roldão a fidelidade. 
• Logo, achou-se melhor contemplar apenas 

os adesistas da gema. 
• Estes nunca advogariam a ideologia da autonomia. 
• Por exemplo, os sarneysistas, os quercistas, os lulistas, 

etc. estiveram presentes na montagem periódica de 
quem tocaria a máquina pública.



Abordagem Antropológica



Roberto DaMatta: 
O que faz o brasil, Brasil?

• O homem tem a capacidade de saber quem ele é. 
• A identidade social é tão importante quanto 

conhecer-se a si mesmo através dos outros. 
• Passou então a ser investigação antropologicamente 

orientada. 
1. Como se constrói uma identidade social? 
2. Como um povo se transforma em Brasil? 
• A pergunta permite descobrir algo muito importante. 
• No meio de múltiplas experiências dadas a todos 

os homens e sociedades, cada sociedade 
(e cada ser humano) apenas se utiliza de 
número limitado de “coisas” (e experiências) 
para construir-se como algo único.



ser brasileiro e não norte-americano
• O Brasileiro sabe não existir jamais um “não” definitivo, 

diante de situações formais. 
• Todas admitem um “jeitinho”, seja pela relação familiar,

seja pela relação amistosa. 
• Também, porque entende ficar malandramente 

“em cima do muro” é algo honesto, necessário e prático 
no caso brasileiro. 
• Além disso, porque sabe existir destino e, no entanto, 

tem fé no estudo, na instrução e no futuro do Brasil. 
• Antes de tudo, porque O Brasileiro é leal a seus amigos e 

nada nega à sua família. 
• Sabe ter relações pessoais de modo a não lhe deixar 

caminhando sozinho neste mundo, 
como fazem os norte-americanos 
sempre se vendo como indivíduos!



Sentir-se brasileiro: nem individualista, 
nem coletivista, uma mistura...

• O que faz algum ser humano realizar-se concretamente 
como brasileiro é a sua disponibilidade de ser assim de 
acordo com fórmula fornecida pelo próprio Brasil. 
• Existem dois modos básicos de construir 

a identidade brasileira: o de fazer o brasil, Brasil...
1. Em um deles, utilizando-se de dados precisos, 

estatísticas demográficas, sociais e econômicas; 
por meio desses dados quantitativos, 
somos ainda uma sociedade que deixa a desejar.

2. Já por meio de dados sensíveis e qualitativos, 
nos podemos ver a nós mesmos como 
algo capaz de valer a pena. 

• Nesse caso, o que faz o brasil, Brasil não é mais aquela 
antiga vergonha do regime ditatorial e do regime de 
alta inflação, mas a louvação de sua comida, música, 
carnaval, futebol, saudade afetiva, etc.



a chave para entender a sociedade 
brasileira é dupla: de um lado, moderna, 

de outro, tradicional
• É típica de nosso modo de vida essa capacidade de 

misturar e acasalar as coisas como atividade relacional, 
de ligar e descobrir o ponto central. 
• Conhecemos e convivemos com suas manifestações 

políticas (a negociação e a conciliação) e econômicas 
(o livre mercado e a intervenção estatal), mas ainda sem 
discutir suas implicações sociológicas mais profundas. 
• Para DaMatta, essas implicações se escondem nesta 

capacidade relacional do antigo com o moderno; 
ela tipifica e singulariza a sociedade brasileira. 
• Assim, conforme ele tenta mostrar no citado livro, 

“o que faz o brasil, Brasil é uma imensa, 
uma inesgotável criatividade acasaladora”.
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