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PREFÁCIO 

Ciência não é certeza,  
é apenas uma busca contínua de  

testar hipóteses através da medição.  
(Sílvio Meira. República do Amanhã, 20/03/2021) 

Isabel Wilkerson é autora do premiadíssimo livro The Warmth of 
Other Suns: The Epic Story of America's Great Migration [O calor de 
outros sóis: A história épica da Grande Migração da América. 2010). 
É um estudo histórico da Grande Migração nos Estados Unidos.  A 
autora foi a vencedora do National Book Critics Circle Award e do The 
Pulitzer Prize.  

Este trabalho conta a história da Grande Migração, o 
movimento de Americanos negros do sul dos Estados Unidos para o 
meio-oeste, nordeste e oeste de aproximadamente 1915 a 1970. Ao 
longo do século XX, esse êxodo de quase seis milhões de pessoas 
mudou a face da América.  

Wilkerson entrevistou mais de mil pessoas e teve acesso a 
novos dados e registros oficiais para escrever este relato de como 
essas viagens americanas se desenrolaram, alterando as cidades, o 
país e os próprios norte-americanos. 

Com detalhes históricos, Wilkerson conta essa história através 
da vida de três indivíduos únicos. Ida Mae Gladney, em 1937, trocou 
a parceria e o preconceito no Mississippi por Chicago, onde alcançou 
sucesso discreto como operário e, na velhice, votou em Barack 
Obama quando ele concorreu a uma cadeira no Senado de Illinois. O 
astuto e impetuoso George Starling, em 1945 fugiu da Flórida para o 
Harlem, onde colocou em risco seu emprego lutando pelos direitos 
civis, viu sua família cair e, finalmente, encontrou paz em fé em 
Deus. Robert Foster deixou a Louisiana em 1953 para seguir a 
carreira médica.  

Tornou-se o médico pessoal de Ray Charles como parte de uma 
carreira médica brilhante e bem-sucedida. Ela lhe permitiu comprar 
uma grande casa onde costumava dar festas exuberantes.  

Foster virou membro da casta de jaleco branco? Starling 
tornou-se membro da casta do sabidos-pastores? Gladney 
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permaneceu como pária? No seu livro Caste, publicado em 2020, 
Wilkerson sugere nas entrelinhas aos seus leitores a resposta ser 
negativa. Todos continuaram sendo vistos como párias por serem 
negros. 

Isabel Wilkerson tornou-se uma celebridade por ser autora de 
um best-seller nacional. O livro foi nomeado para mais de 30 listas de 
Melhores do Ano, incluindo os 10 melhores livros do ano do The New 
York Times, os 5 melhores livros de 2010 da Amazon e as listas de 
melhores do ano no The New Yorker, The Los Angeles Times, The 
Washington Post e The Boston Globe, entre outros. Entrou na lista 
TIME 10 Best Nonfiction Books of the Decade.  

Foi ganhador do National Book Critics Circle Award. Desde 
1976, é um conjunto de prêmios literários americanos anuais do 
National Book Critics Circle para promover “os melhores livros e 
resenhas publicados em inglês”. 

Isabel Wilkerson publicou seu livro "Casta" (Caste: the origins 
of our discontents. First edition. New York: Random House, 2020) no 
ano inicial da pandemia do covid.  

Em um debate do República do Amanhã, grupo de intelectuais 
progressistas em reunião virtual todos os sábados, quando eu fiz uma 
pergunta à notável historiadora Lilia Schwartz a respeito de se 
devíamos reinterpretar a história do Brasil à luz da estratificação 
social determinada por castas de natureza ocupacional, como fiz no 
livro digital Fernando Nogueira da Costa – Complexidade Brasileira: 
Abordagem Multidisciplinar, ela me respondeu positivamente. Disse 
ter lido o livro de Isabel Wilkerson e ter ficado muito bem 
impressionada a respeito. 

Eu não conhecia o livro. Baixe-o, li e traduzi alguns extratos 
para resumir as ideias mais relevantes na argumentação da autora. 
Esta coletânea tem finalidade educacional. 

Isabel Wilkerson dá um depoimento pessoal a respeito da 
escrita desse seu livro. Embarcou em sua pesquisa com um desejo 
semelhante de entender melhor como toda a discriminação racista 
começou nos Estados Unidos. A atribuição de significado 
discriminatório a características físicas imutáveis, transmitida através 

https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2018/12/13/livro-para-download-gratuito-complexidade-brasileira-abordagem-multidisciplinar/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2018/12/13/livro-para-download-gratuito-complexidade-brasileira-abordagem-multidisciplinar/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2018/12/13/livro-para-download-gratuito-complexidade-brasileira-abordagem-multidisciplinar/
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dos séculos, é ainda capaz de definir e direcionar a política e as 
interações pessoais.  

Quais são as origens e o funcionamento da hierarquia a se 
intrometer na vida diária e nas chances de vida de cada americano? 
Isso havia se intrometido em sua própria vida com regularidade e 
consequências perturbadoras... 

Começou a investigar o sistema de castas americano, depois de 
quase duas décadas examinando a história de Jim Crow South, o 
sistema legal de castas surgido da escravidão. Durou até o início dos 
anos 1970.  

Ela descobriu, enquanto trabalhava em The Warm of Other 
Suns, não estar escrevendo sobre geografia e realocação, mas sobre 
o sistema de castas americano. É uma hierarquia artificial onde quase 
tudo o que você podia e não podia fazer era baseado em sua 
aparência e isso se manifestou ao norte e ao sul.  

Ela estava escrevendo sobre um povo estigmatizado, seis 
milhões deles. Os migrantes buscavam a liberdade do sistema de 
castas no Sul, apenas para descobrir a hierarquia imposta pelos 
brancos os seguir aonde quer eles fossem, da mesma forma como a 
sombra da casta. Em sua própria diáspora global, Wilkerson iria logo 
descobrir a discriminação seguir também os indianos (hindus), assim 
como “os índios”, isto é, todos os nativos das Américas conquistadas. 

Para este livro, ela queria entender as origens e a evolução de 
classificar e elevar um grupo de pessoas em relação a outro e as 
consequências de fazer isso para os supostos beneficiários e para 
aqueles visados como inferiores a eles. Movendo-se pelo mundo 
como uma experiência de casta, vivenciada e respirada, ela queria 
entender as hierarquias sociais. Ela e muitos milhões de outras 
pessoas têm de navegar para perseguir seu trabalho – e seus sonhos. 

Fazer isso significava, para começar, observar para o sistema de 
castas mais reconhecido do mundo, o da Índia. Pretendia examinar 
os paralelos, as sobreposições e os contrastes entre o prevalecente 
em seu próprio país e o sistema de castas original.  

Também ela procurou compreender o mal concentrado na ideia 
de “raça pura”, capaz de impor o sistema de castas na Alemanha 
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nazista. Encontrou ligações surpreendentes e perturbadoras entre os 
Estados Unidos e a Alemanha nas décadas antecedentes ao Terceiro 
Reich.  

Pesquisando as histórias de todas as três hierarquias e 
debruçada sobre uma riqueza de estudos sobre castas, em muitas 
disciplinas, começou a compilar os paralelos de uma forma mais 
sistemática e identificou as características essenciais compartilhadas 
dessas hierarquias. Ela chamou de oito pilares de casta, traços 
perturbadoramente presentes em todos eles. 

Os estudiosos têm dedicado uma tremenda energia ao estudo 
do sistema de castas Jim Crow, sob cuja sombra os Estados Unidos 
ainda trabalham, enquanto outros estudaram intensamente o sistema 
de castas milenar da Índia. Os estudiosos tendem a considerá-los 
isoladamente, especializando-se em um ou outro.  

Poucos os mantiveram lado a lado e aqueles ousados a fazer 
isso muitas vezes encontraram resistência. Sem se deixar abater pelo 
objetivo, para ela, tornado uma missão, procurei desenterrar as 
raízes da hierarquia e as distorções e injustiças produzidas pelo 
sistema de casta.  

Além dos Estados Unidos, sua pesquisa lhe levou a Londres, 
Berlim, Delhi e Edimburgo, seguindo os fios históricos da posição 
humana herdada. Para documentar melhor esse fenômeno, escolheu 
descrever cenas de casta ao longo deste trabalho. Algumas foram 
tiradas com relutância de seus próprios encontros com a 
discriminação de casta e outras contadas a ela por pessoas. Elas as 
vivenciaram ou tiveram um conhecimento íntimo delas. 

Embora este livro busque considerar os efeitos sobre todos os 
envolvidos na hierarquia, ele dedica atenção significativa aos polos do 
sistema de castas americano:  

• aqueles no topo, euro-americanos, seus principais beneficiários, 
e  

• aqueles na base, afro-americanos, contra os quais o sistema de 
castas dirigiu todos os seus poderes de desumanização. 

Feita a leitura e tradução de extratos do livro de Isabel, observo 
ela ter ficado restrita ao estudo de casos dos sistemas de castas 
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indiano, nazista e norte-americano. Em especial, ao colocar seu foco 
de análise sobre este último, ela diz muito sobre a exclusão “racista”.  

Na realidade norte-americana, com a própria autora demonstra, 
o racismo extravasa para condição étnica-cultural das “pessoas-de-
cor”. Certas profissões ou ocupações ficaram, durante muito tempo, 
reservadas para as “pessoas brancas”, isto é, os ricos e sua lista de 
Universidades de elite, dependentes de suas doações. 

Embora Isabel distinga as “castas médias” (amarelos asiáticos, 
morenos latinos, pardos hindus, etc.), a discriminação histórica e 
permanente, nos Estados Unidos, é contra os negros. Meu incômodo 
é ela não usar a expressão “párias” nenhuma vez em todo seu livro, 
apesar de destacar “Os Intocáveis” como na Índia. 

Pelo lido, acho necessário misturar aqui seu destaque para o 
racismo com a análise da natureza das ocupações das castas. Eu me 
inspirei, para a releitura da história do Brasil, em David Priestland, 
autor do livro “Uma Nova História do Poder – Comerciante, Guerreiro, 
Sábio”.  

Nele, o professor de história na Universidade de Oxford 
argumenta podermos compreender melhor nossa história recente, 
inclusive do capitalismo nos últimos 500 anos, se nos apoiarmos no 
papel das castas e de seus valores morais. No caso dele, as castas se 
referem a agrupamentos ocupacionais. 

Elas têm suas raízes distantes nos quatro antigos grupos 
ocupacionais com determinados Éthos culturais:  

1. o aristocrata ou soldado,  

2. o sábio ou sacerdote,  

3. o comerciante e  

4. o trabalhador ou camponês.  

Isso sugere a sociedade ser, de maneira formal ou informal, 
organizada segundo hierarquias ocupacionais. De fato, Priestland 
argumenta as velhas práticas profissionais e desigualdades sociais 
precisarem ser desafiadas. A leitura de seu livro sugere a casta ser 
uma categoria de análise socioeconômica extremamente útil. 
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Na maioria das sociedades pré-modernas, a aristocracia 
guerreira era a casta dominante. Esperava-se dos oligarcas 
governantes combinarem duas funções intimamente ligadas: o 
guerreiro heroico, em busca da fama, e o “pai do povo”, em busca de 
clientelismo. 

Muitas vezes o espírito guerreiro foi separado do paternalista: 
imitavam os padrões de fraternidade dentro do grupo corporativista, 
mas não tinham nada de familiar em suas relações com os 
“forasteiros” – demais cidadãos civis. Hoje, as unidades de polícias 
militares com seus braços milicianos e as gangues de traficantes 
atuam da mesma maneira: enriquecimento com extorsão dos párias 
sob forma de pagamentos de serviços informais ou clandestinos. 

Os sábios — instruídos e manipuladores de ideias — também 
tinham duas funções inicialmente:  

1. eram clérigos, ou figuras religiosas, e  

2. funcionários públicos ou escrivães.  

O papel do sábio-sacerdote como defensor ideológico ou 
reformador da ordem prevalecente foi adotado por toda uma gama 
de tipos modernos, desde redatores de discursos, jornalistas e 
acadêmicos até “homens santos” dos tempos modernos, com sua 
cultura de inspiração, paixão e espontaneidade. Mas é a outra forma 
de sábio — o escrivão, ou perito “sábio-tecnocrata” — a mais 
dominante hoje, e em grande parte do mundo a sua cultura, tanto de 
profissionalismo especializado como de burocracia, vem eclipsando, 
cada vez mais, as formas aristocráticas de governo. 

O terceiro espírito — o do comerciante — hoje penetrou na 
maioria das áreas da vida, por seus ideólogos defender a 
desincrustração de O Mercado da sociedade, isto é, as relações 
mercantis pecuniárias se sobreporem a todas as relações 
interpessoais. Pode ser visto em sua forma mais pura, obviamente, 
no comércio e nas finanças.  

O comerciante, muitas vezes, tem “duas caras”:  

1. com sua flexibilidade, seu amor ao networking, sua disposição 
para negociar com todos, sejam quais forem a classe, etnia ou 
religião, ele mostra seu rosto brando, tolerante e cosmopolita; 
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2. mas ele também tem um aspecto muito mais autoritário, mais 
moralista, surgido quando entra em conflito de interesses com 
as outras castas.  

Assim, enquanto seu amor pela eficiência e pela inovação 
ajudou, sem dúvida, a enriquecer a humanidade como um todo, o 
igual interesse do comerciante em obter o maior lucro no mínimo de 
tempo às vezes é de difícil alinhamento com os interesses mais 
amplos de comunidades específicas. Por exemplo, quando ele se 
recusa a investir no longo prazo, com medo de perder oportunidades 
melhores, ou quando procura obter o máximo de lucro do trabalho 
individual. É inevitável essa compulsão criar tensões, às quais o 
comerciante pode responder de maneiras mais ou menos liberais. 

Normalmente subordinados pelas três castas dominantes 
estavam os trabalhadores — camponeses, artesãos (com sua 
criatividade e seu orgulho do próprio trabalho) e proletários urbanos-
industriais. Em resposta, eles desenvolveram uma poderosa cultura 
de solidariedade comunitária e sindical para se proteger e fazer valer 
os seus direitos — de maneira mais eficaz no Ocidente industrial, 
entre as décadas de 1880 e 1970. Os organizados, inclusive em 
partidos comunistas, socialistas ou socialdemocratas, emergiram 
como outra casta. 

Essa visão de castas da sociedade é inusitada, e os leitores 
deste livro organizado com base em reunião de ideias de diversos 
autores, vão se perguntar de qual modo uma visão tão arcaica do 
mundo pode ser imperante no mundo.  Na verdade, há boas razões 
para as castas, com os valores associados, persistam ao longo do 
tempo.  

Os seres humanos têm objetivos diferentes, mas para alcançá-
los eles precisam exercer o poder, dominando o meio ambiente e 
estabelecendo alguma forma de cooperação social. Eles formam uma 
grande variedade de redes sociais e instituições para ajudá-los a 
atingir seus objetivos, desde a família ampliada até um exército 
profissional, cada um com diferentes formas de organização.  

Mas alguns tipos de rede de contatos são mais eficazes que 
outros para exercer o poder, tais como as Forças Armadas, as 
empresas, as igrejas, os três poderes republicanos, a burocracia, a 
Universidade. Essas instituições nascem e sobrevivem ao longo da 
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história, mesmo quando algumas de suas ocupações e estruturas 
econômicas se alteram. Essas são, portanto, as castas. 

E os párias ou os intocáveis? Depois de resenhar as principais 
ideias de Isabel Wilkerson, arrebanhei novas ideias sobre os pobres 
em recentes palestras TED de Keith Payne (Psicologia da 
Desigualdade e Divisão Política), Dav id Au to r (Automação e 
Desemprego) e Rutger Bregman. Este jovem autor holandês contesta 
Margareth Thatcher e afirma: pobreza não é devido à falta de 
caráter, mas sim à de dinheiro. 

Resenho aqui também seu livro Utopia para Realistas e o livro 
citado por ele – Escassez: uma nova forma de pensar a falta de 
recursos –, de autoria de Eidar Shafir (psicólogo de Princeton) e 
Sendhil Mullainathan (economista de Harvard). Ambos propiciam 
informações para a adoção de RBU (Renda Básica Universal) perante 
o desemprego ameaçador dos párias na atual 4ª. Revolução 
Tecnológica. 

Tenho alertado, para meus alunos, leitores e ouvintes: as novas 
teorias de vanguarda não implicam jogar todas as “velhas” teorias no 
“lixo do pensamento econômico e social”. Por exemplo, a Ciência da 
Complexidade trata a economia como um dos componentes de um 
Sistema Complexo, emergente das interações de seus múltiplos e 
heterogêneos componentes. Necessitamos de outras teorias para 
explicações em determinadas escalas, ou seja, configurações 
temporárias e transitórias. 

Dependência de trajetória significa: a história importa. Até 
mesmo para analisar o gradual afastamento das condições iniciais em 
direção não para um equilíbrio estacionário, mas sim para algo mais 
parecido com o caos. 

Da mesma forma, nas minhas pesquisas sobre as castas 
brasileiras por natureza de ocupação, as DIRPF propiciam dados, via 
planilha, para agrupar as ocupações em das diversas ocupações com 
rendimentos totais (salários, lucros, juros, aluguéis) per capita e 
riquezas (bens e direitos) per capita mais similares. Estabelece uma 
nítida hierarquia social.  

Já para a riqueza financeira, com dados da ANBIMA, consigo 
agrupar em segmentos de clientes: varejo tradicional, varejo de alta 
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renda e private banking. Essas classes baixa-média-alta estão mais 
próximas da classificação em classes de propriedade ou riqueza a la 
Marx. 

Assim, tenho medido as gritantes disparidades sociais no Brasil 
através de pesquisa em dados das DIRPF, da ANBIMA e do FGC sobre 
concentração da renda e riqueza. Ciência exige medição. 

Jessé Souza, por sua vez, designa os párias como ralé. É uma 
classificação weberiana em lugar da marxista. Critica a concepção 
economicista de classe apenas por faixa de renda ou consumo. Os 
sociólogos afirmam a classe também ser uma construção cultural 
hereditária. Concordo com ele. 

O desafio, acho eu, está em renovar o nosso pensamento de 
esquerda. O que nos une é a busca de maior igualitarismo social a la 
Norberto Bobbio. 

A esquerda deve ir além de – no sentido de superar (atualizar 
com a manutenção de o que é ainda válido) – Marx. Imerso em um 
século sem classe média universitária, ele não era vidente para 
visualizar o futuro. Falta, em sua obra, também uma Teoria do Estado 
democrático. Essa necessidade ficou patente no século XXI com as 
experiências de Capitalismo de Estado ou Socialismo de Mercado. 

Necessitamos nos perguntar: o que é o socialismo, para a 
esquerda, depois das experiências totalitárias do SOREX [Socialismo 
Realmente Existente]? 

Para mim, é dialético: conquistas sociais incrementais, através 
da democracia, de maiores direitos e deveres da cidadania levarão à 
uma mudança de qualidade no modo de vida. Não vejo o socialismo 
apenas como um novo modo de produção com propriedade “coletiva” 
dos meios de produção. Muito menos como fruto de uma revolução 
ou golpe de Estado de uma vanguarda em alguma oportunidade 
política. 

Com luta de classes, ditadura do proletariado, partido único, 
nomenclatura, culto de personalidade, etc., alcançaremos nossa 
utopia, isto é, a crítica da realidade capitalista? Não. 

Então, necessitamos pensar no jogo de interesses das castas e 
suas alianças, ascensões e quedas. O poder hereditário dinástico está 
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vigente não só nos petro-Estados, mas em todo o mundo, inclusive 
nos EUA: Kennedy, Bush, Clinton, Trump etc. No atual Congresso 
Nacional, pelo menos metade é constituída por políticos profissionais 
herdeiros do familismo. 

Traduzi extratos do livro de Isabel Wilkerson, lançado em 2020, 
e organizei esta coletânea com ideias de outros autores sobre o efeito 
pobreza do sistema de castas, tendo uma finalidade educacional para 
os eventuais leitores e didática para meus alunos. Servirá como 
referência para debate em sala-de-aula a respeito de políticas 
públicas adequadas à mobilidade social. 

Fernando Nogueira da Costa 

Campinas, março de 2021 
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PREÂMBULO 

A partir de 2016, democracia mais antiga e poderosa do mundo 
estava em espasmos por causa de uma eleição. Elas paralisaria o 
mundo ocidental e se tornaria uma ruptura psíquica na história 
americana. Provavelmente, será estudada e dissecada por gerações.  

Naquele verão e no outono e nos anos seguintes, em meio a 
conversas sobre proib ições aos muçulmanos, mulheres 
desagradáveis, muros em fronteira e “nações merdas”, entre outros 
insultos lançados por Donald Trump, era comum ouvir em certos 
círculos os gritos descrentes: – “Isto não é a América”, ou “Não 
reconheço meu país” ou “Este povo não é quem somos”.  

Infelizmente, para os norte-americanos, a realidade 
demonstrava: este era e é o seu país e este era e é quem eles são, 
quer o tenham reconhecido ou não. 

Em 2016, era impossível evitar falar na campanha eleitoral. Foi 
uma temporada política diferente de qualquer outra. Pela primeira 
vez na história, uma mulher concorria como candidata importante de 
um partido à presidência dos Estados Unidos.  

Um nome familiar, a candidata era uma figura nacional séria, 
superqualificada por algumas práticas, convencionais e bem medidas, 
embora pouco inspiradoras para seus detratores. Tinha um firme 
conhecimento de qualquer política externa ou crise possível de ser 
chamada a enfrentar.  

Seu oponente era um bilionário impetuoso, apenas uma estrela 
de reality show. Costumava insultar qualquer pessoa diferente dele. 
Nunca tinha ocupado um cargo público e os especialistas acreditavam 
não ter chance de vencer as primárias de seu partido, muito menos a 
eleição para a presidência da República Federativa dos Estados 
Unidos. 

Antes do fim da campanha, o candidato do sexo masculino 
perseguia a candidata por trás durante um debate visto em todo o 
mundo. Ele se gabaria de agarrar as mulheres pelos órgãos genitais, 
zombar dos deficientes, encorajar a violência contra a imprensa e 
contra todos aqueles discordantes dele. 
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Seus seguidores zombaram da candidata, gritando "Prenda-a!" 
em comícios de massa presididos pelo bilionário. Seus comentários e 
atividades foram considerados tão grosseiros a ponto de algumas 
reportagens a respeito serem precedidas por avisos aos pais para não 
deixar permitir seus filhos lerem. 

Era um candidato “tão transparentemente desqualificado para o 
cargo”, escreveu o The Guardian, em 2016, “de modo sua 
candidatura parecer ser mais uma ‘pegadinha’ para eleitores em vez 
de ser uma pessoa séria para a Casa Branca”. 

Em face disso tudo, o que é comumente chamado de raça na 
América aparentemente não estava em questão. Ambos os 
candidatos eram brancos, nascidos na histórica maioria dominante do 
país.  

Mas a mulher candidata representava o partido mais liberal, 
composto por uma colcha de retalhos de coalizões, grosso modo, 
entre os políticos com mentalidade humanitária e igualitária. 
Atendiam à demanda de uma base de eleitores em boa parte 
composta por marginalizados negros.  

O candidato masculino representava o partido conservador. Nas 
últimas décadas, passou a ser visto como protetor de uma velha 
ordem social, beneficiando e apelando em grande parte aos eleitores 
brancos. 

Os candidatos estavam em polos opostos, igualmente odiados 
pelos torcedores de seus respectivos adversários. Os extremos 
daquela temporada forçaram os americanos a tomar partido e 
declarar sua lealdade ou encontrar uma maneira de gravitar em torno 
deles.  

Então, em um dia normal, enquanto o artista do Brooklyn 
estava ajudando a mulher mais velha com suas compras, ela se virou 
para ele, sem ser educada, e quis saber em quem ele estava 
votando. O artista, sendo um progressista, disse pretender votar no 
democrata, o candidato mais experiente.  

A mulher mais velha com as compras deve ter suspeitado disso 
e não gostou da resposta. Ela, como milhões de outros americanos 
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na maioria histórica, se encantou com os apelos diretos do bilionário 
nativista. 

Apenas algumas semanas antes, o bilionário havia dito: “eu 
poderia atirar em alguém na Quinta Avenida e mesmo assim meus 
seguidores ainda votariam em mim, por mais devotos que sejam a 
Deus”.  

A mulher sobrecarregada com as compras era uma delas. No 
mais azul dos santuários, ela ouviu seu chamado e decodificou suas 
mensagens. Ela se encarregou de instruir o artista sobre o erro de 
seu pensamento e por que era urgente ele votar no caminho certo. 

“Sim, eu sei que ele fala mal às vezes,” ela admitiu, 
aproximando-se de seu convertido em potencial. “Mas, ele restaurará 
nossa soberania.” 

Foi então, antes dos debates e das revelações em cascata a 
virem depois, quando o homem do Brooklyn percebeu, apesar das 
probabilidades e de todos os precedentes históricos, uma estrela de 
reality show com a experiência menos formal talvez de qualquer 
outra pessoa antes candidata à presidência poderia se tornar o líder 
de o mundo livre! 

A campanha havia se tornado algo mais além de uma rivalidade 
política – era uma luta existencial pela primazia em um país, cuja 
demografia estava mudando aos olhos de todos nós. Pessoas 
parecidas com o artista do Brooklyn e a mulher conservadora, 
aqueles cuja ancestralidade remontava à Europa, estavam na maioria 
governante histórica, a casta racial dominante em uma hierarquia 
tácita, desde antes da fundação da República norte-americana.  

Movimento Reacionário de Defensores da Supremacia Branca 

Nos anos antecedentes a esse momento de ruptura eleitoral, 
começou a se espalhar no rádio e na televisão a cabo a notícia de a 
parcela branca da população estar diminuindo. No verão de 2008, o 
U.S. Census Bureau anunciou sua projeção de, em 2042, pela 
primeira vez na história americana, os brancos não seriam mais a 
maioria em um país cuja população jamais imaginava ser possível 
outra configuração étnica, nenhuma outra maneira de ser. 



  16

Então, diante daquela queda, em meio a uma crise financeira 
cataclísmica, e como fosse para anunciar uma possível queda da 
preeminência do sistema de castas antes dominante, um afro-
americano, um homem historicamente da casta mais baixa (por razão 
racista e não educacional), foi eleito presidente dos Estados Unidos.  

Sua ascensão incitou ao mesmo tempo tanto declarações 
prematuras de um mundo pós-racial quanto ressurgimento de um 
movimento reacionário, cujo único propósito era provar ele não ter 
nascido nos Estados Unidos. Não à toa, esta campanha foi liderada 
pelo bilionário em 2016 concorrente à presidência da República norte-
americana. 

Sob a superfície, os poucos neurônios de adeptos da 
supremacia branca se tornaram excitados com a perspectiva de um 
campeão presunçoso. Para a casta dominante, era um porta-voz 
perfeito para suas ansiedades por suposto risco de perda de status 
próprios dos privilegiados. Racistas ficaram mais ousados por causa 
disso.  

Um comandante da polícia no sul de Nova Jersey falou sobre 
matar afro-americanos e reclamou de a candidata, a democrata, 
“cederia às pressões de todas as minorias”. Em setembro daquele 
ano, ele espancou um adolescente negro algemado. Ele, 
simplesmente, havia sido preso por nadar em uma piscina sem 
autorização.  

O comandante agarrou a cabeça do adolescente e, segundo 
testemunhas, bateu "como uma bola de basquete" no batente de 
uma porta de metal. À medida que a eleição se aproximava, o 
comandante disse a seus oficiais: o astro do reality show "é a última 
esperança para os brancos". 

Observadores de todo o mundo reconheceram a importância da 
eleição. Espectadores em Berlim e Joanesburgo, Deli e Moscou, 
Pequim e Tóquio ficaram acordados até tarde da noite ou na manhã 
seguinte para assistir aos resultados daquela primeira terça-feira de 
novembro de 2016.  

Inexplicavelmente, para muitos observadores fora dos Estados 
Unidos, o resultado mudaria a maioria do voto popular, dentro do 
Colégio Eleitoral, uma invenção americana da Era da Escravidão. 
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Segundo esse pacto federativo, cada Estado tem apenas um voto. A 
maioria local declara o partido vencedor com base nos votos eleitorais 
atribuídos a eles pelo voto popular em sua jurisdição. 

Até então, havia apenas cinco eleições na história do país nas 
quais o Colégio Eleitoral ou um mecanismo semelhante havia anulado 
a maioria do voto popular. Dois desses casos ocorreram no século 
XXI. Um dos dois aconteceu na eleição de 2016, uma colisão de 
circunstâncias incomum. 

A eleição colocaria os Estados Unidos em direção ao 
isolacionismo, ao tribalismo, ao cerco e à proteção de si mesmo, ao 
culto à riqueza e à aquisição dela às custas dos outros, até mesmo do 
próprio planeta.  

Depois de os votos para a escolha dos delegados terem sido 
contados e o bilionário ter sido declarado o vencedor, para choque do 
mundo e daqueles talvez menos envolvidos na história racial e 
política do país, um homem em um campo de golfe na Geórgia pode 
se sentir mais livre para se expressar.  

Ele era um filho da Confederação. Esta foi à guerra civil do Sul 
contra o Norte pelo direito de escravizar outros humanos.  

A eleição foi uma vitória para ele e para a ordem social onde 
nasceu. Sem pudor, ele disse claramente às pessoas ao seu redor: 
“Lembro-me de uma época quando todos sabiam seu lugar. É hora de 
voltarmos a isso!” 

O sentimento de retornar a uma velha ordem de submissão 
racista, a violenta hierarquia dos ancestrais imposta aos afro-
americanos, logo se espalhou por todo o país. Uma onda de crimes 
de ódio e violência em massa ganhou as manchetes.  

Pouco depois do Dia da Posse, um homem branco no Kansas 
atirou e matou um engenheiro indiano. Anunciou ao imigrante e ao 
seu colega de trabalho, também indiano, para “sair do meu país”, 
enquanto atirava neles.  

No mês seguinte, um veterano bem-vestido do exército branco 
pegou um ônibus de Baltimore para Nova York com a missão de 
matar negros. Ele cismou com um homem negro de sessenta e seis 
anos na Times Square e o esfaqueou até a morte com uma espada. O 
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atacante se tornaria o primeiro supremacista branco condenado por 
acusações de terrorismo no estado de Nova York. 

Em um trem lotado em Portland, Oregon, um homem branco, 
lançando epítetos raciais e anti-muçulmanos, atacou duas 
adolescentes, uma das quais estava usando um hijab. “Dê o fora 
daqui,” ele falou. “Precisamos só de americanos aqui.” Quando três 
homens brancos se levantaram em defesa das meninas, o agressor 
esfaqueou os homens por isso.  

“Eu sou um patriota”, disse o agressor à polícia a caminho da 
prisão, “e espero todos os esfaqueados estarem mortos!” 
Tragicamente, dois dos homens não sobreviveram aos ferimentos.  

Ainda naquele verão de 2017, um supremacista branco dirigiu 
contra uma multidão de manifestantes anti-ódio em Charlottesville, 
Virgínia. Matou uma jovem mulher branca, Heather Heyer, diante de 
monumentos de homenagem à Confederação. Toda essa vergonha 
nacional atraiu os olhos do mundo com espanto. 

O ano de 2017 se tornaria o mais mortal em fuzilamentos em 
massa na história americana moderna. Em Las Vegas, ocorreu o 
maior massacre do país, seguido por um tiroteio em massa após 
outro em escolas públicas, estacionamentos, ruas de cidades e 
superlojas em todo o país.  

No outono de 2018, onze fiéis foram mortos em uma sinagoga 
judaica em Pittsburgh no pior ataque antissemita em solo dos EUA. 
Nos arredores de Louisville, Kentucky, um homem tentou um ataque 
semelhante a uma igreja negra, arrancando as portas trancadas para 
tentar arrombar e atirar em paroquianos em seu estudo da Bíblia.  

Incapaz de abrir as portas, o homem foi a um supermercado 
próximo e matou os primeiros negros à sua frente. Eram uma mulher 
negra no estacionamento, indo fazer compras, e um homem negro 
comprando figurinhas em uma banca com o neto.  

Um espectador armado viu o atirador no estacionamento, o que 
chamou a atenção do atirador. “Não atire em mim”, disse o atirador 
ao espectador, “e eu não atirarei em você”. De acordo com as 
reportagens, ele afirmou: “brancos não matam brancos.” 
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Nos meses seguintes, à medida que o novo presidente se 
retirava dos tratados internacionais – e apoiava ditadores –, muitos 
observadores se desesperaram com o fim da democracia e temeram 
pela República. Por conta própria, o novo líder norte-americano 
retirou a democracia mais antiga do mundo do Acordo de Paris de 
2016. Nele, as nações do mundo tinham se unido para combater as 
mudanças climáticas, deixando muitos angustiados por uma corrida 
aparentemente perdida para proteger o planeta. 

Logo, um grupo de importantes psiquiatras, cuja profissão lhes 
permite falar de seus diagnósticos apenas em caso de perigo de uma 
pessoa para si ou para os outros, deu um passo extraordinário ao 
alertar o público americano: o “líder do mundo livre”, recém-
empossado, era um narcisista maligno, um perigo sociopata para o 
público.  

No segundo ano de governo, crianças pardas estavam atrás das 
grades na fronteira sul, separadas de seus pais latinos, em busca de 
asilo. As proteções de décadas à qualidade do ar e da água, além da 
defesa de espécies ameaçadas, foram sumariamente revertidas.  

Vários conselheiros de sua campanha eleitoral enfrentaram 
penas de prisão ao se ampliar as investigações sobre corrupção. Pela 
primeira vez, um presidente em exercício estava sendo descrito como 
agente de uma potência estrangeira ao ser favorecido por intervenção 
no processo ao lançar fake News contra sua adversária em redes 
sociais. 

O partido de oposição havia perdido todos os três ramos do 
governo (Presidência, Câmara e Senado) estava preocupado com o 
que fazer. Conseguiu reconquistar a Câmara dos Representantes em 
2018, mas isso deixou o partido com pouco mais de apenas um sexto 
do governo, ou seja, metade do Poder Legislativo. Estava, em 
consequência, hesitante em iniciar um processo de impeachment. 
Mas ele estava sob sua alçada.  

Muitos democratas temiam uma reação, temiam irritar a base 
eleitora do bilionário, em parte porque, embora representasse uma 
minoria do eleitorado, ela era composta, em sua esmagadora maioria, 
por pessoas influentes da casta dominante. A obstinação dos 
seguidores do presidente e a angústia da oposição pareciam 
comprometer o sistema de freios e contrapesos democráticos.  
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O populista de direita pensava estar garantido em reeleição por 
sua base popular conservadora. Significava, por algum tempo, os 
Estados Unidos não seriam uma "democracia totalmente funcional". 

No início do terceiro ano, o presidente foi cassado por 
opositores na Câmara, mas absolvido por seus partidários do Senado. 
Os votos refletiam as fraturas políticas no país como um todo.  

Foi apenas o terceiro julgamento de impeachment na história 
americana. Mais de trezentos dias se passaram sem o presidente ter 
realizado uma única coletiva de imprensa da Casa Branca com 
perguntas livres. Era um antigo ritual em Washington para 
demonstrar responsabilidade. Esse costume havia saído tão 
silenciosamente de moda de modo poucos parecerem notar essa 
quebra adicional de normalidade institucional. 

A expectativa de sua reeleição foi até a pior pandemia em mais 
de um século ter levado a humanidade a uma paralisação. O 
presidente considerou isso “um vírus chinês”. Assim como surgiu de 
repente, ele desapareceria como um milagre. Daí classificou o 
alvoroço crescente como “farsa” e, mais uma vez, desacreditou 
aqueles a discordarem dele ou os aliados a tentarem alertá-lo.  

Dentro de poucas semanas, os Estados Unidos seriam atingidos 
pelo maior surto do mundo. Governadores imploravam por kits de 
teste e ventiladores, enfermeiras se envolviam em sacos de lixo para 
se proteger contra o contágio, enquanto ajudavam os doentes.  

O país estava perdendo a capacidade de se chocar. Achava o 
insondável tornar-se apenas mais um factoide do dia. 

O que aconteceu com a América?  

O que poderia ter sido responsável por dezenas de milhões de 
eleitores escolherem desviar-se de todos os costumes e colocar o país 
e, portanto, o mundo nas mãos de uma celebridade não testada?  

Era uma pessoa sem jamais ter servido ao exército norte-
americano em guerra ou ter ocupado cargos públicos, ao contrário de 
todos os eleitos antes dele. Pior, era um indivíduo medíocre, cuja 
retórica parecia ser um dispositivo de ofensa, típico de extremistas 
sem argumentos.  
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Os mineiros de carvão e os trabalhadores automotivos estavam 
inquietos em uma economia estagnada?  

As pessoas do interior queriam atacar as elites costeiras?  

Uma parte do eleitorado estava pronta para uma mudança 
radical para a direita?  

Era realmente verdade a mulher na disputa, a primeira a 
chegar tão perto do cargo mais alto do país, ter feito uma campanha 
“profana”, como disseram dois jornalistas políticos veteranos?  

Isso levou os eleitores urbanos (ou seja, negros) a não irem 
votar, enquanto os eleitores evangélicos (ou seja, brancos) foram 
entusiasmados?  

Como tantas pessoas, trabalhadores comuns, necessitadas de 
saúde e educação para seus filhos, proteção da água para beber e 
dos salários dos quais dependiam, “votaram contra seus próprios 
interesses”?!  

Essas questões foram levantadas por muitos progressistas, 
ouvidos por jornalistas, no meio do nevoeiro desse ponto de virada 
na história política dos Estados Unidos.  

Todas essas teorias se tornaram populares, no período 
posterior. Havia algum elemento de verdade em algumas delas. 

A Terra mudou, durante a noite, ou assim parecia. Há muito 
tempo definimos os terremotos como decorrentes da colisão de 
placas tectônicas. Eles forçam uma cunha de terra sob a outra.  

Magma é a designação dada nas geociências às massas de 
rocha em fusão total ou parcial existente debaixo da superfície da 
Terra. Seus movimentos determinam os fenômenos vulcânicos, 
empurrados sob a superfície, se tornam facilmente reconhecível.  

Os abalos sísmicos ou tremores de terra geralmente ocorrem 
quando as rochas estão sob grande pressão, vinda do interior do 
planeta. Essa pressão exerce uma força nas rochas (placas 
tectônicas) e procura alguma maneira de se exaurir. Em terremotos, 
podemos sentir o chão estremecer e rachar abaixo de nós. Logo, 
podemos ver a devastação da paisagem ou os tsunamis em seguida. 
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O que os cientistas descobriram, recentemente, é os terremotos 
mais familiares, aqueles facilmente medidos enquanto estão em 
andamento, até se tornarem instantâneos em sua destruição, são 
frequentemente precedidos por interrupções catastróficas mais 
longas. Lentas e estrondosas, 20 milhas ou mais abaixo de nós, são 
muito profundas para ser sentidas e muito quietas para ser medidas, 
durante a maior parte da história humana.  

Os terremotos são tão potentes quanto aqueles às quais 
podemos ver e sentir. Mas muitos não foram detectados porque 
trabalham em silêncio, sem serem reconhecidos até quando um 
grande se anuncia na superfície.  

Apenas recentemente os geofísicos obtiveram uma tecnologia 
de anúncio sensível o suficiente para detectar as agitações invisíveis 
mais profundas no centro da Terra. Eles são chamados de terremotos 
silenciosos.  

E só recentemente as circunstâncias nos forçaram, nesta Era 
Atual Disruptiva, a buscar as agitações invisíveis do coração humano. 
Necessitamos descobrir as origens de nossos descontentamentos. 

Na época da eleição americana, naquele ano fatídico, no 
extremo norte do mundo, os siberianos estavam tentando se 
recuperar da febre, a qual os atingira meses antes. Dezenas de 
pastores nativos foram realocados, alguns colocados em quarentena 
e suas tendas desinfetadas.  

As autoridades iniciaram a vacinação em massa das renas 
sobreviventes e seus pastores. Eles haviam ficado anos sem 
vacinação, porque já haviam se passado décadas desde o último 
surto, e eles pensaram o risco ter passado. “Foi aparentemente um 
erro”, disse um biólogo russo a um site de notícias.  

Os militares tiveram de avaliar a melhor forma de eliminar as 
duas mil renas mortas para evitar seus esporos se espalharem 
novamente. Não era seguro, simplesmente, enterrar as carcaças para 
se livrar do patógeno.  

Eles teriam, primeiro, incinerá-los em campos de combustão a 
até quinhentos graus Celsius. Depois, encharcar as cinzas e a terra 
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circundante com água sanitária para matar os esporos e proteger as 
pessoas. 

Acima de tudo, e mais preocupante para a humanidade em 
geral, foi a mensagem de 2016 e a decadente segunda década de um 
ainda novo milênio. O efeito do aumento do calor nos oceanos da 
Terra e no coração humano poderia reviver ameaças há muito 
enterradas.  

Alguns os patógenos nunca poderiam ser mortos, apenas 
contidos. Talvez, na melhor das hipóteses, administrados com vacinas 
cada vez melhores contra suas mutações esperadas. 

O que a humanidade aprendeu, seria de se esperar, foi um vírus 
antigo e resistente exigir, talvez mais de qualquer coisa, 
conhecimento de seu perigo estar sempre presente. necessitava 
cautela, para se proteger contra a exposição, e atenção ao poder de 
sua longevidade, sua capacidade de sofrer mutação, sobreviver e 
hibernar até despertar novamente. Parecia esses contágios não 
poderem ser destruídos, pelo menos ainda não, apenas administrados 
e antecipados, preventivamente, como acontece com qualquer vírus.  

A previsão e a vigilância, a sabedoria de nunca tomar a 
segurança como garantida, nunca subestimar sua persistência, era 
talvez o antídoto mais eficaz, enquanto não houvesse sido inventada 
uma vacina. E feita uma vacinação em massa na população mundial.  

Tudo isso se tornou uma metáfora designadora dessa onda de 
ascensão da extrema-direita, racista, xenófoba, reacionária contra os 
avanços da civilização. Chega a adotar o negacionismo científico! 

Isabel Wilkerson comprova, em seu livro "Casta": foi uma 
tragédia anunciada, desde o passado, com a imposição, formal ou 
informal, do sistema de castas. Não aconteceu só nos Estados 
Unidos, com é demonstrado por ela, mas certamente ocorreu, com 
especificidades corporativas ou ocupacionais, também no Brasil. 
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Sistema Norte-americano de Castas 

Isabel Wilkerson mostra, em seu livro "Casta" (2020), a 
América tem um sistema de castas tão central para sua operação 
quanto as vigas e vigas não vistas nos edifícios físicos chamados de 
lar. A casta é a infraestrutura das divisões sociais nos Estados Unidos.  

É a arquitetura da hierarquia humana, o código subconsciente 
de instruções para manter, no caso norte-americano, uma ordem 
social de quatrocentos anos. Olhar para a casta é como segurar o 
raio-X do país contra a luz. 

Um sistema de castas é uma construção artificial, uma 
classificação fixa e embutida de valor humano onde se define a 
supremacia presumida de um grupo contra a suposta inferioridade de 
outros grupos com base na ancestralidade e em traços 
frequentemente imutáveis. Estes traços seriam neutros em abstrato, 
mas atribui significados de vida ou morte em uma hierarquia social a 
favorecer a casta dominante, cujos antepassados a projetaram.  

Um sistema de castas usa limites rígidos, muitas vezes 
arbitrários. Visa manter os agrupamentos classificados separados, 
distintos uns dos outros e em seus lugares atribuídos. 

Ao longo da história humana, três sistemas de castas se 
destacaram:  

1. o persistente sistema de castas milenar da Índia;  

2. o sistema de castas tragicamente acelerado, assustador e 
oficialmente derrotado da Alemanha nazista;  

3. a pirâmide de castas baseada em raça, variável de forma tácita, 
nos Estados Unidos.  

Cada uma dessas versões contava com a estigmatização 
daqueles considerados inferiores para justificar a desumanização 
necessária a manter as pessoas nas posições mais baixas na base da 
sociedade – e racionalizar os protocolos de aplicação. Um sistema de 
castas perdura porque muitas vezes é justificado como vontade 
divina, originada do texto sagrado ou das leis presumidas da 
natureza, reforçada por toda a cultura e passada de geração em 
geração. 
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Enquanto vivemos em nossas vidas cotidianas, a casta é o guia 
sem uso de palavras, em um teatro escuro, com a lanterna lançada 
nos corredores, nos orientando até nossos assentos, designados para 
uma apresentação.  

A hierarquia de castas não é sobre sentimentos ou moralidade.   

É sobre poder – quais grupos o têm e quais não.  

É sobre recursos – qual casta é vista como digna deles e qual 
não é, quem consegue adquiri-los e controlá-los e quem não.  

É uma questão de respeito, autoridade e pressupostos de 
competência – quem é concedido e quem não é. 

Como um meio de atribuir valor a setores inteiros da 
humanidade, a casta guia cada um de nós, muitas vezes além do 
alcance de nossa consciência. Ele incorpora em nossos cérebros uma 
classificação inconsciente das características humanas e estabelece as 
regras, expectativas e estereótipos. Foram usados para justificar 
brutalidades contra grupos inteiros dentro de nossa espécie.  

No sistema de castas americano, o sinal de classificação é o 
chamado de raça, a divisão dos humanos com base em sua 
aparência. Na América, a raça é a principal ferramenta e o chamariz 
visível, o homem de frente, para a casta. 

A raça faz o trabalho pesado (e “sujo”) para um sistema de 
castas exigente de divisão humana. Se fomos educados para ver os 
humanos na linguagem da raça, então a casta é a gramática 
subjacente codificada, quando éramos crianças, como quando 
aprendemos nossa língua materna.  

A casta, assim como a gramática, torna-se um guia invisível 
não apenas de como falamos, mas de como processamos as 
informações. Aparecem como cálculos automáticos, em uma frase, 
sem termos de pensar sobre isso.  

Muitos de nós nunca tivemos aulas de Gramática, mas 
sabemos, em nossas mentes, um verbo transitivo levar um objeto, 
um sujeito precisar de um predicado. Diferenciamos, sem pensar, 
qual é a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural.  
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Podemos mencionar “raça”, referindo-se a pessoas como negras 
ou brancas ou latinas ou asiáticas ou indígenas, quando o que está 
abaixo de cada rótulo são séculos de história e atribuição de 
suposições e valores a características físicas em uma estrutura de 
hierarquia humana. 

A aparência das pessoas, ou seja, a chamada raça, à qual 
foram designadas ou parecem pertencer, é a pista visível de sua 
casta. É o cartão de memória histórico para o público de:  

• como elas devem ser tratadas,  

• onde se espera elas viverem,  

• quais tipos de cargos devem ocupar,  

• se elas pertencem a este bairro da cidade, 

• se têm direito a uma cadeira em uma sala de reuniões ou na 
mesa de jantar da família,  

• se deve-se esperar elas falarem com autoridade sobre este ou 
aquele assunto,  

• se receberão analgésicos em um hospital,  

• se é provável sua vizinhança ser adjacente a um depósito de 
lixo tóxico ou ter água contaminada fluindo de suas torneiras.  

Elas tiveram menor probabilidade de sobreviver ao parto na 
nação mais avançada do mundo. Inclusive, elas podem ser baleadas 
pelas autoridades impunemente. 

Sabemos as letras do alfabeto serem neutras e sem sentido até 
serem combinadas para formar uma palavra. Esta, em si, não tem 
significado até ser inserida em uma frase e interpretada por aqueles 
falantes dela.  

Da mesma forma, preto e branco foram cores aplicadas a 
pessoas sem serem literalmente de nenhuma cor, nem mesmo 
gradações de marrom e bege e marfim. O sistema de castas coloca 
as pessoas em polos antagônicos um do outro e atribui significado 
aos extremos e às gradações entre eles.  
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Então, reforça esses significados, os reproduz nos papéis 
atribuídos artificialmente a cada casta. Ela foi e é designada para 
eles, seja permitida, seja obrigada a desempenhar. 

Casta e raça não são sinônimos nem mutuamente exclusivos. 
Eles podem e devem coexistir na mesma cultura e servem para 
reforçar uns aos outros.  

A raça, nos Estados Unidos, é o agente visível da força invisível 
da casta. Casta são os ossos, raça é a pele superficial.  

Raça é pressuposta podermos ver, pois os traços físicos 
receberam um significado arbitrário e se tornaram uma abreviatura 
de quem uma pessoa é. A casta é a poderosa infraestrutura social, 
capaz de manter cada grupo em seu lugar, designado por quem 
assume o melhor lugar. 

A casta é fixa e rígida. A raça é fluida e superficial, sujeita a 
redefinições periódicas para atender às necessidades da casta 
dominante nos Estados Unidos construídos a ferro (escravidão) e fogo 
(armamentismo).  

Embora os requisitos para se qualificar como branco tenham 
mudado ao longo dos séculos. O fato de uma casta dominante ter 
permanecido constante, desde o seu início, indica a quem quer se 
encaixasse na definição de branco, em qualquer ponto da história, ter 
sido concedido os direitos e privilégios legais da casta dominante.  

Talvez de forma mais crítica e trágica, no outro extremo da 
escada, a casta subordinada, ou melhor, cada pária, também teve sua 
limitação fixada desde o início. Seria o piso psicológico sob o qual 
todas as outras castas não podem cair. 

Assim, todos nascemos em um jogo de guerra silencioso, 
secular, alistado em equipes fora de nossa própria escolha. O lado 
para o qual somos designados no sistema à americana de categorizar 
pessoas é proclamado pelo uniforme de equipe usado por cada casta, 
sinalizando nosso suposto valor e potencial. O fato de qualquer um de 
nós conseguir criar conexões pessoais duradouras, dentro essas 
divisões pré-fabricadas, é uma prova da beleza do espírito humano. 

O uso de características físicas, herdadas para diferenciar 
habilidades internas e valor de grupo, pode ser a maneira mais 
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inteligente já concebido por uma cultura para administrar e manter 
um sistema de castas. 

“Como uma divisão social e humana”, escreveu o cientista 
político Andrew Hacker sobre o uso de traços físicos para formar 
categorias humanas, “ela supera todas as outras – até mesmo o 
gênero – em intensidade e subordinação”. 

Invenção Não Natural dos Sapiens: Outras “Raças” de Humanos 
em Substituição às Extintas por Catástrofes Ecológicas 

Isabel Wilkerson, em seu livro "Casta" (2020) narra: o que 
Martin Luther King Jr. reconheceu sobre seu país, quando foi visitar 
Gandhi, na Índia, começou muito antes de os ancestrais de seus 
ancestrais respirarem pela primeira vez. Mais de um século e meio 
antes da Revolução Americana, uma hierarquia humana evoluiu no 
solo contestado daquele território a se tornar os Estados Unidos. 

Foi criado um conceito de direito de nascença, a tentação de 
expansão tornou-se baseada no Direito para implementar um 
genocídio dos nativos. Colocaria em movimento a primeira 
democracia do mundo e, com ele, uma classificação de valor humano 
como de uso. 

Isso distorceria as mentes dos homens quando a ganância e a 
auto reverência eclipsaram a consciência humana. Os conquistadores 
“cristãos” (sic) se convenceram de terem direito a tomar terras e 
domar corpos humanos com violência.  

Se eles fossem converter este deserto d’almas cristãs e civilizá-
lo ao seu gosto, decidiram precisar conquistar, escravizar ou remover 
as pessoas antes já habitantes nele. Trataram de transportar aqueles 
considerados seres inferiores para domá-los e obriga-los e trabalhar a 
terra para extrair a riqueza possível no solo rico e no comércio nas 
linhas costeiras. 

Para justificar seus planos, eles tomaram noções preexistentes 
de sua própria centralidade, reforçadas por sua interpretação auto 
interessada da Bíblia. Daí criaram uma hierarquia de:  

• quem poderia fazer o quê,  

• quem poderia possuir o quê,  
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• quem estava no topo, 

• quem estava no meio, e  

• quem estava abaixo do piso.  

Surgiu uma escada de humanidade, de natureza global, porque 
as pessoas do degrau superior, vindas da Europa, concederiam descer 
certos degraus dentro dessa designação. Evidentemente, os 
protestantes ingleses não, eles ficariam no topo, pois suas armas e 
seus recursos acabariam por prevalecer na luta sangrenta pela 
América do Norte.  

Todos os outros seriam classificados em ordem decrescente 
com base em sua proximidade com aqueles considerados mais 
superiores. A classificação continuaria descendo, hierarquicamente, 
até alguém chegar ao mais baixo nível.  

Nele estariam os cativos africanos, transportados à força da 
escravidão, para construir o Novo Mundo. Sua sina seria servir aos 
vencedores, por todos os seus dias, uma geração após a outra, 
somando já doze gerações. 

Desenvolveu-se um sistema de castas, baseado na aparência 
das pessoas, uma classificação mentalmente internalizada, não dita, 
não nomeada, não reconhecida pelos cidadãos comuns, se eles 
vivessem suas vidas com adesão tácita a ela. Agem de acordo com 
ela, inconscientemente, até hoje.  

Assim como vigas, vigas e vigas, formadoras da infraestrutura 
de um edifício não são visíveis para quem nele habita, o mesmo 
ocorre com as castas. Ninguém vê, mas todo mundo sabe existir. 

Sua própria invisibilidade é o que lhe dá força e longevidade. E 
embora possa entrar e sair da consciência, embora possa inflamar e 
reafirmar-se em tempos de turbulência e retroceder em tempos de 
relativa calma, é uma linha transversal sempre presente na operação 
diária do país. 

Casta não é um termo frequentemente aplicado aos Estados 
Unidos. É considerada restrita à língua da Índia ou da Europa feudal.  
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Mas alguns antropólogos e estudiosos da raça na América 
fizeram uso do termo casta por décadas. Antes da Era Moderna, um 
dos primeiros americanos a adotar a ideia de casta foi o abolicionista 
anterior à guerra e senador Charles Sumner, enquanto lutava contra 
a segregação no Norte.  

“A separação de crianças nas Escolas Públicas de Boston, 
devido à cor ou raça”, escreveu ele, “é da natureza da casta e, por 
isso, é uma violação da Igualdade”. Ele citou um colega humanitário: 
“A casta faz distinções onde Deus não fez nenhuma”. 

Não podemos compreender totalmente as convulsões atuais ou 
quase qualquer ponto de inflexão, na história americana, sem levar 
em conta a pirâmide humana, criptografada em todos nós. O sistema 
de castas e as tentativas de defender, manter ou abolir a hierarquia 
fundamentaram a Guerra Civil Americana – e o movimento pelos 
Direitos Civis um século depois.  

Permeiam ainda a política da América do século XXI. Assim 
como o DNA é o código de instruções para o desenvolvimento celular, 
a casta é o sistema operacional para a interação econômica, política e 
social nos Estados Unidos desde a época de sua gestação. 

Em 1944, o economista social sueco Gunnar Myrdal e uma 
equipe dos pesquisadores mais talentosos do país produziram uma 
obra de dois volumes com 2.800 páginas. Ela ainda é considerada 
talvez o estudo mais abrangente sobre raça na América: An American 
Dilemma.  

A investigação de Myrdal sobre raça o levou à conclusão de o 
termo mais preciso para descrever o funcionamento da sociedade 
americana não era raça, mas casta. Talvez fosse o único termo o qual 
se referia a uma aparente classificação, arbitrária e teimosamente 
fixa, de valor humano.  

Ele chegou à conclusão de a América haver criado um sistema 
de castas, onde o esforço “para manter a linha da cor tem, para o 
homem branco comum, a 'função' de defender o próprio sistema de 
castas, de ‘manter o Negro em seu lugar’.” 
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A antropóloga Ashley Montagu foi uma das primeiras a 
argumentar: a raça é uma invenção humana dos Sapiens, é uma 
construção social, não biológica. 

Pelas divisões e disparidades nos Estados Unidos, normalmente 
os norte-americanos caem na areia movediça e na mitologia da raça. 
“Quando falamos do problema racial na América”, escreveu ela em 
1942, “o que realmente queremos dizer é o sistema de castas e os 
problemas decorrentes desse sistema na América”. 

Supremacia Branca entre Norte-americanos 

Segundo Isabel Wilkerson, em seu livro "Casta" (2020), houve 
pouca confusão entre alguns dos líderes do movimento em defesa da 
Supremacia Branca, desde o século passado, quanto às conexões 
entre o sistema de castas da Índia e o do Sul dos Estados Unidos. 
Nele, o mais puro sistema de castas legal já existia.  

“Um registro dos esforços desesperados das classes superiores, 
conquistadoras na Índia, para preservar a pureza de seu sangue, 
persiste até hoje em seu sistema de castas cuidadosamente 
regulado”, escreveu Madison Grant, um eugenista popular, em seu 
best-seller de 1916, The Passing of the Great Race. “Em nossos 
estados do Sul, os preceitos dos formuladores da Lei Jim Crow e as 
discriminações sociais têm exatamente o mesmo propósito.” 

Um sistema de castas, para cada habitante, tem uma certa 
maneira de ser usado como filtro. Seus códigos são absorvidos como 
fossem fontes minerais, estabelecendo as expectativas de onde 
alguém se encaixa na escada.  

“O operário da fábrica sem ninguém para 'olhar para baixo' se 
considera eminentemente superior ao negro”, observou o erudito de 
Yale, Liston Pope, em 1942. “O homem de cor representa seu último 
posto avançado contra o esquecimento social.” 

Em 1913, um proeminente educador sulista, Thomas Pearce 
Bailey, assumiu a responsabilidade de montar o chamado de credo 
racial do Sul. Isso equivalia aos princípios centrais do sistema de 
castas. Um dos princípios era: “deixe o homem branco no mais baixo 
nível ser considerado acima de o negro no seu mais alto posto." 
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Naquele mesmo ano, um homem nascido na base do sistema 
de castas da Índia, nascido como “Intocável” nas províncias centrais, 
chegou à cidade de Nova York, vindo de Bombaim. Naquele outono, 
Bhimrao Ambedkar veio para os Estados Unidos para estudar 
Economia como aluno de pós-graduação na Universidade de 
Columbia, com foco nas diferenças entre raça, casta e classe.  

Morando a poucos quarteirões do Harlem, ele veria em primeira 
mão a condição de vida dos de seus similares na América. Ele 
concluiu sua tese quando o filme Birth of a Nation, a incendiária 
homenagem ao Confederate South, teve sua estreia na cidade de 
Nova York em 1915.  

Ele estudaria ainda em Londres e retornaria à Índia para se 
tornar o principal líder dos Intocáveis e um proeminente intelectual. 
Ele ajudaria a redigir uma nova Constituição indiana, após a 
Independência.  

Ele trabalharia ainda muito para dispensar o humilhante termo 
Intocável. Ele rejeitou o termo Harijans, aplicado a eles por Gandhi, 
de forma condescendente em suas mentes. Ele falou de seu povo 
como Dalits. Significava “povo quebrado”, justamente, devido ao 
sistema de castas. 

É difícil saber qual efeito de sua exposição à ordem social na 
América sobre ele, pessoalmente. Mas, ao longo dos anos, ele 
prestou muita atenção, como muitos dalits, à casta subordinada 
(composta por párias) na América.  

Os hindus, há muito tempo, sabiam da situação dos africanos 
escravizados e de seus descendentes, nos Estados Unidos, antes da 
Guerra Civil. Na década de 1870, após o fim da escravidão e durante 
a breve janela de avanço na liberdade dos negros, conhecida como 
Reconstrução, um reformador social indiano, chamado Jotiba Phule, 
encontrou inspiração nos abolicionistas. Ele expressou esperança de 
“meus compatriotas tomarem seu nobre exemplo como guia”. 

Muitas décadas depois, no verão de 1946, em reação à notícia 
de negros americanos estarem fazendo uma petição às Nações 
Unidas, para obter proteção como minorias, Ambedkar procurou o 
intelectual afro-americano mais conhecido da época, W.E.B. Du Bois. 
Ele disse a Du Bois ter sido um estudante do problema de ”os negros 
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do outro lado dos oceanos” – e ambos reconheceram seus destinos 
comuns. 

“Há tanta semelhança entre a posição dos intocáveis na Índia e 
a posição dos negros na América”, escreveu Ambedkar a Du Bois, 
“que o estudo deste último não é apenas natural, mas necessário.” 

Du Bois respondeu a Ambedkar. Disse estar, de fato, 
familiarizado com as ideias dele e tinha “toda simpatia pelos 
Intocáveis da Índia”.  

Du Bois falou pelos marginalizados, em ambos os países, ao 
identificar a dupla consciência de sua existência. E foi Du Bois quem, 
décadas antes, invocou um conceito indiano para canalizar o grito 
amargo de seu povo na América: “Por que Deus me fez um pária 
intocável e um estranho na minha própria casa?” 
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Oito Pilares do Sistema de Castas 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) apresenta 
as fundações das castas, ou seja, as origens de nossos 
descontentamentos 

Wilkerson apresenta as origens históricas, os pilares 
sustentáculos de um sistema de crenças, os pilares sob a superfície 
de uma hierarquia de castas. Como esses princípios se enraizaram no 
firmamento, não importava tanto se as suposições eram verdadeiras, 
como a maioria não era.  

Pouco importava também fossem elas percepções equivocadas 
ou distorções de conveniência, desde se as pessoas os aceitassem e 
ganhassem um senso de ordem. Eram meios religiosos/ideológicos de 
justificação para as crueldades às quais se acostumaram, 
desigualdades consideradas “Leis da Natureza”. 

Os pilares da casta são os princípios antigos pesquisados e 
compilados por ela ao examinar os paralelos, as sobreposições e as 
semelhanças das três principais hierarquias de castas. Estes são os 
princípios sobre os quais um sistema de castas é construído, seja na 
América, Índia ou Alemanha nazista. 

São crenças capazes de, em um momento ou outro, estarem 
profundamente enterradas na cultura e no subconsciente coletivo de 
quase todos os habitantes, para um sistema de castas exerce a 
função de domínio de mentes e corações. 

Pilar Número Um: Vontade Divina e Leis da Natureza 

Antes da Era da Consciência Humana, de acordo com o antigo 
texto hindu da Índia, Manu, o onisciente, estava sentado em 
contemplação, quando os grandes homens se aproximaram dele e lhe 
pediram: “Por favor, Senhor, diga-nos precisamente e da maneira 
adequada ordenar as Leis de todas as classes sociais, bem como 
daqueles nascidos no meio.” 

Manu passou a falar de uma época quando o universo como o 
conhecemos estava em um sono profundo,, Aquele "além do alcance 
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dos sentidos" trouxe as águas e nasceu como Brahma, o "avô de 
todos os mundos." 

E então, em milênios atrás e na plenitude dos tempos, para 
preencher a terra, ele criou:  

1. o Brahmin, a casta mais elevada, de sua boca,  

2. o Kshatriya de seus braços,  

3. o Vaishya de suas coxas e, de seus pés,  

4. o Shudra, o mais baixo das quatro varnas, ou divisões do 
homem. 

O fragmento a partir do qual cada casta foi formada predisse a 
posição a ser ocupada por cada uma e sua colocação, em ordem, no 
sistema de castas. Do mais baixo ao mais alto, de baixo para cima:  

1. O Shudra, os pés, o servo, o “portador de fardos.  

2. O Vaishya, as coxas, o motor, o comerciante, o comerciante.  

3. O Kshatriya, as armas, o guerreiro, o protetor, o governante.  

4. Acima de todos eles, O Brâmane, a cabeça, a boca, o filósofo, o 
sábio, o sacerdote, aquele que está mais próximo dos deuses. 

“O Brahmin é por Lei o senhor de toda a criação”, de acordo 
com as Leis de Manu. “É apenas pela bondade do brâmane outras 
pessoas comem.” 

Não mencionado entre os quatro varnas originais estavam 
aqueles considerados tão baixos a ponto de estarem abaixo até 
mesmo dos pés do Shudra. Eles estavam vivendo o carma aflito, 
advindo do passado, eles não deviam ser tocados e alguns nem 
mesmo vistos.  

Sua própria sombra era um poluente. Eles estavam fora do 
sistema de castas e, portanto, eram excluídos. Esses eram Os 
Intocáveis. Só muito mais tarde viriam a ser conhecidos como Dalits, 
a casta subordinada da Índia “quebrada” por esse sistema de castas 
e párias. 
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Justificativa Religiosa do Sistema de Casta na América 

Nas palavras do texto sagrado do mundo ocidental, o Antigo 
Testamento, houve um Grande Dilúvio. As janelas do céu se abriram, 
junto com as fontes do abismo, e toda a humanidade disse ter origem 
nos três filhos do patriarca Noé.  

Por instrução divina, eles sobreviveram às águas do dilúvio em 
uma arca, por mais de quarenta dias e quarenta noites, e depois 
disso, Noé se tornou um homem da terra. Seus filhos foram Shem, 
Ham e Jafé. Daí se tornariam os progenitores de toda a humanidade. 

Em certa estação, Noé plantou uma vinha e mais tarde bebeu 
do vinho extraído do fruto dessa vinha. O vinho o embebedou e ele 
ficou descoberto dentro de sua tenda.  

Cam, que se tornaria pai de um filho, Canaã, entrou na tenda e 
viu a nudez de seu pai e disse a seus dois irmãos do lado de fora. 
Sem e Jafé pegaram uma vestimenta e a colocaram sobre os ombros. 
Eles voltaram para a tenda e cobriram a nudez de seu pai. Seus 
rostos estavam voltados para outra direção, de modo não vissem o 
pai sem roupa.  

Quando Noé acordou do efeito de seu vinho e descobriu o que 
Cam tinha feito, ele amaldiçoou o filho de Cam, Canaã, e as gerações 
seguintes, dizendo: “Maldito seja Canaã! O mais baixo dos escravos 
ele será para seus irmãos.” 

A história da descoberta de Ham sobre a nudez de Noé passaria 
por milênios. Os filhos de Shem, Ham e Jafé espalharam-se pelos 
continentes, Shem ao leste, Ham ao sul, Jafé ao oeste, dizia-se.  

Aqueles declarados descendentes de Jafé se apegariam a essa 
história e a traduziriam em seu proveito. À medida que as riquezas 
do comércio de escravos da África para o Novo Mundo jorraram aos 
espanhóis, aos portugueses, aos holandeses e, por último, aos 
ingleses, a passagem bíblica seria invocada para condenar os filhos 
de Cam e justificar o sequestro e escravidão de milhões de seres 
humanos, e a violência contra eles.  

Desde a Idade Média, alguns intérpretes do Antigo Testamento 
descreveram Ham como tendo pele negra e traduziram a maldição de 
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Noé contra ele como uma maldição contra os descendentes de Ham, 
ou seja, contra todos os humanos de pele escura. Eram as pessoas 
condenadas à escravidão pelos europeus em nome de ter sido feito 
pelo emissário de Deus, o próprio Noé! 

Os europeus encontraram mais consolo religioso em Levítico, 
pois os exortava: “Tanto os teus servos como as tuas servas que 
tiveres serão das Nações ao redor de ti; deles comprareis escravos e 
servas.”  

Eles tomaram isso como uma licença adicional para escravizar 
aqueles considerados pagãos (nativos não religiosos) e construir um 
novo país fora do deserto. Assim, uma hierarquia evoluiu no Novo 
Mundo  

Teria sido “descoberto” (e não conquistado) por eles. Armas, 
germes e aço lhes dariam o poder de impor uma hierarquia social. 
Colocaria aqueles com pele mais clara acima daqueles com pele mais 
escura. Aqueles mais escuros, e aqueles descendentes daquelas 
escravas estupradas. Caso os miscigenados fossem os mais escuros, 
seriam atribuídos à casta subordinada da América durante séculos. 

“A maldição de Ham está agora sendo executada sobre seus 
descendentes”, escreveu Thomas R. R. Cobb, um importante 
confederado e defensor da escravidão, 240 anos depois do início da 
Era da Escravidão Humana na América.  

“O grande Arquiteto os havia moldado tanto física quanto 
mentalmente para preencher a esfera onde foram lançados. Sua 
sabedoria e misericórdia combinadas em constituí-los assim 
adequados para a posição degradada à qual estavam destinados a 
ocupar.” 

A escravidão terminou oficialmente em 1865, mas a estrutura 
da casta permaneceu intacta. Não apenas sobreviveu, mas também 
endureceu.  

“Que o negro fique com as migalhas caídas da mesa do homem 
branco”, defendeu Thomas Pearce Bailey, um autor do século XX. Isso 
foi registrado em sua lista dos códigos de castas do sul dos Estados 
Unidos, ecoando as leis indígenas de Manu. 
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Os Estados Unidos e a Índia se tornariam, respectivamente, as 
mais antigas e as maiores democracias da história da humanidade, 
ambas construídas sobre sistemas de castas, sustentadas pela leitura 
dos textos sagrados de suas respectivas culturas. Em ambos os 
países, as castas subordinadas foram relegadas para abaixo da 
pirâmide de renda e riqueza, vistas como merecedoras de seu 
rebaixamento, devido aos pecados do passado. 

Esses princípios, conforme interpretados por aqueles capazes 
de se colocarem no alto, se tornariam o fundamento divino e 
espiritual para a crença em uma pirâmide humana desejada por 
Deus, uma Grande Cadeia do Ser. Os pais-fundadores a esculpiriam, 
nos séculos seguintes, como circunstâncias exigidas.  

Assim Isabel Wilkerson mostra o que poderia ser chamado de 
primeiro pilar da casta, Vontade Divina e as Leis da Natureza. É o 
primeiro dos princípios organizadores inerentes a qualquer sistema de 
castas. 

Pilar Número Dois: Herdabilidade 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) apresenta 
o segundo pilar do sistema de castas. Herdabilidade é a qualidade de 
ser herdável, de transmitir-se à descendência  

Para funcionar, cada sociedade de casta dependia de linhas 
claras de demarcação, onde cada um recebia uma classificação ao 
nascer e um papel a desempenhar daí em diante. Seria como se cada 
pessoa fosse uma molécula em um organismo capaz de se 
autoperpetuar.  

Se você nasceu em uma determinada casta, permaneceria até a 
morte nessa casta, sujeito ao alto status ou seria um pária sob o 
mais baixo estigma conferido por esse sistema. Essa condenação 
seria eterna, seja pelo resto de seus dias, seja na vida de seus 
descendentes. Assim, a herdabilidade se tornou o segundo pilar da 
casta. 

Na Índia, geralmente, o pai passava a patente para os filhos. 
Na América, desde a Virgínia colonial, as crianças herdaram a casta 
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de sua mãe, tanto por lei, quanto por costume. Em disputas além 
desses parâmetros, a criança geralmente assumia o status de pai de 
posição inferior. 

A Assembleia Geral da Virgínia declarou o status de todas as 
pessoas nascidas na colônia. “Considerando algumas dúvidas 
surgidas se os filhos obtidos por qualquer inglês sobre uma mulher 
negra deveriam ser escravos ou livres”, a Assembleia decretou em 
1662, “seja isto promulgado e declarado pela presente Grande 
Assembleia, todas as crianças nascidas neste país deverão ser 
mantidas presas ou livres apenas de acordo com a condição da mãe.” 

Com esse decreto, os colonos estavam rompendo com o 
precedente legal inglês. Antes eram os únicos preceitos conhecidos: a 
antiga ordem dava aos filhos o status de pai.  

Essa nova lei permitiu os escravistas reivindicassem os filhos de 
mulheres negras, a vasta maioria das quais eram escravas, como 
propriedade para toda a vida e para as gerações seguintes. 
Convidava-os a engravidar eles mesmas as mulheres, se assim 
quisessem reproduzir riqueza via estupro, mais ricos isso os tornaria.  

Ele converteu o útero negro em uma central de lucro e 
desenhou linhas mais nítidas em torno da casta subordinada, pois 
nem a mãe nem o filho podiam reclamar contra um homem da casta 
superior. Assim, nenhuma criança nascida de um útero negro poderia 
escapar da condenação ao degrau mais baixo.  

Ele moveu as colônias em direção a uma hierarquia bipolar de 
brancos e não brancos. Especificamente, havia uma casta conjunta 
de brancos, localizados em uma extremidade superior da pirâmide, e, 
na outra extremidade abaixo do chão, em suas fundações, aqueles 
considerados negros. Tudo isso devido a qualquer manifestação física 
de ancestralidade africana. 

Ligado convenientemente à aparência, pertencer à casta 
superior ou inferior era considerado imutável, primordial, fixo do 
nascimento à morte e, portanto, considerado inevitável. “Ele não 
pode ganhar dinheiro nem se casar”, escreveram os estudiosos 
Allison Davis e Burleigh e Mary Gardner em Deep South, seu estudo 
seminal de 1941 sobre as castas na América. 
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É a natureza fixa da casta aquilo capaz de a distinguir da classe 
social, um termo com o qual é frequentemente comparada. A classe é 
uma medida totalmente separada da posição de alguém em uma 
sociedade, marcada pelo nível de educação, renda e ocupação, bem 
como pelas características concomitantes, como sotaque, gosto e 
maneiras, em geral, fluídas do status socioeconômico.  

Esses atributos podem ser adquiridos por meio de trabalho 
árduo e engenhosidade ou perdidos por decisões erradas ou 
calamidades. Se você pode agir do seu jeito, então é classe, não 
casta. Ao longo dos anos, a riqueza e a classe podem ter isolado 
algumas pessoas, nascidas na casta subordinada na América, mas 
não as protegeu de tentativas humilhantes de “colocá-las em seus 
devidos lugares” ou de lembrá-las de sua posição de casta. 

Séculos depois de o sistema de castas americano tomar forma 
ao longo do Chesapeake, os mais talentosos dos povos de casta 
inferior muitas vezes encontraram maneiras de transcender as 
castas, mas raramente escaparam totalmente dela. 

“Como o sistema de castas hindu, a distinção entre preto e 
branco nos Estados Unidos forneceu uma hierarquia social 
determinada no nascimento e indiscutivelmente imutável, mesmo por 
realizações”, escreveram os juristas Raymond T. Diamond e Robert J. 
Cottrol. “Os negros tornaram-se como um grupo de intocáveis 
americanos, ritualmente separados do resto da população.” 

No inverno de 2013, o ator Forest Whitaker, vencedor do Oscar, 
um distinto homem afro-americano de meia-idade, entrou em uma 
delicatessen gourmet no West Side de Manhattan para comer algo. 
Ao vê-lo lotado ou não encontrando o que queria, ele se virou para 
sair sem fazer uma compra, como muitos clientes fariam. Um 
funcionário achou isso suspeito e o bloqueou na porta!  

Esse nível de intervenção era incomum em um estabelecimento 
frequentado por celebridades e estudantes universitários. O 
funcionário o revistou de cima a baixo na frente de outros clientes. 
Não encontrando nada, ele permitiu Whitaker, visivelmente abalado, 
partir.  

Os proprietários da delicatessen posteriormente se desculparam 
pelo incidente e demitiram o funcionário. Mas a degradação daquele 
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momento ficou com o ator. “É uma coisa humilhante para alguém vir 
e fazer isso”, disse Whitaker depois. “É uma tentativa de 
desempoderamento.” 

Nem a riqueza nem a celebridade isolaram os nascidos na casta 
subordinada da brutalidade policial. Ela parece desproporcionalmente 
treinada para os que estão na base da hierarquia.  

Em 2015, policiais de Nova York quebraram a perna de um 
jogador da NBA fora de uma boate em Manhattan. A lesão deixou o 
jogador, um atacante para o Atlanta Hawks, incapacitado para o resto 
da temporada. Resultou em um acordo de US$ 4 milhões, cuja 
receita o jogador prontamente anunciou: doaria a uma fundação de 
defensores públicos. 

Em 2018, os policiais jogaram um ex-jogador da NFL no chão 
depois de um desentendimento dele com outro motorista. Este havia 
jogado café em seu carro, de acordo com a imprensa.  

O vídeo apareceu na rede social e mostra policiais torcendo os 
braços e pernas de Desmond Marrow e o jogando de rosto para baixo 
na calçada. Então eles o viram e o seguram pelo pescoço. Ele 
desmaia com o peso deles. Depois que o vídeo se tornou viral, uma 
investigação interna foi conduzida e um policial foi demitido. 

“Não importa o quão grande você se torne na vida, não importa 
o quão rico você se torne, como as pessoas o veneram ou o que você 
faz”, disse a estrela da NBA LeBron James aos repórteres apenas um 
ano antes, “se você é um afro-americano ou afro-americana, você 
sempre será isso.” 

Pilar Número Três: Endogamia e o Controle do Casamento e/ou 
Acasalamento 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) apresenta 
o terceiro pilar do sistema de castas: endogamia e o controle do 
casamento e do acasalamento. 

Os criadores do sistema de castas americano tomaram 
medidas, no início de sua fundação, para manter as castas separadas 
e selar as linhagens daqueles designados para o degrau superior. 
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Esse desejo levou ao terceiro pilar da casta – endogamia. Significa 
restringir o casamento a pessoas da mesma casta.  

Esta é uma base sólida de qualquer sistema de castas, desde a 
Índia antiga, às primeiras colônias americanas, ao regime nazista na 
Alemanha. A endogamia foi brutalmente aplicada nos Estados Unidos, 
durante a grande maioria de sua história, e fez o trabalho árduo para 
as atuais divisões étnicas. 

A endogamia impõe limites de casta proibindo o casamento fora 
do grupo e indo tão longe a ponto de proibir relações sexuais, ou 
mesmo a aparência de interesse romântico, além das linhas de 
castas. Ele constrói um firewall entre as castas e se torna o meio 
principal de manter os recursos e a afinidade dentro de cada camada 
do sistema de castas.  

A endogamia, ao fechar o vínculo familiar legal, bloqueia a 
chance de empatia e impõe um senso de destino, compartilhado 
entre as castas – e imposto aos párias. Isso torna menos provável 
alguém da casta dominante ter um interesse pessoal na felicidade, 
realização ou bem-estar de qualquer pessoa considerada abaixo dela 
ou se identificar pessoalmente com ela ou com sua situação.  

A endogamia, de fato, torna mais prováveis aqueles na casta 
dominante verem aqueles abaixo deles como não apenas menos 
humanos, mas como um inimigo, como não fosse de sua espécie 
humana, logo, como uma ameaça a ser controlada a qualquer custo. 

"Casta", escreveu Bhimrao Ambedkar, o pai do movimento 
anticastas na Índia, “significa uma divisão artificial da população em 
unidades fixas e definidas, cada uma impedida de se fundir em outra 
pelo costume da endogamia.” Assim, “ao mostrar como se mantém a 
endogamia”, acrescentou, “teremos praticamente provado a gênese e 
também o mecanismo da casta”. 

Antes de haver os Estados Unidos da América, havia a 
endogamia nas colônias britânicas norte-americanas. Os pastores 
diziam ser ordenada por Deus. Uma das primeiras referências ao que 
viria a ser conhecido como raça na América surgiu sobre a questão 
das relações sexuais entre um europeu e uma africana.  
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Em 1630, a Assembleia Geral da Virgínia condenou Hugh Davis 
a uma chicotada pública por ter “abusado de si mesmo para a 
desonra de Deus e a vergonha dos cristãos, por contaminar seu corpo 
ao se deitar com uma negra”. A Assembleia se deu ao trabalho de 
especificar: os africanos, normalmente sem permissão para observar 
a punição de um homem da casta dominante, teriam de comparecer 
e testemunhar as chicotadas de Davis.  

Isso tinha uma função dupla no sistema de castas emergente. 
Isso humilhou Davis ainda mais diante de uma audiência de pessoas 
consideradas abaixo dele. E sinalizou um aviso para aqueles banidos 
para a casta mais baixa em um país ainda nem existente de maneira 
independente: “se esse era o destino de um homem branco ao não 
seguir os limites de casta, tanto pior será para você”. 

Na época da condenação de Davis, os homens europeus faziam 
sexo com mulheres africanas, muitas vezes sem consentimento ou 
consequência para si mesmos, durante a Era do Comércio de 
Escravos. Eles haviam se acostumado a agir de acordo com sua 
suposta soberania sobre os africanos.  

Portanto, para os pais coloniais condenarem Hugh Davis à 
humilhação pública por comportamento considerado por muitos como 
um direito de nascença significava ele haver cruzado uma linha 
considerada ameaçadora para a hierarquia. Talvez tenha sido algo na 
forma como ele se relacionava com sua companheira como fossem 
um casal aquilo a ter chamado a atenção sobre eles e exigiu a 
intervenção autoritária.  

O sistema de castas emergentes permitia a exploração da casta 
mais baixa, mas não a igualdade, ou a aparência de igualdade, razão 
pela qual a endogamia, ao conferir uma aliança entre desiguais aos 
olhos da lei, era estritamente policiada. Porém, o estupro de 
mulheres de casta inferior era ignorado.  

O caso de Hugh Davis não foi apenas a primeira menção de 
raça e hierarquia na América, mas também a primeira tentativa de 
estabelecer os limites das relações publicamente conhecidas entre as 
castas. 

Dez anos depois, outro homem branco, Robert Sweet, foi 
forçado a fazer penitência quando soube haver engravidado uma 
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mulher negra escravizada, pertencente a outro homem branco. A 
essa altura, o foco da imposição de castas havia mudado.  

Nesse caso, foi a mulher grávida a chicoteada, um sinal de sua 
condição de casta degradada. Isto apesar de sua condição médica. 
Ela teria sido protegida na maioria das nações civilizadas. 

Em 1691, a Virgínia se tornou a primeira colônia a proibir o 
casamento entre negros e brancos, uma proibição expressa adotada 
pela maioria dos estados pelos próximos três séculos. Alguns estados 
proibiam o casamento de brancos com asiáticos ou nativos 
americanos, além de afro-americanos. Todos eram uniformemente 
excluídos.  

Embora nunca tenha havido uma única proibição nacional aos 
casamentos mistos, apesar das várias tentativas de promulgar um, 
41 dos cinquenta estados aprovaram leis de modo a tornarem os 
casamentos mistos um crime punível com multas de até US $ 5.000 e 
até dez anos de prisão. Alguns estados chegaram a proibir a 
aprovação de qualquer lei futura de modo a permitir casamentos 
mistos.  

Fora da lei, particularmente no Sul, os afro-americanos 
enfrentavam pena de morte até mesmo pela aparência de violação 
desse pilar de casta. 

A Suprema Corte não derrubou essas proibições até 1967. 
Ainda assim, alguns estados demoraram a revogar oficialmente suas 
“Leis de Endogamia”. Alabama, o último estado a fazê-lo, não jogou 
fora sua lei contra casamentos mistos até o ano 2000. Mesmo então, 
40% do eleitorado naquele referendo votou a favor de manter a 
proibição do casamento misto. 

Foi o sistema de castas, através da prática da endogamia - 
essencialmente regulação estatal das escolhas românticas das 
pessoas ao longo dos séculos –, capaz de criar e reforçar as “raças”. 
Permitia apenas aqueles com características físicas semelhantes se 
acasalassem legalmente.  

Combinado com a proibição de imigrantes, fora os da Europa, 
durante grande parte da história americana, as leis de endogamia 
tinham o efeito de “reprodução controlada”, de “curar” a população 
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dos Estados Unidos. Era a busca da “raça pura” como fizeram os 
nazistas. 

Essa forma de engenharia social serviu para manter as 
diferenças superficiais nas quais se baseava a hierarquia, a “raça” 
tornando-se, em última instância, o resultado de quem tinha 
permissão oficial para procriar com quem. A endogamia garante a 
própria diferença onde um sistema de castas se baseia para justificar 
a desigualdade. 

“Nossa aparência”, escreveu o jurista Ian Haney López, “as 
características literais e raciais exibidas neste país são, em grande 
parte, o produto de regras e decisões jurídicas”. 

Este pilar da casta foi bem compreendido e aceito, até 1958, 
quando uma pesquisa do Gallup descobriu: 94% dos americanos 
brancos desaprovavam o casamento além das linhas raciais. “Você 
sabe: a raça negra é mentalmente inferior”, disse um médico sulista 
aos pesquisadores, em 1940, expressando uma visão comum. “Todo 
mundo sabe disso, e não acho Deus pretender uma raça superior 
como os brancos se misturar com uma raça inferior.” 

Como este foi o sentimento predominante na maior parte da 
história do país, um número incognoscível de vidas foram perdidas 
devido a este pilar definidor de casta, cuja suposta violação 
desencadeou os casos de linchamentos mais divulgados na América.  

O protocolo era estritamente aplicado aos homens da casta 
inferior e às mulheres da casta superior, enquanto os homens da 
casta superior, as próprias pessoas redatoras das leis, mantinham 
acesso total e flagrante às mulheres da casta inferior, independente 
de sua idade ou estado civil.  

Dessa forma, o gênero dominante da casta dominante, além de 
controlar o sustento e as chances de vida de todos abaixo dele, 
eliminou a competição por suas próprias mulheres e, de fato, por 
todas as mulheres. Durante grande parte da história americana, os 
homens da casta dominante controlaram quem tinha acesso a quem 
para ligações românticas e reprodução. 

Isso inverteu a expressão natural da masculinidade – liberdade 
total para um grupo e policiamento de vida ou morte para outro – e 
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serviu ainda para reforçar os limites de casta e a impotência de 
homens subordinados, caso ousassem tentar proteger suas próprias 
filhas, esposas, irmãs, e mães.  

Ao mesmo tempo, lembrava a todos na hierarquia a respeito do 
poder absoluto dos homens da casta dominante. Esta foi uma nuvem 
a pairar sobre a vida de todos consignados à casta mais baixa, 
durante a maior parte do tempo de existência dos Estados Unidos da 
América. 

Em meados da década de 1830, em Grand Gulf, Mississippi, 
homens brancos queimaram vivo um negro e enfiaram sua cabeça 
em um poste na periferia da cidade para todos poderem ver, como 
uma lição para os homens da casta subordinada. O negro foi 
torturado e decapitado depois de se levantar e matar o homem da 
casta dominante “que era dono de sua esposa e tinha o hábito de 
dormir com ela”, segundo um relato contemporâneo.  

Ao enfrentar a morte por tomar uma atitude extrema e 
seguramente suicida para proteger sua esposa, naquele mundo 
infame, o marido condenado disse: “ele acreditava ser recompensado 
no céu...” 

Pilar Número Quatro: Pureza das Castas e Poluição dos Párias  

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) apresenta 
o quarto pilar do sistema de castas: repousa sobre a crença 
fundamental na pureza da casta dominante e no medo da poluição 
das castas consideradas abaixo dela.  

Ao longo dos séculos, a casta dominante tomou medidas 
extremas para proteger sua santidade da suposta contaminação das 
castas inferiores. Tanto a Índia quanto os Estados Unidos, no apogeu 
de seus respectivos sistemas de castas, e o curto mas hediondo 
regime dos nazistas elevaram a obsessão pela pureza de pressuposta 
raça a uma arte elevada, embora absurda. 

Em algumas partes da Índia, as pessoas da casta mais baixa 
deveriam permanecer a um certo número de passos de qualquer 
pessoa da casta dominante, enquanto caminhavam em público. Era 
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algo entre doze e noventa e seis passos de distância, dependendo 
das castas em questão.  

Eles tinham de usar sinos para alertar aqueles acima deles, a 
fim de não os poluir com sua presença. Uma pessoa nas subcastas 
mais baixas na região de Maratha tinha de “arrastar consigo um 
galho espinhoso para limpar suas pegadas" e prostrar-se no chão se 
um brâmane passasse, para sua "sombra imunda não contaminar o 
sagrado brâmane" 

Tocar ou aproximar-se de qualquer coisa tocada por um 
intocável era considerado poluente para as castas superiores. Exigia 
rituais de purificação para as pessoas de casta elevada após esse 
infortúnio.  

Eles podem fazer isso tomando banho imediatamente em água 
corrente ou fazendo respirações Pranayama junto com a meditação 
para se purificarem dos poluentes. 

Na Alemanha, os nazistas proibiram os residentes judeus de 
pisar nas praias diante das casas de verão dos próprios judeus e nas 
piscinas públicas do Reich. “Eles acreditavam: toda a piscina seria 
poluída pela imersão nela de um corpo judeu”, observou Jean-Paul 
Sartre certa vez. 

Nos Estados Unidos, a casta subordinada foi colocada em 
quarentena em todas as esferas da vida, tornada intocável nos 
termos americanos, durante a maior parte da história do país e até o 
século XX. No Sul, onde a maioria das pessoas da casta subordinada 
foi consignada há muito tempo, as crianças negras e as brancas 
estudavam em conjuntos separados de livros didáticos.  

Na Flórida, os livros para crianças negras e crianças brancas 
não podiam “nem mesmo ser armazenados juntos. Os afro-
americanos foram proibidos de usar fontes de água, usadas por 
brancos, e tiveram de beber em cochos para cavalos, no sul abafado, 
antes da Era dos Bebedouros Separados.  

Nas prisões do sul, os lençóis dos prisioneiros negros eram 
mantidos separados dos lençóis dos prisioneiros brancos. Todas as 
atividades humanas privadas e públicas foram segregadas do 
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nascimento à morte, desde enfermarias de hospitais a plataformas 
ferroviárias, ambulâncias, carros funerários e cemitérios.  

Nas lojas, os negros eram proibidos de experimentar roupas, 
sapatos, chapéus ou luvas, isto caso fossem permitidos na loja. Se 
por acaso um negro morresse em um hospital público, “o corpo será 
colocado em um canto da sala da Medicina Legal, bem longe dos 
cadáveres brancos”, escreveu o historiador Bertram Doyle em 1937. 

Esse pilar de casta foi consagrado como lei nos Estados Unidos 
em 1896, depois de um homem de Nova Orleans ter desafiado uma 
lei da Louisiana de 1890. Ela separava “as raças de brancos e negros” 
em vagões de trem. Louisiana aprovou a lei após o colapso da 
Reconstrução e o retorno ao poder dos ex-confederados.  

Um comitê de cidadãos de cor preocupados se reuniu e 
levantou dinheiro para lutar contra a lei no tribunal. No dia marcado, 
7 de junho de 1892, Homer A. Plessy, um sapateiro com aparência de 
branco, mas classificado como negro na definição americana de raça, 
comprou uma passagem de primeira classe de Nova Orleans para 
Covington na East Louisiana Railroad e pegou seu assento no carro 
exclusivo para brancos.  

Naquela época, presumia-se: uma pessoa de origem racial 
ambígua não era branca, de modo o condutor ordenar ele se dirigir 
para o carro de pessoas de sua cor. Plessy recusou e foi preso, como 
o comitê havia previsto.  

Seu caso foi para a Suprema Corte. Ela decidiu de sete a um a 
favor da lei "separada, mas igual" da Louisiana. Isso desencadeou 
quase sete décadas de isolamento e exclusão formal e sancionado 
pelo estado de uma casta a outro nos Estados Unidos. 

Nos tribunais do sul, até a palavra de Deus era segregada. 
Havia duas Bíblias separadas – uma para negros e outra para brancos 
– para jurar falar a verdade. O mesmo objeto sagrado não poderia 
ser tocado por mãos de diferentes raças. 

Este pilar de pureza, assim como os outros, colocava em risco a 
vida das pessoas da casta subordinada. Um dia, na década de 1930, 
um switchman negro de ferrovia estava trabalhando em Memphis, 
escorregou e caiu sob um motor elétrico. Ele jazia com risco de 
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sangrar até a morte, com o braço direito e a perna decepados. 
“Ambulâncias correram em socorro do homem”, segundo relatos do 
incidente. “Eles deram uma olhada, viram ele ser negro e recuaram.” 

Santidade da Água 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) continua 
a apresentar o quarto pilar do sistema de castas: “pureza da raça” da 
casta dominante e “raças impuras” consideradas abaixo dela.  

As águas e os litorais da natureza eram proibidos às castas 
subordinadas, se a casta dominante assim o desejasse. Bem no 
século XX, os afro-americanos foram banidos de praias de areia 
branca, lagos e piscinas, tanto ao norte como ao sul, para não os 
poluir, assim como os dalits foram proibidos de entrar nas águas dos 
brâmanes e os judeus das águas arianas no Terceiro Reich. 

Esse era um princípio sagrado nos Estados Unidos até a 
segunda metade do século XX, e a casta dominante fez de tudo para 
aplicá-lo. No início dos anos 1950, quando Cincinnati concordou sob 
pressão em permitir nadadores negros entrarem em algumas de suas 
piscinas públicas, os brancos jogaram pregos e vidros quebrados na 
água para mantê-los afastados.  

Na década de 1960, um ativista negro dos direitos civis tentou 
nadar uma piscina pública, nadou e saiu para se secar. “A resposta foi 
drenar totalmente a piscina”, escreveu o historiador jurídico Mark S. 
Weiner, “e reabastecê-la com água doce”. 

Décadas antes, em 1919, um menino negro pagou com a vida e 
deu início a um tumulto em Chicago por violar inadvertidamente esse 
pilar de casta. Eugene Williams, de 17 anos, estava nadando no Lago 
Michigan, em uma praia pública no South Side da cidade, e por acaso 
passou pela linha imaginária a separar as corridas.  

Sem saber, ele passou para a “água branca”. Ela fluía tal e qual 
a outra, e não parecia diferente da “água negra”. Ele foi apedrejado e 
morreu afogado por isso.  



  50

As tensões sobre a quebra de fronteiras naquele verão 
incitaram a casta dominante e desencadearam um dos piores 
tumultos raciais da história dos Estados Unidos. 

No dia em que os primeiros afro-americanos chegaram para 
nadar, uma multidão se reuniu com facas, tijolos e outras armas. Eles 
atacaram as crianças negras a nadar, forçando-as a enfrentar um 
desafio, golpeando-as e zombando delas.  

A multidão cresceu para cinco mil pessoas. Elas perseguiam 
qualquer negro a se aproximar do parque – crianças em bicicletas, 
um homem descendo de um bonde, um caminhão parado no trânsito, 
um negro na varanda de uma casa ao lado do parque. Eles o 
chutaram enquanto ele estava caído no chão, desmaiado e 
sangrando. 

A cidade de Newton, Kansas, foi à suprema corte estadual para 
manter os negros fora da piscina construída em 1935. A cidade e seu 
empreiteiro argumentaram: negros nunca poderiam ser permitidos na 
piscina, nem em dias alternados, nem em horários separados, nunca, 
por causa do tipo de piscina que era.  

Eles disseram ao tribunal: ela se tratava de "um tipo de piscina 
circulatória", na qual "a água só é trocada uma vez durante a 
temporada de natação" Pessoas brancas, eles argumentaram, não 
entrariam na água caso fosse tocada pela pele negra. “A única 
maneira de os residentes brancos nadar em uma piscina depois dos 
negros”, escreveu o historiador Jeff Wiltse, “seria se a água fosse 
drenada e o tanque esfregado”.  

Os operadores não podiam fazer tudo isso sempre quando um 
negro entrava na piscina, então eles baniram os negros de uma vez. 
A corte ficou do lado da cidade e, por mais décadas, a única piscina 
pública da cidade permaneceu para uso exclusivo da casta 
dominante. 

Uma piscina pública fora de Pittsburgh resolveu esse problema 
mantendo os negros do lado de fora até o fim da temporada em 
setembro, o que significava que estava fechada para nadadores 
negros no horário exato quando eles ou qualquer outra pessoa 
desejaria usá-la. O gerente disse essa ser a única maneira de a 
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equipe de manutenção ter “tempo suficiente para limpar e desinfetar 
adequadamente depois que os negros o usassem”. 

Hierarquia de Rastreamento Consanguíneo 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) continua 
a apresentar o quarto pilar do sistema de castas: “pureza da raça” da 
casta dominante e “raças impuras” consideradas abaixo dela.  

O sistema de castas americano era acelerado, comprimido em 
uma fração do tempo se comparado ao da existência do sistema de 
castas da Índia. Seus fundadores usaram a história de Noé e seus 
filhos para justificar a base da hierarquia, mas, sem outras instruções 
bíblicas, como nas Leis de Manu, eles moldaram a casta superior 
enquanto avançavam em seu poder armado. Esse policiamento da 
pureza nos Estados Unidos começou com a tarefa de definir a própria 
casta dominante. 

Enquanto todos os países do Novo Mundo criavam hierarquias 
com europeus no topo, só os Estados Unidos criaram um sistema 
baseado no absolutismo racial. A ideia era uma única gota de sangue 
africano, ou porcentagens variáveis de sangue asiático ou nativo 
americano, bastaria para contaminar a pureza de alguém.  

Caso tivesse como antecedentes imigrantes europeus, poderia 
ser considerado europeu. Esta seria miscigenação com negros, 
amarelos e peles vermelhas seria uma mancha a desqualificar a 
pessoa para ser admitida na casta dominante.  

Esse era um modelo punitivo de superioridade racial mais 
discriminador em relação ao modelo sul-africano de apartheid. Este 
recompensava aqueles com qualquer proximidade com a brancura e 
criava uma casta média oficial de pessoas de cor como um 
amortecedor entre preto e branco.  

A África do Sul concedeu privilégios em uma escala graduada 
com base na quantidade de sangue europeu, imaginada estar 
correndo em suas veias, vendo o sangue "branco" como um 
antisséptico de limpeza para os grupos inferiores no paradigma 
pureza-poluição.  
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Ambos eram formas de supremacia branca elaboradas para se 
adequar à demografia de cada país. A minoria branca da África do Sul 
teve um incentivo para aumentar seu poder e número, concedendo 
brancura honorária àqueles considerados próximos o suficiente. A 
maioria branca nos Estados Unidos não teve esse incentivo e, de fato, 
se beneficiou ao se elevar e manter os menos numerosos à parte e 
abaixo deles para servirem como seus subordinados. 

“A degradação, resultante da mancha de sangue, adere aos 
descendentes de Ham neste país, como a túnica envenenada de 
Nessus”, escreveu Joseph Henry Lumpkin, o presidente da Suprema 
Corte da Geórgia antes da guerra, conseguindo “combinar a mitologia 
grega e dois pilares de casta – vontade divina e poluição – em uma 
única regra. (A túnica mítica era a vestimenta encharcada de sangue 
do centauro Nessus. Passou a representar infortúnio e ruína 
inevitáveis para aqueles que a usavam.) 

Os fundadores trabalharam desde o início para decidir quem 
deveria ser admitido na casta dominante. A grande maioria dos seres 
humanos, incluindo muitos agora considerados brancos, não se 
encaixaria em sua definição.  

Vinte e cinco anos antes da Revolução Americana, Benjamin 
Franklin temia, com sua crescente população alemã, a Pensilvânia "se 
tornasse uma colônia de estrangeiros. Em breve será tão numerosa a 
ponto de nos germanizar, em vez de os anglificar, e nunca adotar 
nossa Língua ou Costumes mais do possível para eles em adquirir 
nossa compleição.” 

Em última análise, a casta dominante usou a Lei de Imigração e 
Casamento para controlar quem poderia ingressar em suas fileiras e 
quem seria excluído. Isso exigiu uma redefinição constante.  

“A lei não conseguiu separar o que deixou de categorizar”, 
escreveram os juristas Raymond T. Diamond e Robert J. Cottrol. “Um 
sistema de castas legalmente obrigatório é necessário, no mínimo, 
para definir os membros de uma casta.” 

A princípio, o Congresso, em 1790, “restringiu a cidadania 
americana aos imigrantes brancos, isto é, pessoas brancas livres”, de 
acordo com o estatuto. Mas a "brancura" ainda precisava ser 
resolvida.  
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Em meados do século XIX, com milhões de pessoas imigrando 
da Alemanha e fugindo da fome na Irlanda, os supremacistas brancos 
de ambos os lados do Atlântico se preocupavam com o que 
aconteceria a um país inundado por “as raças mais degeneradas da 
Europa dos tempos antigos”, nas palavras de Arthur de Gobineau, um 
defensor amplamente lido da supremacia ariana no século XIX. “Eles 
são os destroços humanos de todas as idades: irlandeses, alemães e 
franceses de raça cruzada, e italianos de linhagem ainda mais 
duvidosa.” 

Durante a maior parte da história americana, qualquer um que 
não fosse anglo-saxão caiu em algum lugar em uma escala 
decrescente de "poluição" humana. Como um marechal de campo 
defendendo seus flancos, visto em vários filmes, a casta dominante 
lutou contra o influxo “contaminado” de novos imigrantes com duas 
das proibições de imigração mais rigorosas já decretadas, pouco 
antes e depois da virada do século XX. 

O país tentou bloquear o fluxo de imigrantes chineses para os 
estados ocidentais com a Lei de Exclusão Chinesa de 1882. Em 
seguida, voltou-se para os imigrantes vindos do sul e do leste da 
Europa, a "escória da escória", como disse um ex-governador da 
Virgínia. 

Atribuíam aos recém-chegados supostamente crimes e doenças 
e capazes de poluírem as linhagens da linhagem branca original da 
América. O Congresso encomendou uma análise da crise, um 
documento influente conhecido como Relatório Dillingham, e o Comitê 
de Imigração e Naturalização da Câmara convocou audiências 
enquanto os Estados Unidos tentavam curar ainda mais sua 
população. 

“A fibra moral da nação foi enfraquecida e seu próprio sangue 
viciado pelo influxo desta maré de escória oriental”, disse o Rev. M. D. 
Lichliter, um ministro de Harrisburg, Pensilvânia, em seu depoimento 
perante o comitê em 1910. “Nosso grande caráter anglo-saxão deve 
ser preservado, e o sangue puro e sem mistura a fluir de nossos 
progenitores arianos não deve ser misturado com a raça ibérica”. Este 
era um termo aplicado aos italianos do sul na Era da Eugenia. 

As descobertas prepararam o terreno para a Lei de Imigração 
de 1924. Ela restringiu a imigração a cotas com base na demografia 



  54

de 1890, isto é, antes de poloneses, judeus, gregos, italianos e 
outros fora da Europa Ocidental chegarem em grande número. 

Com seu status contestado, esses grupos nem sempre 
receberam as proteções concedidas a pessoas inquestionavelmente 
“brancas”, pelo menos não naquela época. Houve uma tentativa de 
excluir os eleitores italianos das primárias brancas na Louisiana em 
1903.  

Na década anterior, em 1891, onze imigrantes italianos em 
Nova Orleans perderam a vida em um dos maiores linchamentos em 
massa da história americana, depois de o chefe da polícia ter sido 
assassinado e os imigrantes serem vistos como os principais 
suspeitos. Após o linchamento, outras centenas foram presas e 
presas.  

Um dos organizadores da turba de linchamento, John M. Parker, 
mais tarde descreveu os italianos como "um pouco piores, se 
comparados ao negro, sendo, no mínimo, mais imundos em [seus] 
hábitos, sem lei e traiçoeiros". Ele foi eleito governador da Louisiana. 

Mais tarde, em 1922, um homem negro no Alabama chamado 
Jim Rollins foi condenado por miscigenação ao viver como marido de 
uma mulher branca chamada Edith Labue. Mas quando o tribunal 
soube a mulher ser siciliana e não ver “nenhuma prova competente” 
de ela ser branca, o juiz reverteu a condenação. A incerteza sobre se 
ela era “definitivamente” branca levou o tribunal a conceder a 
extraordinária medida de libertar um homem negro! Em outras 
circunstâncias poderia ter enfrentado um linchamento caso ela fosse 
vista como uma mulher branca! 

Naquela época, a maioria dos estados norte-americanos havia 
elaborado, ou estava em processo de elaboração, definições cada vez 
mais torturantes de branco e preto. 
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Provações das Castas Médias: Corrida para estar na Supremacia 
Branca 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) continua 
a apresentar o quarto pilar do sistema de castas: “pureza da raça” da 
casta dominante e “raças impuras” consideradas abaixo dela, entre as 
quais as “castas médias”, isto é, latinas, asiáticas, nativas, etc. 

Ao estender o sonho de domínio sobre a terra e todos os outros 
nela para qualquer um enquadrado na definição de branco, o sistema 
de castas americano tornou-se um jogo de tudo ou nada para 
alcançar o degrau mais alto.  

Por isso, quando Ybor City, Flórida, começou a segregar em 
seus bondes, em 1905, os cubanos não tinham certeza de como 
seriam classificados. Ficaram aliviados e muito felizes “ao descobrir 
que tinham permissão para sentar na seção branca”. 

Aqueles permitidos sob a tenda branca poderiam colher os 
frutos da cidadania plena, ascender a posições de alto status ou, se 
seus talentos pudessem, obter acesso ao melhor a oferecer pelo país. 
Pelo menos, poderia ser respeitado nas interações cotidianas de 
grupos subordinados arriscados de ser atacados por qualquer passo 
em falso por um racista defensor de pressuposta supremacia branca.  

Um sistema de castas de duas camadas aumentou as apostas 
para a brancura, levando a processos judiciais cheios de pessoas na 
fronteira em busca de admissão à casta superior. 

O Tribunal não concordou e rejeitou a busca de um asiático pela 
cidadania em 1923. “Pode ser verdade o escandinavo loiro e o hindu 
marrom tenham tido um ancestral comum nos confins da 
Antiguidade”, escreveu o Tribunal, “mas o homem comum sabe 
perfeitamente bem existirem diferenças profundas e inconfundíveis 
entre eles hoje.” 

Essas decisões foram uma catástrofe de partir o coração para 
os asiáticos em buscava da cidadania norte-americana. Com o 
sentimento pró-Europa Ocidental em alta, o governo começou a 
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rescindir a cidadania naturalizada de pessoas de ascendência asiática 
já habitantes nos Estados Unidos.  

Isso resultou no abandono de pessoas moradoras legalmente 
nos Estados Unidos durante a maior parte de suas vidas adultas, 
como ecoaria um século depois com os imigrantes cruzando a 
fronteira do sul dos EUA com o México. 

Isso pode levar a consequências trágicas. Vaishno Das Bagai, 
um imigrante indiano, estava nos Estados Unidos há oito anos 
quando a Suprema Corte decidiu os hindus não eram brancos e, 
portanto, não tinham direito à cidadania. Ele tinha mulher, três filhos 
e seu próprio armazém na rua Fillmore, em San Francisco.  

Ele cuidava de sua loja em ternos de três peças e mantinha o 
cabelo cortado curto com uma mecha na lateral. Bagai perdeu sua 
cidadania na repressão aos imigrantes não-brancos.  

Ele foi então destituído do negócio com muito esforço havia 
construído, devido a uma lei da Califórnia a restringir os direitos 
econômicos de pessoas desconsideradas cidadãos. Sem passaporte, 
ele foi impedido de voltar para a Índia – e tornou-se um homem sem 
país. 

Longe de sua casa original e rejeitado pela nova, ele alugou um 
quarto em San Jose, ligou o gás e tirou sua vida. Ele deixou um 
bilhete de suicídio, no qual lamentava a futilidade de tudo o que havia 
sacrificado para vir para a América: “Obstáculos por aqui, bloqueios 
por ali e as pontes queimadas para voltar atrás”. 

Não importa qual rota um candidato limítrofe seguisse para 
obter aceitação, o sistema de castas mudava de forma para manter a 
casta superior pura por seus próprios termos. Sequer um fio fino e 
puído mantinha as ilusões juntas.  

Um romancista japonês certa vez notou. No papel, uma única 
apóstrofe ficava entre a rejeição e a cidadania, em comparação dos 
casos de um Ohara japonês e um O’Hara irlandês.  

Esses casos revelaram não apenas o absurdo, mas a imprecisão 
desses rótulos artificiais e a percepção de pureza ou poluição implícita 
por eles. Ao mesmo tempo, eles expuseram a rigidez implacável de 
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um sistema de castas, desafiador em face de evidências contrárias à 
sua fundação, como ele se mantém firme contra o ataque da lógica. 

Definição de Pureza e Constância do Nível Inferior 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) continua 
a apresentar o quarto pilar do sistema de castas: “pureza da raça” da 
casta dominante e “raças impuras” consideradas abaixo dela. 

Enquanto as castas médias (peles amarelas, peles vermelhas, 
peles mulatas, etc.) pressionavam para serem admitidas nos degraus 
acima delas, o que era consistente era a exclusão absoluta da casta 
mais baixa “poluidora”. Os afro-americanos não eram apenas não 
cidadãos, eles eram, como seus homólogos Dalit na Índia, forçados a 
sair do contrato social. 

Eles e os dalits suportavam o fardo diário da mácula atribuída a 
seus próprios seres. Os dalits não tinham permissão para beber nas 
mesmas xícaras das castas dominantes na Índia, viver nas aldeias do 
povo da casta superior, entrar pelas portas da frente das casas da 
casta superior. 

Eram discriminados tanto como eram os afro-americanos em 
grande parte do Estados Unidos durante a maior parte de sua 
história. Os afro-americanos do Sul eram obrigados a atravessar a 
porta lateral ou traseira de qualquer estabelecimento branco caso se 
aproximassem.  

Em todos os Estados Unidos, as leis do pôr-do-sol os proibiam 
de serem vistos em cidades e bairros brancos após o pôr-do-sol, sob 
o risco de ataques ou linchamentos.  

Em bares e restaurantes do Norte, embora pudessem se sentar 
e comer, era comum o barman fingir ter quebrado o copo de vidro 
onde um cliente negro acabara de beber. As cabeças se viravam 
enquanto os clientes do restaurante olhavam para ver de onde vinha 
o som e quem havia ofendido as sensibilidades com a provocação da 
poluição sonora. 

Intocáveis não eram permitidos dentro dos templos hindus, e 
os mórmons negros na América, a título de exemplo, não eram 
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permitidos dentro dos templos da religião onde era seguidores! Eles 
não podiam se tornar padres até 1978.  

Negros escravizados eram proibidos de aprender a ler a Bíblia 
ou qualquer livro para esse assunto, assim como os intocáveis foram 
proibidos de aprender sânscrito e textos sagrados.  

Nas igrejas do Sul, os adoradores negros sentavam-se nas 
galerias ou nas filas dos fundos e, quando tais arranjos eram 
inconvenientes para a casta dominante, “os negros deviam captar o 
evangelho se sua leitura vazava pelas janelas e portas para o lado de 
fora”. Até hoje, a manhã de domingo é considerada a hora mais 
segregada da América. 

Já na Era dos Direitos Civis, o sistema de castas excluía os afro-
americanos das atividades diárias do público em geral, no Sul, a 
região onde a maioria deles vivia. Eles sabiam desconsiderar qualquer 
notícia de um circo chegando à cidade ou de um comício político. 
Essas coisas, simplesmente, não eram destinadas a eles.  

“Eles foram expulsos dos desfiles do Dia da Independência”, 
escreveu o historiador David Roediger, “como profanadores do corpo 
político”. 

A exclusão deles foi usada para justificar a exclusão! Sua 
estação degradada justificou sua degradação. Eles foram designados 
para os empregos mais humildes e sujos e, portanto, eram vistos 
como humildes e sujos, e desse modo todos no sistema de castas 
absorveram a mensagem de sua degradação. 

Pilar Número Cinco: Hierarquia Ocupacional 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) apresenta 
o quinto pilar do sistema de castas: divisão do trabalho com base no 
lugar da pessoa na hierarquia ocupacional. 

Quando uma casa está sendo construída, a peça mais 
importante da estrutura é a primeira viga de madeira martelada no 
lugar para ancorar a fundação. Essa peça é chamada de peitoril. A 
placa do peitoril corre ao longo da base de uma casa e suporta o peso 
de toda a estrutura acima dela.  
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As vigas e subpisos, os tetos e janelas, as portas e telhados, 
todos os demais componentes fazem dela uma casa, mas são 
construídos em cima do parapeito. Em um sistema de castas, o 
peitoril é a casta inferior sobre a qual todo o resto se apoia. 

Um político sulista declarou esta doutrina central do plenário do 
Senado dos Estados Unidos em março de 1858. “Em todos os 
sistemas sociais, deve haver uma classe para fazer os deveres servis, 
para realizar o trabalho penoso da vida”, senador James Henry 
Hammond, do sul Carolina disse a seus colegas senadores. “Essa é 
uma classe com requisito de apenas um baixo nível de intelecto e 
pouca habilidade. Seus requisitos são vigor, docilidade, fidelidade. 
Essa classe você deve ter .... Constitui o próprio peitoril de lama da 
sociedade.” 

Ele exultou com a astúcia do Sul. Disse ter “encontrado uma 
raça adaptada a esse propósito à mão ... Nossos escravos são 
negros, de outra raça inferior. O status onde os colocamos é uma 
elevação. Eles são elevados da condição onde Deus os criou ao serem 
feitos nossos escravos.” 

Hammond possuía várias plantações e mais de trezentas almas, 
tendo adquirido essa fortuna ao se casar com a jovem filha de um 
rico proprietário de terras na Carolina do Sul. Ele se tornou 
governador do estado e uma figura importante no sul antes da 
Guerra Civil (1861-1865).  

Bem antes de fazer esse discurso, ele se estabeleceu como um 
dos homens mais repugnantes a subir ao Senado, um estudioso 
chamando-o de “nada menos senão um monstro”. Ele é conhecido 
por ter estuprado repetidamente pelo menos duas das mulheres 
escravizadas, uma delas, acreditando-se ser sua filha com outra 
mulher escravizada. 

Sua carreira política quase descarrilou quando se tornou público 
também ele ter abusado sexualmente de suas quatro jovens 
sobrinhas. Suas vidas ficaram tão arruinadas que nenhuma delas 
jamais se casou depois de atingir a idade adulta.  

Em seu diário, ele falou alegremente das sobrinhas, culpando-
as pelas “intimidades”. Por essas e outras coisas, sua esposa o 
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deixou, levando os filhos com ela, para depois voltar. Ele se 
recuperou dessas fraudes para ser eleito para o Senado dos EUA. 

Mas ele é mais conhecido pelo discurso onde destilou a 
hierarquia do Sul. Ele se espalhou em espírito pelo resto do país, em 
uma estrutura construída sobre um parapeito de barro.  

Ao fazer isso, ele definiu o quinto pilar da casta, a divisão do 
trabalho com base no lugar da pessoa na hierarquia. Nele, ele 
identificou a finalidade econômica de uma hierarquia para começar, 
ou seja, garantir que as tarefas necessárias para o funcionamento de 
uma sociedade sejam realizadas, quer as pessoas queiram fazê-las 
ou não, neste caso, por ter nascido na soleira desfavorecida. prato. 

No sistema de castas indiano, uma hierarquia infinitamente 
mais elaborada, a subcasta, ou jati, para a qual uma pessoa nasceu 
para seguir na ocupação de sua família. Por exemplo, nasceram para 
ser os limpadores de latrinas dos sacerdotes nos templos.  

Os nascidos de famílias com encargos de coletar lixo ou curtir 
peles de animais ou manipular os mortos eram vistos como os mais 
poluídos e mais baixos da hierarquia. Eram intocáveis devido à tarefa 
temida e ingrata, embora necessária, para a qual supostamente 
nasceram. 

Da mesma forma, os afro-americanos, durante a maior parte do 
tempo nesta terra, foram relegados aos empregos mais sujos, 
degradantes e menos desejáveis por definição. Após a escravidão, e 
bem avançado no século XX, eles ficaram basicamente restritos ao 
papel de meeiros e servos – empregados domésticos, jardineiros, 
motoristas e zeladores.  

O máximo de quem conseguia obter educação possível de 
esperar era ensinar, ministrar, atender às necessidades de saúde ou 
enterrar outras pessoas de castas subordinadas. 

“Há uma severa privação ocupacional em cada país”, 
escreveram os estudiosos Sidney Verba, Bashiruddin Ahmed e Anil 
Bhatt em um estudo comparativo de 1971 entre a Índia e os Estados 
Unidos. “Uma privação – pelo menos em termos de nível – de 
magnitude aproximadamente semelhante.” 
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O estado da Carolina do Sul, logo após a Guerra Civil, proibiu 
explicitamente os negros de realizar qualquer trabalho, exceto 
agrícola ou doméstico”, estabelecendo seu lugar no sistema de 
castas. A legislatura decretou: "nenhuma pessoa de cor deve 
prosseguir ou praticar a arte, o comércio ou o negócio de um artesão, 
mecânico ou lojista, ou qualquer outro comércio, emprego ou negócio 
(além do envolvendo a agricultura, ou de um servo sob contrato para 
o trabalho doméstico) por sua própria conta e para seu próprio 
benefício, até quando obtenha uma licença do juiz do tribunal 
distrital, cuja licença será válida por apenas um ano.”  

A licença foi definida a um custo intencionalmente proibitivo de 
US$ 100 por ano, o equivalente a US$ 1.500 em 2018. Esta era uma 
taxa não exigida da casta dominante, cujos membros, não tendo sido 
escravizados por um quarto de milênio, estariam em melhor posição 
para pagar. 

A lei entrou em vigor nominalmente durante a década 
conhecida como Reconstrução, quando o Norte assumiu o controle da 
ex-Confederação, mas tudo voltou em espírito e costume depois que 
o Norte recuou e – os ex-escravistas retomaram o poder, prontos 
para vingar sua derrota no Guerra Civil.  

Na Carolina do Norte, durante a escravidão e na Era da 
Parceria, as pessoas da casta mais baixa foram proibidas de vender 
ou negociar mercadorias de qualquer tipo ou estar sujeitas a trinta e 
nove chicotadas. Isso bloqueou o caminho principal para ganhar 
dinheiro com o trabalho da própria fazenda e os forçou a depender 
economicamente da casta dominante. 

“A ordem de casta se seguiu à escravidão e definiu os negros 
como trabalhadores e servos dos brancos”, escreveu o estudioso 
Edward Reuter. “A gama de ocupações era estreita, e muitas das de 
fora da órbita do trabalho comum eram fechadas para os negros.” 

O Sul excluiu deles qualquer rota para um nível mais elevado 
em lugar daquele lhes foi designado. “Qualquer coisa para o negro 
aspirar acima do cabo do arado, da panela, em uma palavra, das 
funções de um criado”, disse o governador James K. Vardaman, do 
Mississippi, “será a pior coisa do mundo para o negro. Deus Todo-
Poderoso o projetou para um servo. Ele não serve para mais nada.” 
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Aqueles que conseguiram ir para o norte após a Guerra Civil e 
nas ondas maiores da Grande Migração, começando na Primeira 
Guerra Mundial, descobriram: poderiam escapar do Sul, mas não de 
sua casta.  

Eles entraram no Norte por baixo, abaixo dos europeus do Sul e 
do Leste, mesmo sem estes ainda não terem aprendido inglês. Mas 
eles foram permitidos a se proteger em sindicatos e morar em bairros 
mais bem servidos, enquanto barraram os cidadãos negros, cujo 
trabalho cultivou o solo e construiu a riqueza agrícola do país.  

Embora não houvesse nenhuma lei federal restringindo as 
pessoas a certas ocupações com base na raça, os estatutos do Sul e 
os costumes do Norte mantinham as pessoas de casta inferior em 
seus lugares. As indústrias do Norte frequentemente contratavam 
afro-americanos apenas como fura-greves. Os sindicatos os 
impediam de negociar tarefas inteiramente reservadas aos brancos, 
como ser instaladores de tubos ou encanadores.  

Os inspetores da cidade se recusariam a aprovar o trabalho de 
eletricistas negros. Uma fábrica em Milwaukee recusou homens 
negros em busca de emprego enquanto eles caminhavam em direção 
ao portão da frente. Em Nova York e na Filadélfia, os negros foram 
negados por muito tempo qualquer ofício mais rentável, sobrava 
apenas dirigir carrinhos de ambulantes. 

“Todas as vias de melhoria foram fechadas contra ele”, escreveu 
William A. Sinclair, autor de uma história da escravidão e suas 
consequências. Este era o destino do homem de casta subordinada. 

Havia exceções: aqueles ex-escravos selecionados, muitas 
vezes filhos de proprietários de escravos. Eles tinham permissão para 
servir como carpinteiros ou ferreiros ou em outros ofícios, conforme 
exigido em grandes plantações como a de Thomas Jefferson em 
Monticello. 

Mesmo na Índia, onde existem milhares de castas dentro das 
castas, dentro das quatro varnas principais, “nenhuma ocupação tem 
a não ser uma casta atribuída a ela”, escreveram os antropólogos W. 
Lloyd Warner e Allison Davis. “Enquanto na teoria a casta exige 
especialização ocupacional, na prática até o mais idealmente 
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organizado das várias castas, os brâmanes, têm uma grande 
variedade de ocupações.”  

O antropólogo e filósofo francês Célestin Bouglé escreveu: “no 
sistema de castas indiano, pode-se distinguir seis castas mercantes, 
três de escribas, quarenta de camponeses, vinte e quatro de 
jornaleiros, nove de pastores e caçadores, quatorze de pescadores e 
marinheiros, doze de vários tipos de artesãos, carpinteiros, ferreiros, 
ourives e oleiros, treze de tecelões, treze de destiladores, onze de 
empregados domésticos.” 

Assim, as linhas discriminatórias das castas na América podem 
ter sido ainda mais rígidas se comparadas às da Índia. Em 1890, 
“85% dos homens negros e 96% das mulheres negras estavam 
empregados em apenas duas categorias ocupacionais”, escreveu o 
sociólogo Stephen Steinberg, “agricultura e serviço doméstico ou 
pessoal”.  

Quarenta anos depois, com o início da Depressão e com a 
mudança dos afro-americanos para as cidades do Norte, as 
porcentagens de negros na base da hierarquia trabalhista 
permaneceram as mesmas. Então, quase metade dos homens negros 
fazia trabalhos manuais que exigiam apenas costas fortes.  

Apenas 5% foram listados como trabalhadores de colarinho 
branco. Muitos deles eram ministros de Igreja, professores e 
proprietários de pequenos negócios que atendiam a outros negros. 

Ao Norte e ao Sul, o status inferior dos afro-americanos era tão 
bem compreendido a ponto de as pessoas da casta dominante 
relutarem em desempenhar funções consideradas inferiores a sua 
posição. Os americanos brancos sabiam muito bem quais tarefas 
eram consideradas dignas apenas de negros. Os indigentes brancos 
em Ohio, “recusaram-se a carregar água para seu próprio uso”, 
escreveu o historiador David R. Roediger, “por medo de serem 
considerados como fossem escravos”. 

A associação histórica entre trabalho braçal e negritude serviu 
para prender ainda mais os negros em um círculo de subserviência na 
mente americana. Eles foram punidos por estarem na condição às 
quais foram forçados a suportar. E a imagem da servidão se somou à 
suposta condição de trabalhadores livres. 



  64

À medida que o sistema de castas mudou de forma no século 
XX, a casta dominante encontrou formas cada vez mais elaboradas 
de impor a hierarquia ocupacional.  

“Se pessoas brancas e negras trabalham juntas”, escreveu o 
historiador Bertram Doyle na década de 1930, “elas não se envolvem 
nas mesmas tarefas, em geral, e certamente não como iguais ... 
Negros, raramente, ou nunca, são colocados em autoridade sobre 
pessoas brancas. Além disso, o negro espera permanecer nas classes 
mais baixas. Elevam-se, se tanto, apenas sobre outros negros.”  

Não importa o quão bem ele faça seu trabalho, escreveu Doyle, 
“ele não pode esperar uma promoção com frequência”. Seu lugar foi 
predeterminado antes de nascer. 

Pilar Número Seis: Desumanização e Estigma 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) apresenta 
o sexto pilar do sistema de castas: desumanização e estigma. 

A desumanização é um componente padrão na fabricação de 
um grupo externo contra o qual se opõe um grupo interno, e é uma 
tarefa monumental. É uma guerra contra a verdade, contra o visto 
pelos olhos e sentido pelo coração se fosse permitido fazer isso por 
conta própria. 

Desumanizar outro ser humano não é apenas declarar alguém 
não ser humano – e isso não acontece por acaso. É um processo, 
uma programação. É preciso energia e reforço para negar o que é 
evidente em outro membro de sua própria espécie. 

É mais difícil desumanizar uma única pessoa em pé na sua 
frente, enxugando as lágrimas pela perda de um ente querido, assim 
como você faria, ou estremecendo de dor por causa de uma queda 
como faria, rindo de um duplo sentido inesperado como você faria.  

É mais difícil desumanizar um único indivíduo o qual você teve 
a chance de conhecer. Por isso pessoas e grupos em busca de poder e 
divisão não se preocupam em desumanizar um indivíduo. Melhor é 
atribuir um estigma, uma mancha de poluição a um grupo inteiro. 
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Desumanize o grupo e você completa o trabalho de 
desumanizar qualquer pessoa dentro dele. Desumanize o grupo, e 
você os colocou em quarentena.  

Todas as massas de pessoas escolhidas a se elevar e 
programados todos estarão, até mesmo alguns dos alvos da 
desumanização, para não acreditar mais naquilo visto por seus olhos, 
para não mais confiar em seus próprios pensamentos. A 
desumanização distancia não apenas o grupo externo do grupo 
interno, mas aqueles do grupo interno de sua própria humanidade.  

Faz os ex-escravos pensarem em grupo sob todos na 
hierarquia. Um sistema de castas depende da desumanização para 
bloquear os marginalizados fora das normas da humanidade. Dessa 
forma, qualquer ação contra eles será vista como esperada e 
razoável. 

Tanto a Alemanha nazista quanto os Estados Unidos reduziram 
seus grupos de fora, judeus e afro-americanos, respectivamente, a 
uma massa indiferenciada de bodes expiatórios sem nome e sem 
rosto, os amortecedores dos medos coletivos e reveses de cada 
nação.  

A Alemanha culpou os judeus pela perda da Primeira Guerra 
Mundial, pela vergonha e pelas dificuldades econômicas abatidas 
sobre o país após sua derrota. Antes, os Estados Unidos culparam os 
afro-americanos por muitos de seus males sociais.  

Em ambos os casos, os indivíduos foram agrupados por 
compartilharem um único traço estigmatizante, tornado indistinto e 
indistinguível em preparação para a exploração e atrocidades a serem 
infligidas a eles. Os indivíduos não eram mais indivíduos.  

Afinal, a individualidade é um luxo concedido à casta 
dominante. Individualidade é a primeira distinção perdida para o 
estigmatizado. 
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Pilar Número Sete: Terror e Crueldade 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) apresenta 
o sétimo pilar do sistema de castas: terror como aplicação, crueldade 
como meio de controle. 

A única maneira de manter um grupo inteiro de seres 
sencientes em um lugar artificialmente fixo, abaixo de todos os 
outros e abaixo de seus próprios talentos, é com violência e terror, 
psicológico e físico, para evitar a resistência antes que ela possa ser 
imaginada. O mal pede pouco à casta dominante, a não ser ela se 
recostar e não fazer nada.  

Tudo o que ela precisa dos espectadores é sua cumplicidade 
silenciosa no mal cometido em seu nome, embora um sistema de 
castas proteja, e talvez até recompense, aqueles capazes de se 
juntar ao terror. 

Judeus na Europa controlada pelos nazistas, afro-americanos no 
pré-guerra e Jim Crow South e dalits na Índia estavam todos à mercê 
de pessoas alimentadas com uma dieta de desprezo e ódio por eles. 
Elas tinham incentivo para tentar provar sua superioridade aderindo 
ou aquiescendo às crueldades contra seus semelhantes. 

Acima de tudo, as pessoas da casta subordinada deveriam ser 
lembradas do poder absoluto exercido pela casta dominante sobre 
elas. Tanto na América quanto na Alemanha, as pessoas da casta 
dominante chicoteavam e enforcavam seus reféns por violações 
aleatórias e caprichosas de casta, punindo-os pelas respostas 
humanas naturais à injustiça às quais estavam sendo submetidos.  

Na América, “o chicote era o instrumento de punição mais 
comum”, escreveu o historiador Kenneth Stampp. “Quase todos os 
proprietários de escravos o usaram, e poucos escravos adultos 
escaparam completamente.” 

Na Alemanha, os nazistas forçaram e amarraram judeus e 
prisioneiros políticos em uma placa de madeira para serem açoitados 
por infrações menores, como enrolar cigarros das folhas coletadas ou 
matar ratos para aumentar suas rações básicas. Os cativos foram 
forçados a contar cada chicotada lhes infligida.  
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Os nazistas reivindicaram um limite de 25 chicotadas, mas 
fariam jogos mentais alegando a vítima não haver contado 
corretamente e, em seguida, estenderiam a tortura ainda mais. Os 
americanos chegaram a receber quatrocentas chicotadas, tortura 
equivalente a assassinato, com vários homens, ficando exaustos com 
o esforço físico necessário, revezando-se com o chicote. 

No Novo Mundo, poucas criaturas vivas foram, como uma classe 
de seres, sujeitas ao nível de agressão física bruta como uma 
característica de suas vidas diárias por tantos séculos quanto os 
sujeitos da escravidão americana. Era tão comum a ponto de alguns 
superintendentes, ao chegarem a uma nova plantação, decidiam 
sumariamente “chicotear cada mão na plantação para os escravos 
soubessem quem estava no comando”, escreveu Stampp. “Alguns 
usaram como incentivo açoitando o último escravo para fora da 
cabana pela manhã. Muitos o usaram para ‘invadir’ um jovem escravo 
e ‘quebrar o espírito’ de um mais velho insubordinado.” 

Pilar Número Oito: Superioridade versus Inferioridade Inerente 

Isabel Wilkerson em seu livro "Casta" (Caste: the origins of our 
discontents. First edition. New York: Random House, 2020) apresenta 
o oitavo pilar do sistema de castas: superioridade inerente versus 
inferioridade inerente. 

Um filme de Hollywood dos anos 1930 foi ainda lançado durante 
as profundezas da Era Jim Crow. Uma mulher negra, de constituição 
ampla e rosto simples, usava lenço na cabeça e uniforme de criada. 
Seus braços estavam em volta de uma mulher branca, esguia, 
angelical e infantil, seu cabelo dourado e porcelana, sua pele 
escovada se destacam contra a escuridão propositalmente sem 
adornos da mulher negra.  

Quando eles começarem a falar, a “mulher sombria” proferirá 
sílabas invertidas de servilismo e ignorância. A mulher de porcelana 
falará com o refinamento educado da casta superior.  

A frágil estrutura de Mary Pickford está em contraste direto com 
o peso de Louise Beavers em um cenário de casta, representado em 
milhares de filmes e imagens na América, implantando em nossas 
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mentes a superioridade inerente em beleza, merecimento e intelecto 
de um grupo sobre outro. 

Acontece a atriz negra Louise Beavers não ser nada parecida 
com a imagem na tela. Ela tinha poucas opções a não ser interpretar 
o imposto. Ela cresceu na Califórnia e teve que aprender e dominar o 
dialeto quebrado dos servos e ajudantes do sul.  

Ela estava frequentemente sob estresse na estreita caixa onde 
ficava confinada, o que a levou a perder peso no set. Os cineastas 
fizeram com ela colocar acolchoamento em seu quadril já completo, 
para garantir ela contrastar ainda mais com os ingênuos brancos 
abandonados. Estes eram as estrelas de qualquer filme no qual ela 
participasse. 

Abaixo de cada pilar de casta estava a presunção e a lembrança 
contínua da superioridade inata da casta dominante e da inferioridade 
inerente do subordinado. Não bastava os grupos designados serem 
separados por motivos de poluição ou que não se casassem entre si 
ou as pessoas mais baixas sofressem por causa de alguma maldição 
religiosa, mas deveria ser deixar bem-entendido em cada interação 
com um grupo apresentado como superior e inerentemente 
merecedor do melhor em uma determinada sociedade. Logo, aqueles 
considerados os mais baixos mereciam sua condição. 

Para a pessoa de casta inferior, "sua inferioridade 
inquestionável tinha de ser estabelecida", escreveram os 
antropólogos Audrey e Brian Smedley. A suposta inferioridade se 
tornaria a "base para sua atribuição ao status de servo permanente". 

A cada passo, o sistema de castas perfurava nas pessoas sob 
seu feitiço a deferência devida aos nascidos na casta superior e a 
degradação condizente com a casta subordinada. Isso exigia sinais, 
símbolos e costumes para elevar a casta superior e rebaixar as 
designadas para a inferior, em pequenas e grandes maneiras e nos 
encontros cotidianos. 

“Ele deve ser submetido, como outros animais domésticos”, 
observou o abolicionista do século XIX William Goodell, “à raça 
superior a exercer pleno domínio sobre ele”. 
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Os afro-americanos, durante o século do regime de Jim Crow, e 
os judeus, durante os doze anos assassinos do Terceiro Reich, foram 
"muitas vezes proibidos de andar nas calçadas e, em vez disso, foram 
forçados a ceder à casta dominante ou a andar na sarjeta como um 
lembrete de seu estado degradado. 

“Se um negro, homem ou mulher, encontrasse uma pessoa 
branca na rua em Richmond, Virgínia”, por exemplo, escreveu o 
historiador Bertram Doyle, eles eram “obrigados a 'entregar o muro' 
e, se necessário, sair da calçada para a rua, sob pena de punição, 
com listras nas costas nuas”. 

Durante o auge dos sistemas de castas na América, na Índia e 
no Terceiro Reich, a casta mais baixa não tinha permissão para 
carregar os símbolos de sucesso e status reservados à casta superior. 
Não deviam vestir-se melhor do permitido à casta superior, não dirigir 
carros melhores do possível à casta superior, não ter casas mais 
extravagantes se comparadas às da casta superior, caso 
conseguissem garanti-las. 

Na Índia, o sistema de castas ditou o comprimento e as dobras 
dos sáris de uma mulher Dalit. Os dalits não deviam usar roupas ou 
joias de pessoas da casta superior, mas roupas esfarrapadas e mais 
ásperas como "marcas de sua inferioridade". 
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Psicologia da Desigualdade e Divisão Política  
(por Keith Payne) 

Vocês provavelmente já escutaram dizer: a desigualdade 
econômica está historicamente alta. Os 10% mais ricos dos EUA têm 
tanta riqueza quanto os 90% mais pobres combinados. Os 8 
indivíduos mais ricos do mundo têm tanta riqueza quanto os 3,5 
bilhões de habitantes mais pobres do planeta.  

Mas sabem se essa desigualdade está ligada à expectativa de 
vida menor, menos felicidade, mais crime e mais abuso de drogas?  

Parecem problemas ligados à pobreza, mas entre as nações 
ricas e desenvolvidas esses problemas de saúde e sociais estão mais 
intimamente ligados à desigualdade entre as rendas em vez de às 
rendas absolutas. Por causa disso, os EUA, a mais rica e desigual das 
Nações, se sai pior em relação a todos os outros países 
desenvolvidos.  

Pesquisas mostram: a grande maioria dos americanos, tanto 
democratas quanto republicanos, acha a desigualdade estar muito 
elevada e quer mais igualdade salarial. Mas como sociedade não 
conseguimos encontrar um denominador comum, um consenso, uma 
vontade política de fazer qualquer coisa a respeito.  

Conforme a desigualdade tem aumentado nas últimas décadas, 
a polarização política também tem crescido. Enxergamos quem 
discorda de nós como idiota ou imoral.  

Quase metade dos democratas e republicanos acha o outro lado 
não apenas estar errado, mas ser uma ameaça para a nação. Essa 
hostilidade nos impede de encontrar um denominador comum para 
mudar as situações.  

Keith Payne é professor de Psicologia Social na Universidade da 
Carolina do Norte e estudioso dos efeitos da desigualdade no 
pensamento e comportamento das pessoas. Vou demonstrar não ser 
apenas uma coincidência infeliz a desigualdade e a divisão política 
terem aumentado juntas.  
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Existem boas razões psicológicas para a desigualdade causar 
discórdia em nossa política. Existem bons caminhos psicológicos para 
melhorar ambas ao mesmo tempo.  

Para entender por qual razão a desigualdade é tão poderosa, 
primeiro, estamos constantemente nos comparando com outras 
pessoas. Quando fazemos isso, nós realmente gostamos de sair por 
cima. Achamos doloroso ficar por baixo.  

Os psicólogos chamam isso de "Síndrome da Superioridade 
Ilusória". A maioria das pessoas acredita ser melhor face à média em 
quase tudo importante. Evidentemente, isso não é possível, devido 
ao significado de "média".  

Mas as pessoas se sentem assim. A maioria se considera mais 
inteligente comparada à média, mais trabalhadora face a média e 
com mais habilidades sociais.  

A maioria acha dirigir melhor se comparada à média. O mesmo 
ocorre se o estudo for feito com uma amostra de pessoas atualmente 
hospitalizadas por um acidente de carro causado por elas mesmo.  

Queremos nos ver como melhores se comparados à média. Se 
descobrimos o contrário, é uma experiência dolorosa com a qual 
temos de lidar. Fazemos isso mudando nossa forma de ver o mundo.  

Para entender como isso funciona, seus colaboradores e Payne 
fizeram um experimento. Pagaram aos participantes por uma tarefa 
de tomada de decisão, e, na realidade, todos ganharam a mesma 
quantia.  

Foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos: disseram a 
um deles terem se saído melhor face à média, e ao outro eles terem 
se saído pior comparado à média. O primeiro grupo passou a se 
sentir mais rico e o segundo se sentir mais pobre, mas sem nenhuma 
razão objetiva.  

Então, fizeram algumas perguntas a eles. Quando lhes 
perguntaram: “Vocês são bons em tomar decisões?”, o grupo acima 
da média disse ser mais competente comparado com o grupo abaixo 
da média. O grupo acima da média disse o sucesso deles ter sido o 
resultado justo de uma meritocracia. O grupo abaixo da média achou 
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o sistema estar fraudado, e, sendo assim, é claro, seus membros 
estavam certos.  

Apesar dos dois grupos receberem a mesma quantia de 
dinheiro, o grupo se sentiu mais rico defendeu o corte de impostos 
sobre os ricos, assim como benefícios para os pobres. Disseram: 
"Deixem que trabalhem duro e sejam responsáveis por si mesmos".  

Essas atitudes estão enraizadas em valores muito arraigados e 
uma vida inteira de experiências, mas um exercício de dez minutos, 
capaz de fazer as pessoas se sentirem mais ricas ou mais pobres, foi 
suficiente para mudar essas opiniões.  

A diferença entre ser e sentir-se rico ou pobre é importante, 
porque os dois nem sempre se alinham muito bem. Muitas vezes as 
pessoas dizem com nostalgia: “Éramos pobres, mas não sabíamos”.  

Era o caso de Payne quando criança, até quando, na fila do 
almoço do quarto ano, tinha uma moça nova no caixa sem conhecer 
as regras. Ela lhe pediu US$ 1,25. Ficou surpreso, porque nunca 
haviam lhe pedido para pagar o meu almoço. Eu não sabia o que 
dizer, porque não tinha dinheiro. De repente, percebeu pela primeira 
vez as crianças com almoço grátis eram os pobres.  

Aquele momento estranho na fila da merenda escolar mudou 
muito para ele, porque, pela primeira vez, se sentiu pobre. Não tinha 
menos dinheiro em rela dia anterior, mas pela primeira vez, começou 
a ver tudo de forma diferente.  

Isso mudou a maneira como ele via o mundo. Começou a notar 
como as crianças capazes de pagar pelo almoço pareciam se vestir 
melhor se comparadas às outras. Começou a notar as barras de 
queijo amarelo fornecida pelo governo na nossa porta e o vale-
alimentação usado por sua mãe no supermercado. Sempre foi uma 
criança tímida, mas depois daquilo, quase não falava mais na escola. 
Quem era ele para falar?!  

Por décadas, cientistas sociais buscaram evidências de como a 
comparação com outras pessoas motivava a ação política. Eles 
achavam isso mobilizar protestos, greves, talvez até revoluções.  

Mas, repetidas vezes, viram também paralisar outras pessoas, 
porque a verdade é: sentir-se menos capaz em relação aos outros 
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causa vergonha. Faz as pessoas se afastarem, revoltadas com o 
sistema.  

No entanto, sentir-se melhor em relação aos outros é 
estimulante, nos motiva a proteger essa posição. Isso tem 
consequências importantes para a nossa política.  

Para saberem a razão disso, considerem outro experimento. 
Pagaram novamente aos participantes para tomarem decisões. 
Disseram a um grupo ter se saído melhor face à média e ao outro 
que tinha se saído pior diante da média. Novamente, o grupo acima 
da média disse que é uma meritocracia justa, para cortar impostos 
sobre os ricos e os benefícios para os pobres.  

Mas aí perguntaram: o que eles achavam dos participantes 
discordantes deles sobre esses assuntos. Eles são inteligentes ou 
incompetentes? Razoáveis ou tendenciosos?  

O grupo imaginado estar acima da média disse: qualquer um a 
discordar deles deve ser incompetente, tendencioso, cego pelo 
interesse próprio. O grupo abaixo da média não presumiu isso sobre 
os oponentes.  

Existem muitos estudos de psicologia mostrando: quando as 
pessoas concordam conosco, achamos elas serem geniais por 
perceberem nossa inteligência, e quando discordam de nós, 
tendemos a pensar elas serem idiotas.  

Mas isso é novo porque essa conclusão foi conduzida 
inteiramente pelo grupo imaginado ser melhor se comparado a 
média. Ele se sentiu no direito de desconsiderar as pessoas 
discordantes deles.  

Então, pensem em como isso está afetando a política norte-
americana, à medida que os ricos e os pobres se distanciam cada vez 
mais. Sim, muitos consideram idiotas as pessoas do outro lado, mas 
os politicamente engajados a gritarem com os outros sobre política 
são, principalmente, os afortunados.  

Na verdade, conforme a desigualdade tem aumentado nas 
últimas décadas, o interesse político e a participação entre os pobres 
tem despencado. Mais uma vez, as pessoas com sentimento de 
serem deixadas para trás não saem às ruas para organizar 
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campanhas de recenseamento eleitoral ou protestar. Muitas vezes, 
nem vão votar. Em vez disso, elas estão se afastando e desistindo.  

Então, se quisermos fazer algo sobre a desigualdade extrema, 
temos de consertar a atuação política. E para isso, temos de fazer 
algo sobre a desigualdade. Então, o que podemos fazer? O 
maravilhoso sobre espirais é podermos interrompê-las em qualquer 
ponto do ciclo.  

A melhor aposta começa com aqueles de nós com a 
possibilidade de mais ter se beneficiado com o aumento da 
desigualdade. Eles se saíram melhor face à média. Quando somos 
bem-sucedidos, é natural atribuir o sucesso ao nosso próprio trabalho 
duro.  

Mas, pelos estudos mostrados, todo mundo faz isso, 
independentemente de o trabalho duro ter sido o mais importante ou 
não. Toda pessoa bem-sucedida se lembra de ocasiões quando 
trabalhou muito e lutou para ter sucesso. Assim como das vezes 
quando se beneficiaram de boa sorte ou uma mão amiga, mas essa 
parte é mais difícil de lembrar...  

Os psicólogos Shai Davidai e Tom Gilovich chamam isso de 
"assimetria entre ventos". Quando enfrentamos ventos contrários, 
esses obstáculos são tudo o visto. Percebemos e lembramos deles.  

Mas quando tudo está indo do nosso jeito, isto é, a nosso favor, 
notamos apenas a nós mesmos e nossos próprios talentos incríveis. 
Temos de parar e pensar um pouco para reconhecer os ventos 
favoráveis terem nos ajudado, por exemplo, escolas e universidades 
públicas, bolsas de estudo, livros baixados de graça na web.  

É muito fácil ver o que há de errado com as pessoas a 
discordarem de nós. Alguns dos ouvintes podem ter achado Payne 
um idiota logo de cara, porque falou a desigualdade ser ruim.  

A parte difícil é reconhecer: em uma posição diferente, 
veríamos tudo de forma distinta, assim como os participantes de seus 
experimentos.  

Se estiverem no grupo acima da média na vida, e se estão 
vendo uma palestra TED, provavelmente estão, então ele os deixou 
com este desafio. Na próxima vez, quando cogitarem desconsiderar 
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alguém a discordar de vocês por ser um idiota, pensem nos ventos 
favoráveis terem ajudado vocês a chegar ao ponto em que estão.  

Qual golpe de sorte vocês tiveram de modo a possibilitar as 
coisas serem diferentes? Por quais mãos amigas vocês são gratos?  

Reconhecer esses ventos favoráveis nos dá a humildade 
necessária para ver a discordância de nós não tornar as pessoas 
idiotas. O verdadeiro trabalho árduo é encontrar um denominador 
comum, porque só os afortunados têm o poder e a responsabilidade 
de mudar as coisas.  

Fernando Nogueira da Costa: Será?! Sem pressão dos párias? 
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Automação acabará com todos os empregos?  
(por David Autor) 

Em Palestra TED, David Autor apresenta um paradoxo do qual 
você não ouve muito: apesar de um século criando máquinas para 
fazer nosso trabalho por nós, a proporção de adultos com trabalho 
nos Estados Unidos aumentou consistentemente nos últimos 125 
anos. Por qual razão o trabalho humano não se tornou redundante e 
nossas habilidades, obsoletas?  

Nesta palestra sobre o futuro do trabalho, o economista David 
Autor aborda a questão de porque ainda existem tantos empregos e 
apresenta uma resposta surpreendente e esperançosa. 

Aqui vai um fato impressionante: nos 45 anos desde a 
introdução do caixa eletrônico, aquela máquina onde se saca 
dinheiro, o número de caixas bancários humanos, empregados nos 
Estados Unidos, praticamente dobrou de 250 mil para 500 mil. De 
250 mil, em 1970, para cerca de 500 mil hoje. Cerca de 100 mil deles 
foram contratados a partir do ano 2000.  

Esses fatos, revelados em livro recente do economista James 
Bessen, da Universidade de Boston, levantam uma questão 
intrigante: o que todos esses caixas estão fazendo? E por qual razão 
a automação não eliminou o emprego deles até agora?  

Se pensarmos sobre isso, muitas das grandes invenções dos 
últimos 200 anos foram projetadas para substituir o trabalho 
humano. Tratores foram desenvolvidos para substituir o trabalho 
físico humano por força mecânica. Linhas de montagem foram 
projetadas para substituir o inconsistente trabalho braçal humano 
pela perfeição das máquinas. Computadores foram programados para 
trocar a propensão a erros e a inconsistência do cálculo humano, pela 
perfeição digital.  

Essas invenções funcionaram. Não mais escavamos valas, 
manualmente, não usamos pesadas ferramentas de ferro, nem 
fazemos a contabilidade em livros de verdade. Mesmo assim, a 
proporção de adultos americanos no mercado de trabalho é maior 
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agora, em 2016, se comparada há 125 anos, em 1890, e aumentou a 
cada década, no intervalo de 125 anos.  

Isso indica um paradoxo. As máquinas, cada vez mais, fazem o 
trabalho por nós. Por qual razão isso não torna nosso trabalho 
redundante e nossas habilidades obsoletas? Por qual razão ainda há 
tantos empregos?  

David Autor tenta responder essa questão hoje e, em seguida, 
falar o que isso significa para o futuro do trabalho. Além disso, desfia 
quais desafios a automação coloca ou não para nossa sociedade.  

Por que há tantos empregos? Existem dois princípios 
econômicos fundamentais em jogo. Um tem a ver com a genialidade 
e a criatividade humana. O outro, com a insatisfação humana, ou a 
ganância, se preferirem.  

Autor chama o primeiro de "princípio do O-ring". Ele determina 
o tipo de trabalho feito. O segundo é o princípio de nunca ser o 
bastante. Ele determina quantos empregos realmente existem.  

Começa explicando o "O-ring". Os caixas eletrônicos dos bancos 
têm dois efeitos a se compensarem no trabalho dos caixas humanos.  

Eles substituíram muitas das tarefas dos caixas humanos. O 
número de caixas por agência caiu cerca de um terço. Mas os bancos 
logo perceberam também ter ficado mais barato abrir novas agências. 
Daí o número de agências aumentou cerca de 40% no mesmo 
período.  

O resultado líquido foi mais agências e mais caixas. Mas esses 
caixas estavam fazendo um trabalho um pouco diferente. Como suas 
tarefas rotineiras de caixa diminuíram, eles passaram a ter menos 
funções de caixa e mais funções de pessoal de vendas, forjando 
relacionamentos com os clientes, resolvendo problemas e 
apresentando novos produtos como cartões de crédito, empréstimos 
e investimentos.  

Bem, mais caixas fazendo esses trabalhos exigem mais 
conhecimento. Há um princípio geral aqui. A maior parte do trabalho 
feitos requer uma variedade de habilidades, cérebros e músculos, 
especialidade técnica e domínio intuitivo, transpiração e inspiração, 
nas palavras de Thomas Edison.  
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Em geral, automatizar um subconjunto dessas tarefas não torna 
as outras desnecessárias. Na verdade, torna-as mais importantes. 
Aumenta seu valor econômico.  

Autor dá um exemplo cruel. Em 1986, a nave espacial 
Challenger explodiu e caiu na Terra menos de dois minutos após o 
lançamento. A causa foi um anel de borracha barato, um "O-ring", do 
lançador de foguetes. Congelou na plataforma do lançador na noite 
anterior e falhou, catastroficamente, momentos antes do lançamento.  

Nesse empreendimento de bilhões de dólares, aquele simples 
anel de borracha fez a diferença entre o sucesso da missão e a 
catastrófica morte de sete astronautas. Uma engenhosa metáfora 
para esse trágico acidente é a função de produção do anel de 
borracha, como chamou o economista de Harvard, Michael Kremer, 
após o desastre da Challenger.  

A função de produção daquele anel exprime o trabalho como 
uma série de passos integrados, elos de uma corrente. Cada um dos 
elos deve se garantir a fim de a missão ter sucesso. Se algo falha, a 
missão, o produto ou o serviço, vai por água abaixo.  

Essa situação precária tem uma implicação positiva 
surpreendente, qual seja, a melhoria na confiabilidade de qualquer 
um dos elos da corrente aumenta o valor da melhoria de cada um dos 
outros elos.  

Concretamente, se a maioria dos elos são fracos e propensos a 
falhas, o fato de seu elo não ser tão confiável não é tão importante. 
Provavelmente algo mais irá quebrar. Mas, conforme os outros elos se 
tornam robustos e confiáveis, a importância do seu elo se torna mais 
fundamental. No limite, tudo depende dele.  

O anel de borracha foi crítico para a espaçonave Challenger 
porque tudo mais funcionou perfeitamente. Se a Challenger fosse o 
equivalente ao Microsoft Windows 2000 da era espacial, a 
confiabilidade daquele anel não seria significativa, porque a máquina 
teria quebrado.  

Aqui um ponto mais abrangente. Em muitos trabalhos feitos, 
nós somos “os anéis de borracha”. Caixas eletrônicos podem fazer 
certas tarefas manuais mais rápido e melhor que os caixas humanos, 
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mas isso não os torna inúteis, isso aumenta o valor de suas 
habilidades de resolução de problemas e de seus relacionamentos 
com os clientes.  

O mesmo princípio se aplica se estivermos construindo um 
edifício, diagnosticando e cuidando de um paciente ou dando aulas 
para uma turma cheia de estudantes. Conforme nossas ferramentas 
melhoram, a tecnologia engrandece nossa influência e aumenta a 
importância das nossas especialidades, do nosso julgamento e da 
nossa criatividade.  

Isso me leva ao segundo princípio: nunca ser o bastante. Você 
pode pensar: "Certo, O-ring, entendi". Ele diz o trabalho feito pelas 
pessoas sempre será importante. Não podem ser feitos por 
máquinas, mas ainda são necessários. Mas isso não diz quantos 
empregos serão necessários.  

Se você pensar nisso, não é óbvio, se conseguirmos 
produtividade suficiente em algo, basicamente construímos nossa 
saída do emprego? Em 1900, 40% dos empregos americanos eram 
nas fazendas. Hoje, são menos de 2%. Por que existem tão poucos 
fazendeiros hoje? Não é porque estamos comendo menos.  

Um século de crescimento da produtividade nas fazendas e 
agora alguns milhões de fazendeiros podem alimentar uma nação de 
320 milhões. É um progresso incrível, mas também significa: só 
restam empregos "O-ring" nas fazendas.  

Então, claramente, a tecnologia pode eliminar empregos. A 
agricultura é apenas um exemplo. Existem muitos outros como esse.  

Mas o que é verdade sobre um simples produto, serviço ou 
indústria nunca foi verdade para a economia como um todo. Muitas 
indústrias nas quais trabalhamos hoje: Saúde e Medicina, Finanças e 
Seguros, Eletrônica e Computação, eram pequenas ou mal existiam 
um século atrás.  

Muitos dos produtos nos quais gastamos muito dinheiro, como 
condicionadores de ar, SUVs computadores e dispositivos portáteis, 
eram muito caros ou nem haviam sido inventados um século atrás. À 
medida que a automação libera nosso tempo e aumenta as 
possibilidades, inventamos novos produtos, novas ideias, novos 
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serviços de modo a chamar a nossa atenção, ocupar nosso tempo e 
estimular o consumo.  

Você deve achar algumas das coisas como as seguintes são 
banais: yoga extrema, turismo de aventura, Pokémon GO. Autor 
concordar. Mas as pessoas querem essas coisas, e querem trabalhar 
duro para tê-las.  

O trabalhador médio, em 2015, caso desejasse alcançar o 
padrão de vida médio de 1915 poderia fazer isso trabalhando apenas 
17 semanas por ano, um terço do tempo. Mas a maioria das pessoas 
escolhe não fazer isso.  

Elas querem trabalhar mais para colher os frutos da tecnologia 
disponíveis para elas. A abundância material nunca eliminou a 
percepção de escassez. Nas palavras do economista Thorstein Veblen, 
“a invenção é a mãe da necessidade”.  

Se você aceita esses dois princípios, o princípio "O-ring" e o de 
nunca estar satisfeito, então você concorda com Autor. Haverá 
empregos no futuro.  

Significa não termos de nos preocupar? Automação, emprego, 
robôs e trabalhos. Eles cuidarão de si próprios? Não. Não é esse o 
meu argumento.  

A automação cria riqueza, nos permitindo mais trabalho em 
menos tempo. Não existe uma lei econômica a determinar irmos usar 
bem essa riqueza – e devemos nos preocupar com isso.  

Considerem dois países: Noruega e Arábia Saudita. Ambos ricos 
em petróleo, é como se tivessem dinheiro jorrando do chão.  

Mas eles não usaram essa riqueza igualmente bem para criar 
prosperidade humana.  

A Noruega é uma democracia próspera. Normalmente, seus 
cidadãos trabalham e convivem bem juntos. Geralmente é 
classificada entre o primeiro e o quarto lugar no ranking de felicidade 
nacional.  

A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta na qual, para 
muitos cidadãos, faltam possibilidades de desenvolvimento pessoal. 
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Geralmente está classificada em 35º lugar entre as nações mais 
felizes, nível baixo para uma nação tão rica. Apenas para 
comparação, os EUA geralmente estão por volta do 12º ou 13º 
lugares.  

A diferença entre esses dois países não é a riqueza e não é sua 
tecnologia. São suas instituições.  

A Noruega investiu na construção de uma sociedade com 
oportunidades e mobilidade econômica. A Arábia Saudita elevou o 
padrão de vida, enquanto frustrava muitas outras reivindicações. Dois 
países, ambos ricos, não da mesma forma.  

Isso traz o desafio a ser enfrentado hoje, o desafio colocado 
pela automação. O desafio não é estarmos ficando sem trabalho. Os 
EUA criaram 14 milhões de empregos desde o auge da Grande 
Depressão.  

O desafio é muitos desses empregos não serem bons, e muitos 
cidadãos não podem se qual i f icar com programação de 
computadores, por exemplo, para os bons empregos sendo criados.  

O crescimento do emprego nos EUA, e em muitos países 
desenvolvidos, se parece com uma barra, com o peso aumentando 
nas duas extremidades.  

Por um lado, temos educação excelente, empregos com bons 
salários, como médicos e enfermeiras, programadores e engenheiros, 
gerentes de marketing e de vendas. O emprego é robusto nessas 
áreas, há crescimento do emprego.  

Analogamente, o crescimento do emprego é forte em áreas de 
baixa especialização, empregos de baixa escolaridade, como serviços 
de alimentação, limpeza, segurança e saúde domiciliar.  

Simultaneamente, o emprego está encolhendo em trabalhos da 
classe média, com escolaridade e salários médios, como postos 
operacionais e de produção, e serviços administrativos e vendas.  

As razões para essa redução intermediária não são misteriosas. 
Muitos desses trabalhos médios usam regras e procedimentos bem 
conhecidos e repetitivos. Isso aumenta a possibilidade de serem 
codificados em programas e executados por computadores. 
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 O desafio criado por esse fenômeno, chamado pelos 
economistas de polarização de emprego, é ele tropeçar nos degraus 
da escada econômica, encolher o tamanho da classe média e 
ameaçar nos tornar uma sociedade mais estratificada.  

Por um lado, uma série de empregos bem pagos, profissionais 
de alta educação, com trabalhos interessantes e, do outro, grande 
número de cidadãos em empregos de salário baixo, cuja 
responsabilidade primária é o conforto e a saúde dos ricos. Essa não 
é a visão de progresso, para Autor, e duvida ser a sua.  

Mas há notícias encorajadoras. Já enfrentamos momentos 
similares de transformações econômicas no passado, e passamos por 
eles com sucesso.  

No fim dos anos 1800 e início dos anos 1900, quando a 
automação eliminou um grande número de empregos agrícolas, 
aquele trator lá atrás, os estados agrícolas viram a ameaça de 
desemprego em massa, de uma geração de jovens não mais 
necessária nas fazendas, mas não apta para a indústria.  

Com o aumento desse desafio, eles deram um passo radical de 
chamar toda aquela população jovem para ficar na escola e continuar 
sua educação para esperar pela idade de 16 anos. Foi chamado de 
"High School Movement" – e foi tremendamente caro fazer isso.  

Não apenas eles tiveram de investir em escolas, mas aqueles 
jovens não puderam trabalhar em seus empregos. Isso também 
acabou sendo um dos melhores investimentos dos Estados Unidos no 
século 20. Isso lhe deu a força de trabalho mais qualificada, flexível e 
produtiva do mundo.  

Para entender como isso funcionou bem, imaginem pegar a 
força de trabalho de 1899 e trazê-la para o presente. Apesar de 
serem fortes e com boas características físicas, muitos deles não 
teriam a educação e habilidade com números básicos para fazer 
qualquer coisa, exceto os trabalhos mais simples. Muitos deles 
ficariam desempregados.  

Esse exemplo ressalta a prioridade das nossas instituições, 
especialmente das nossas escolas, em permitir a colheita da nossa 
prosperidade tecnológica.  
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É besteira dizer “não há com o que se preocupar”. Claramente, 
podemos entender mal. Se os Estados Unidos não tivessem investido 
em escolas e em habilidades há um século com o "High School 
Movement", seriam menos prósperos, menos móveis e, 
provavelmente, teria uma sociedade muito menos feliz.  

Mas também é besteira dizer “nosso destino está traçado”. Isso 
não é decidido pelas máquinas, nem mesmo pelo mercado. É decidido 
por nós e pelas nossas instituições, compostas e dirigidas por gente.  

Autor começou essa conversa com um paradoxo. Nossas 
máquinas cada vez mais fazem o trabalho por nós. Por qual razão 
isso não torna nosso trabalho e nossas habilidades desnecessários? 
Não está claro o caminho para o nosso inferno econômico e social 
estar calçado nas nossas grandes invenções?  

A história, repetidamente, ofereceu uma saída para esse 
paradoxo.  

A primeira parte da resposta é: a tecnologia amplia nossa 
influência, aumenta a importância, agrega valor à nossa 
especialização, nosso julgamento e nossa criatividade. Isso é o "O-
ring".  

A segunda parte da resposta é: nossa infinita inventividade e os 
desejos insondáveis indicam nunca estarmos satisfeitos o bastante. 
Sempre há um novo trabalho a ser feito pela criação de novas 
necessidades consumistas para um novo padrão de bem-estar.  

Ajustar-se ao ritmo da mudança tecnológica cria desafios reais, 
vistos muito claramente no mercado de trabalho polarizado e na 
ameaça colocada por isso à mobilidade econômica.  

Acordar para esse desafio não é automático. Não é de graça. 
Não é fácil. Mas é factível. E aqui vão as notícias encorajadoras, 
dadas por Autor.  

Por conta da incrível produtividade norte-americana, são ricos. 
Claro, podem investir em nós mesmos e em nossas crianças, como os 
EUA fizeram há centenas de anos com o "High School Movement". 
Não podem se dar ao luxo de não fazer isso.  
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Agora você pode estar pensando: o professor Autor nos trouxe 
um conto animador sobre um passado distante, um passado recente, 
talvez do presente, mas provavelmente não do futuro. Porque todos 
sabem que estes tempos são diferentes. Correto?  

Este tempo é diferente? Claro, este tempo será diferente. Cada 
tempo é diferente.  

Em várias ocasiões nos últimos 200 anos, estudiosos e ativistas 
ligaram o alarme avisando “estamos saindo do trabalho e nos 
tornando obsoletos”.  

Por exemplo, os ludistas, no início dos anos de 1800; o 
secretário do trabalho dos EUA, James Davis, em meados da década 
de 1920; o ganhador do Prêmio Nobel de Economia Wassily Leontief, 
em 1982; e, claro, muitos estudiosos, especialistas, tecnólogos e 
figuras da mídia, hoje.  

Essas previsões podem colocar Autor como arrogante. Essas 
profecias autoproclamadas dizem: "Se não posso pensar o que as 
pessoas farão com o trabalho no futuro, então vocês, eu e nossas 
crianças não pensaremos sobre isso também".  

Ele não tem coragem de apostar contra a inventividade 
humana. Pode dizer o possível de as pessoas fazerem em relação ao 
trabalho daqui a centenas de anos. Mas o futuro não se dobra à sua 
imaginação.  

Se ele fosse um fazendeiro em Iowa, no ano de 1900, e um 
economista do século 21 se teletransportasse para a sua fazenda e 
lhe dissesse: “Ei, adivinha, fazendeiro Autor, nos próximos 100 anos, 
o trabalho na agricultura irá cair de 40% dos empregos para 2%, 
devido ao aumento da produtividade. O que você acha ser possível os 
outros 38% dos trabalhadores fazer?” Autor não teria dito: “Oh, 
entendo. Seremos desenvolvedores de aplicativos, radiologistas, 
instrutores de yoga, Bitmoji”.  

Ele não teria a menor ideia. Mas gostaria de ter sabedoria para 
dizer: “Poxa, 95% de redução do emprego na agricultura sem 
escassez de alimentos. Isso é um progresso imenso. Espero a 
humanidade encontrar algo marcante para fazer com toda essa 
prosperidade."  
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E ele conclui sua palestra TED dizendo: isso tem sido assim. 
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Escassez: uma nova forma de pensar a falta de 
recursos 

Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir, coautores do livro 
Escassez: uma nova forma de pensar a falta de recursos na vida das 
pessoas e nas organizações (Rio de Janeiro: Best Business, 2016), 
tinham algo em comum quando o escreveram: ambos estavam 
sentindo os efeitos da escassez. Por escassez, queriam dizer ter 
menos do imaginado necessário para si.  

Sendhil sentia-se atormentado, percebia ter pouco tempo para 
tudo o que precisava fazer. Shafir sentia-se sem grana, com pouco 
dinheiro para todas as contas a pagar. Poderia esse ponto em comum 
explicar o comportamento deles? 

Descobrir uma lógica comum à escassez teria grandes 
implicações. A escassez é um conceito amplo. Ele se estende bem 
além dessas histórias pessoais.  

O problema do desemprego, por exemplo, também é um 
problema de escassez financeira. A perda de emprego torna o 
orçamento do lar subitamente apertado, a renda fica pequena demais 
para cobrir o financiamento da casa, o pagamento do carro e as 
despesas do dia a dia.  

O problema do isolamento social crescente é uma forma de 
escassez social, um indicativo de pessoas com pouquíssimos vínculos 
sociais.  

O problema da obesidade também é, talvez contrariando o 
senso comum, um problema de escassez. Seguir uma dieta exige 
lidar com o desafio de ter menos para comer daquilo com o qual você 
está acostumado — um orçamento de calorias apertado ou uma 
escassez de calorias.  

O problema da pobreza global, a tragédia de multidões com a 
necessidade de se virar com apenas US$1 ou US$2 por dia, é outro 
tipo de escassez financeira. Ao contrário do repentino e 
possivelmente passageiro aperto no orçamento de alguém causado 
pela perda do emprego, a pobreza significa um orçamento 
perpetuamente apertado. 
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A escassez conecta mais além de apenas os problemas: 
atravessa muitos problemas da sociedade. Eles ocorrem em 
diferentes culturas, condições econômicas e sistemas políticos, mas 
todos têm como característica a mesma escassez. Poderia haver uma 
lógica comum à escassez, uma lógica a operar nesses cenários 
diversos? 

Os coautores tinham de responder a essa pergunta. Estavam 
ocupados demais para deixar de fazê-lo. 

Quando eles contaram a um colega economista estaremo 
estudando a escassez, ele comentou, “Já existe uma Ciência da 
Escassez. Vocês devem ter ouvido falar. Chama-se Ciência 
Econômica”. Ele estava certo, é claro. A Economia é o estudo de como 
usar meios limitados para alcançar os desejos ilimitados. Busca 
entender como pessoas e sociedades administram a escassez física. 

A abordagem da escassez, feita por Mullainathan e Shafir, é 
diferente. Em Economia, a escassez é universal. Todos temos uma 
quantidade de dinheiro limitada. Nem mesmo as pessoas mais ricas 
podem comprar tudo.  

Mas os coautores sugerem, embora a escassez física seja 
universal, a sensação trazida por ela não é. Em determinada 
situação, você pode estar bastante consciente da escassez, da 
finitude do tempo. Em outra, a escassez é uma realidade distante, se 
você a sentia. A sensação de escassez é diferente da realidade física. 

De onde vem a sensação de escassez? É claro que os limites 
físicos, como o dinheiro em nossas contas bancárias, as dívidas e as 
tarefas necessárias de concluir exercem um grande papel. Mas nossa 
percepção subjetiva sobre o que tem importância também influencia: 
de quanto precisamos para conquistar o desejado ou a meta? Qual é 
a importância dessa compra?  

Esses desejos são moldados pela cultura, pela educação e até 
pela genética. Podemos desejar alguma coisa, por exemplo, bens da 
moda, profunda e simplesmente, por causa de nossa fisiologia ou 
porque nosso vizinho a tem.  

A sensação de escassez depende tanto de o que está 
disponível, quanto de nossos gostos. Muitos estudiosos — sociólogos, 
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psicólogos, antropólogos, neurocientistas, psiquiatras e até 
marqueteiros — têm tentado decifrar o que explica esses gostos.  

Neste livro, os coautores tentam evitar essa discussão. Deixam 
as preferências serem o que são e focam, em vez disso, na lógica e 
nas consequências da escassez:  

1. o que acontece com nossas mentes quando sentimos termos 
muito pouco?  

2. c o m o i s s o i n f l u e n c i a n o s s a s e s c o l h a s e n o s s o s 
comportamentos? 

Em uma aproximação grosseira, a maioria das disciplinas, 
incluindo a Economia, diz o mesmo sobre essa questão. A 
consequência de ter menos do desejado é simples: somos infelizes.  

Quanto mais pobres somos, menos coisas boas podemos ter, 
seja uma casa em um bom bairro ou algo tão substancial quanto 
nossa comida. Ter menos é desagradável. E pode ter repercussões, 
por exemplo, na saúde, na segurança ou na educação. A escassez 
leva à insatisfação e à luta. 

Embora isso certamente seja verdade, Mullainathan e Shafir 
acham faltar algo crucial na argumentação comum. A escassez não é 
apenas uma restrição física. É também uma mentalidade.  

Quando captura nossa atenção, ela muda o modo como 
pensamos, seja em um nível de milésimos de segundos, horas, dias, 
ou semanas. Ao ocupar nossa mente, ela afeta o notado, o modo 
como pesamos as escolhas, o modo como deliberamos e, por fim, o 
que decidimos e como nos comportamos.  

Quando funcionamos sob a escassez, representamos, 
administramos e lidamos com problemas de maneira diferente. 
Alguns campos têm estudado mentalidades criadas por situações 
específicas de escassez: como a dieta afeta o humor ou como um 
contexto cultural específico pode afetar as atitudes dos pobres locais.  

Mullainathan e Shafir estão propondo algo muito mais 
universal: a escassez, em qualquer forma, cria uma mentalidade 
semelhante. E ela pode ajudar a explicar muitos dos comportamentos 
e consequências da escassez. 
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Quando a escassez captura a mente, nós nos tornamos mais 
atentos e eficientes. Há muitas situações na vida onde manter o foco 
pode ser um desafio. Procrastinamos no trabalho porque nos 
distraímos a toda hora.  

Um prazo apertado ou a falta de dinheiro faz nos 
concentrarmos na tarefa à frente. Com as mentes focadas, tendemos 
a errar menos por descuido. Isso faz muito sentido: a escassez nos 
captura porque é importante, merece nossa atenção. 

Mas não podemos escolher de todo quando nossas mentes 
estão focadas. Pensamos naquele projeto pendente não apenas 
quando nos sentamos para trabalhar, mas também quando estamos 
em casa tentando ajudar a filha com o dever de casa.  

A mesma captura automática tanto nos ajuda na concentração 
quanto torna-se um fardo no restante da vida. Quando estamos 
preocupados com a escassez, como nossas mentes retornam o tempo 
todo a ela, temos menos espaço mental para as outras partes da 
vida.  

Isso é mais além de uma metáfora. Podemos medir 
diretamente a capacidade mental ou, como chamamos isso, a largura 
de banda.  

Podemos medir a inteligência fluida, um recurso-chave capaz de 
afetar o modo como processamos informações e tomamos decisões. 
Podemos medir o controle executivo, um recurso-chave a afetar o 
quanto nos comportamos impulsivamente.  

A escassez reduz todos esses componentes da largura de banda 
— ela nos torna menos perspicazes, com menos visão do futuro, 
menos controlados. E os efeitos são consideráveis.  

Ser pobre, por exemplo, reduz mais a capacidade cognitiva de 
uma pessoa se comparada a uma noite inteira sem dormir. Não se 
trata de os pobres terem uma largura de banda menor como 
indivíduos. Mas sim de a experiência da pobreza reduzir a largura de 
banda de qualquer um. 

Quando pensamos em pobres, pensamos naturalmente em falta 
de dinheiro. Se pensamos em pessoas ocupadas ou solitárias, 
pensamos em falta de tempo ou de amigos.  
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Mas os resultados de Mullainathan e Shafir sugerem todos os 
tipos de escassez levarem a uma falta de largura de banda. E como 
ela afeta todos os aspectos do comportamento, sua falta tem 
consequências. 

 A escassez cria suas próprias armadilhas. Isso oferece uma 
explicação muito diferente para o motivo pelo qual os pobres 
continuam pobres, os ocupados continuam ocupados, os solitários 
continuam solitários, e as dietas costumam fracassar.  

Para entender esses problemas, teorias já existentes recorrem 
à cultura, personalidade, preferências ou instituições. Quais as 
atitudes dos endividados em relação ao dinheiro e ao crédito? Quais 
os hábitos de trabalho de uma pessoa ocupada demais? Que normas 
culturais e preferências desenvolvidas orientam as escolhas 
alimentares dos obesos?  

Os resultados de Mullainathan e Shafir sugerem algo muito 
mais básico: muitos desses problemas podem ser entendidos por 
meio da mentalidade da escassez. Isso não é dizer a cultura, as 
forças econômicas e a personalidade não importarem. Com certeza 
importam. Mas a escassez tem sua própria lógica. Ela opera acima 
dessas forças. 

Analisar as armadilhas da escassez juntas não significa todas as 
suas formas terem consequências de mesma magnitude. A 
mentalidade da escassez pode opera pode operar com muito mais 
importância em um contexto em lugar de em outro.  

A estrutura da memória humana, por exemplo, pode ser usada 
para entender tudo, do trivial (pensamento periférico como nomes e 
datas) ao importante (pensamento sistêmico como conceitos e 
teorias) e ao trágico (ser acometido pela doença de Alzheimer). De 
maneira semelhante, embora a lógica da escassez possa ser parecida 
em domínios diversos, seu impacto pode ser bem diferente.  

Isso é particularmente verdadeiro quando analisamos o caso da 
pobreza. As circunstâncias da pobreza podem ser muito mais 
extremas, muitas vezes associadas a contextos mais desafiadores e 
menos indulgentes.  
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A taxa da largura de banda (capacidade mental), por exemplo, 
tende a ser maior para os pobres em vez de ser para os ocupados ou 
dos obrigados a fazerem dieta.  

De certa maneira, o argumento neste livro é bem simples. A 
escassez captura nossa atenção, e isso proporciona um benefício 
estreito: fazemos melhor o trabalho de administrar necessidades 
prementes.  

Porém, de maneira mais ampla, isso tem um custo para nós:  

1. negligenciamos outros interesses e  

2. nos tornamos menos eficientes no restante da vida.  

Esse argumento não apenas ajuda a explicar como a escassez 
influencia nosso comportamento, ele também produz alguns 
resultados surpreendentes e lança uma nova luz sobre o modo como 
podemos agir para administrar a própria escassez. 

Este livro descreve uma Ciência em formação, uma tentativa 
de:  

1. descobrir os suportes psicológicos da escassez e  

2. de usar esse conhecimento para entender uma grande 
variedade de fenômenos sociais e comportamentais.  

Grande parte do livro recorre a pesquisas originais realizadas 
em ambientes desde laboratórios de universidades, shopping centers 
e estações de trem até refeitórios para pobres em Nova Jersey e 
canaviais na Índia. Também revisita estudos mais antigos (como o 
estudo da fome) pelas lentes de nova hipótese, reinterpretando-os de 
maneiras não previstas pelos autores originais. Usa essas evidências 
para construir o estudo de caso e apresentar uma nova perspectiva. 

Uma vantagem de trabalhar em algo tão novo é isso poder ser 
apresentado tanto a especialistas quanto a não especialistas. Como o 
argumento é baseado em diversos campos, da Ciência Cognitiva à 
Economia do Desenvolvimento, poucas pessoas serão especialistas 
em todas essas áreas. Em sua maioria, elas serão novatas em pelo 
menos parte do material apresentado.  
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Para acomodar isso, os coautores trabalharam duro a fim de 
tornar todo o livro, mesmo as partes técnicas, de fácil acesso a um 
público amplo. Também usaram muitas histórias e situações 
hipotéticas.  

Na verdade, estas estórias nunca servem como substitutos de 
evidências cuidadosas, mas são usadas para produzir conceitos 
intuitivos, para dar vida a ideias. Por fim, a força do argumento se 
baseia, naturalmente, nas evidências a serem apresentadas.  

Para os leitores em busca de maiores detalhes técnicos, 
incluíram notas extensas ao fim do livro. Em lugar de simplesmente 
oferecer referências, essas notas discutem detalhes dos estudos 
apresentados e mencionam outros tangenciais demais para serem 
incluídos, mas ainda assim relevantes. Em geral, possibilitam o leitor 
mergulhar ainda mais fundo caso encontre algo de interesse 
particular. 

Este livro não pretende ser a palavra final. Propõe uma nova 
perspectiva para um problema antiquíssimo. Ele deve ser tratado com 
seriedade.  

Sempre há uma nova maneira de pensar, também há novas 
implicações a serem deduzidas, novas magnitudes a serem decifradas 
e novas consequências a serem entendidas. Há muito mais para ser 
feito e, nesse sentido, o livro é um convite para participar de um 
processo de descoberta. 

Armadilha da Escassez 

Os coautores chamam de armadilha da escassez: uma situação 
onde o comportamento da pessoa contribui para a escassez. Pessoas 
ao caírem nas armadilhas da escassez podem herdar componentes 
dela além de seu controle.  

Mullainathan e Shafir estão particularmente interessados 
naquela parte da escassez resultante de nosso comportamento. Estão 
interessados em como a escassez gera esse comportamento, em 
como se perpetua — e com frequência se amplia — por meio do qual 
fazemos o feito quando estamos com uma mentalidade de escassez. 
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A escassez não é simplesmente uma questão de recursos 
físicos. Em dois casos, ambos têm os mesmos recursos disponíveis, 
mas um experimenta a escassez, e outro, não. No primeiro caso, os 
dois têm a mesma quantidade de trabalho e o mesmo tempo; no 
segundo, eles têm a mesma quantidade de terra e a mesma renda. 
Os resultados diferentes decorrem do modo como esses recursos são 
aplicados. 

Esse contraste entre ambos torna claro o pretendido dizer com 
armadilha da escassez. Ambos enfrentam restrições claras, mas um 
caiu nessa armadilha graças a seus próprios comportamentos.  

Em geral, a armadilha da escassez vai mais além uma falta de 
recursos físicos. Baseia-se em um mau uso desses recursos, de modo 
a ocorrer uma falta efetiva. É estar sempre um passo atrás, sempre 
pagando as despesas anteriores. É uma maneira de administrar e 
usar o que você tem de modo a parecer e sentir você ter ainda 
menos. Uma escassez inicial é composta por comportamentos de 
modo a magnificarem. 

Com frequência, observamos a escassez no mundo e não a 
percebemos. O problema não é o quanto é gasto, mas como isso é 
gasto. O devedor perpétuo está gastando menos naquilo desejado, 
porque grande parte de sua renda é para pagar os empréstimos. A 
pessoa que está sempre um passo atrás gasta menos tempo para 
fazer as coisas, grande parte de seu tempo é usada para tentar 
acompanhar o passo.  

De maneira mais concreta, podemos olhar para os ambulantes 
e pensar eles terem pouquíssimo dinheiro para economizar. Podemos 
pensar eles terem uma renda pequena demais. É claro isso ser 
verdade. Mas a escassez também os põe em uma armadilha por 
outro motivo. 

Nesse tópico, os coautores descreveram as armadilhas da 
escassez, como elas operam e por que caímos nelas. E por que, 
assim como o ambulante não separa uma parcela do ganho por dia, 
não fazemos as coisas possíveis de nos tirar da armadilha da 
escassez. 
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Pobreza: Escassez Extrema 

A pobreza é, com certeza, o exemplo de escassez mais 
disseminado e importante. Sua amplitude e intensidade no mundo 
moderno são impressionantes. 

Mesmo em um país como os Estados Unidos, a pobreza é grave. 
Quase 50% de todas as crianças norte-americanas utilizarão o 
auxílio-alimentação em algum momento. Cerca de 15% dos lares 
norte-americanos tiveram problemas para encontrar comida para a 
família durante o ano. 

Até esse ponto do livro, Mullainathan e Shafir discutiram as 
variedades de escassez como se fossem intercambiáveis. Saltaram da 
dieta para a pobreza profunda e para a pressão do tempo com pouca 
preocupação com as diferenças. Afinal de contas, esta é a tese deles.  

Se a escassez evoca uma psicologia única, independente de sua 
fonte, então estamos livres para tratar as variedades de escassez da 
mesma maneira. Se existe uma psicologia da escassez comum a 
todos os seus tipos, será tudo observado sobre os pobres poderia 
valer também para os ocupados e as pessoas a fazerem dieta? 

Só porque as diferentes formas de escassez têm ingredientes 
comuns, isso não significa terem resultados semelhantes. 
Dependendo das interações entre os componentes, emergirá uma 
configuração distinta de um sistema complexo. 

Em Química, os mesmos elementos básicos podem produzir 
compostos diferentes, dependendo das proporções. O carbono e o 
oxigênio podem formar o dióxido de carbono, ingrediente essencial 
para o ciclo da vida, ou podem formar o monóxido de carbono, um 
poluente mortal. Ingredientes iguais, resultados muito diferentes.  

A análise sobre a escassez segue uma lógica semelhante. 
Existem os ingredientes comuns: entrar no túnel, fazer empréstimo, 
a falta de folga, a taxa da largura de banda. Mas eles atuam de 
maneiras diferentes, dependendo do contexto.  

No caso da escassez de dinheiro, fazer um empréstimo é uma 
característica óbvia. No caso da solidão, porém, não está claro o que 
o empréstimo sequer significa. Para o solitário, este ingrediente 
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específico está simplesmente faltando, assim como aquele átomo de 
oxigênio adicional. Os ingredientes da pobreza criam circunstâncias 
particularmente hostis à mentalidade da escassez. 

Um profissional próspero e muito ocupado está nessa situação 
porque assumiu muitos projetos. Ele estaria menos ocupado se 
tivesse assumido menos projetos. A rigor, poderia optar por ter 
menos escassez. A extensão de sua escassez é, até certo ponto, 
arbitrária. 

O arbítrio proporciona uma importante válvula de segurança de 
modo a limitar o estresse e os danos da escassez. Essa válvula de 
segurança limita os danos e a profundidade da armadilha da 
escassez.  

Para quem tem algum arbítrio, essa armadilha intimida, mas só 
até certo ponto. A pessoa com excesso de compromissos pode 
descumprir alguns prazos. Quem está de dieta pode interrompê-la 
por um tempo. Os ocupados podem tirar férias. 

Não se pode tirar férias da pobreza. Decidir simplesmente não 
ser pobre, mesmo se por pouco tempo, nunca é uma opção.  

No mundo da pobreza, não existe um equivalente à pessoa de 
dieta a decidir viver acima do peso ou à pessoa ocupada a desistir de 
algumas de suas ambições. Seria uma tolice sugerir os pobres rurais 
da Índia deverem lidar com a escassez de dinheiro simplesmente 
moderando seus desejos. É muito mais difícil descartar os desejos 
básicos, de roupas, de livrar-se das doenças e até de brinquedos 
modestos para alegrar os filhos.  

Os pobres não estão sozinhos em sua escassez compulsória. 
Quem está de dieta porque enfrenta um sério problema de saúde, o 
profundamente solitário e os ocupados porque precisam ter dois 
empregos para pagar o aluguel têm pouca escolha. A falta de arbítrio 
tende a resultar em uma forma particularmente extrema de escassez. 

Essa discussão deixa claro o pretendido dizer com pobreza. 
Mullainathan e Shafir querem dizer casos de escassez econômica 
onde mudar o desejado, ou acreditado ser preciso para viver, 
simplesmente não é viável.  
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Algumas dessas necessidades básicas difíceis de mudar são 
biológicas, como a fome para um agricultor de subsistência. Outras 
são construídas socialmente.  

O acreditado ser preciso, para a sobrevivência, depende de 
comparação com o possuído por outros e o acostumado a ter. Água 
encanada, por exemplo, dificilmente faria alguém do mundo 
desenvolvido se sentir incrivelmente sortudo hoje em dia, mas era 
algo quase inconcebível até o último quarto do século XIX. Ainda é 
um sonho em muitos lugares. Para o agricultor de subsistência, é um 
luxo, para um morador em Nova Jersey, uma necessidade.  

Dirigir um carro era um símbolo de status nos anos 1950, e 
continua sendo em muitas partes do mundo. Em outras partes, é 
uma necessidade.  

Uma questão profunda e complicada é: como comparar essas 
necessidades? O norte-americano pobre sem poder pagar por um 
sistema de água encanada adequado realmente sente algo muito 
parecido com o agricultor pobre sem poder comprar uma camisa ou 
com o europeu pobre sem poder comprar um carro?  

Existem pouquíssimas evidências para sabermos até qual ponto 
essas duas formas de pobreza — absoluta versus relativa — são 
comparáveis psicologicamente. Para nossos propósitos, todas são 
exemplos de pobreza. 

A pobreza é extrema de outra maneira. Considere os pais de 
um recém-nascido cujo tempo de repente se torna escasso. Eles 
também não têm a opção de “querer menos”; o bebê precisa ser 
levado ao médico, alimentado, ter a roupa trocada, ser afagado, 
tomar banho e ser embalado (sem parar) para dormir. São muitas 
atividades não arbitrárias para equilibrar.  

Mas se você é um pai ou uma mãe com dinheiro, sua escassez 
de tempo pode ser aliviada de outra maneira. Você pode contratar 
uma babá ou uma empregada, pedir comida fora em vez de cozinhar, 
dispor de um contador, contratar um jardineiro. Tudo isso lhe dará 
tempo livre.  
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O dinheiro, por ser substituível, pode ser usado para compensar 
outras formas de escassez. O inverso, tentar aliviar a escassez de 
dinheiro, é muito mais difícil.  

Se você pode tentar trabalhar mais algumas horas, mas na 
maioria dos casos não tem muito a oferecer, isso trará uma riqueza 
extra limitada. Sua busca o deixará ainda mais ocupado e mais 
exausto.  

• Menos dinheiro significa menos tempo.  

• Menos dinheiro significa ser mais difícil socializar.  

• Menos dinheiro significa comida de qualidade inferior e menos 
saudável.  

Pobreza traz escassez em cada aspecto sustentáculo de quase 
todos os outros aspectos da vida. 

Mullainathan e Shafir usam a psicologia da escassez para criar 
uma ponte de empatia. Usam a experiência com uma forma de 
escassez (por exemplo, de tempo) para conectá-la a outra forma (de 
dinheiro). Por saberem como é precisar muito de um pouco mais de 
t empo , p odem começa r a imag i na r como é p r e c i s a r 
desesperadamente de um pouco mais de dinheiro ou mesmo de mais 
amigos.  

Usam essa ponte para relacionar entre:  

• uma pessoa ocupada reclamando do tempo insuficiente antes 
do fim de um prazo e  

• uma pessoa com pouco dinheiro reclamando de fundos 
insuficientes para pagar o aluguel. 

Mas essa ponte de empatia não vai muito longe. Afinal de 
contas, uma pessoa estressada por falta de tempo por excesso de 
ocupação pode dizer “eu vou me esforçar menos e alterar meu 
equilíbrio entre vida e trabalho”, enquanto a pessoa estressada por 
falta de dinheiro não pode simplesmente dizer: “afinal de contas, não 
preciso de comida ou moradia.”  
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Portanto, embora tanto o tempo quanto o dinheiro possam 
taxar a largura de banda (capacidade mental), a magnitude dessas 
taxas, a gravidade delas, pode ser muito diferente. 

Mentalidade da Escassez 

Pesquisas feitas ao longo de décadas sugerem: os pobres são 
pais piores.  

• São mais duros com os filhos, menos coerentes, mais 
desconectados e, portanto, parecem ser menos afetuosos.  

• Eles apresentam uma tendência maior a descontar a raiva nos 
filhos, um dia os repreendem por algo e, no dia seguinte, pelo 
oposto.  

• Eles não se envolvem com os filhos de maneira firme. 

• Eles deixam a criança assistindo à televisão em vez de ler para 
ela.  

Hoje em dia, sabemos mais sobre o que produz um ambiente 
bom em casa. Infelizmente os pais pobres têm menos tendência a 
proporcioná-lo. 

Os pobres ficam aquém de muitas maneiras. Nos Estados 
Unidos, eles são mais obesos. Na maior parte do mundo em 
desenvolvimento, têm menos tendência a enviar seus filhos para a 
escola. Os pobres não economizam o bastante. Apresentam menor 
tendência a vacinar seus filhos. As pessoas mais pobres de uma vila 
são as que menos tendem a lavar as mãos ou a tratar a água antes 
de bebê-la. Quando grávidas, as mulheres pobres têm menos 
tendência a ter uma alimentação apropriada ou a procurar assistência 
pré-natal.  

Mullainathan e Shafir poderiam continuar citando mais 
exemplos. Mais e mais. Mas a pergunta-chave é: “por qual razão os 
pobres falham tanto e de tantas maneiras?” 

Por qual razão não cuidam melhor de seus filhos? Porque 
cresceram em circunstâncias parecidas e não aprenderam outra 
forma de cuidar deles.  
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Todas as questões de acesso, custo e habilidade exercem algum 
papel. Essas falhas não podem ser consideradas apenas 
circunstanciais. No cerne, existe um problema de comportamento. 

Outra reação instintiva é questionar os próprios fatos. Se os 
pobres falham ou não, isso depende do observador. Talvez eles não 
estejam falhando. Talvez os dados sejam tendenciosos. Existe uma 
psicologia farta e convincente para sustentar essas afirmações.  

Parece fácil serem tendenciosos na interpretação de dados 
sobre os pobres. Considerando manterem estereótipos muito 
negativos, definidos essencialmente por um fracasso (eles são 
pobres!), é natural atribuir um fracasso pessoal a eles. Porém, em 
sua maioria, esses dados são correlações genuínas, e não percepções 
tendenciosas. 

Também não dá para considerar os dados como resultado de 
uma tendência política dos pesquisadores. Os dados muitas vezes são 
coletados por pesquisadores sem terem uma hipótese apriorística e, 
quando este existe, com frequência é contrária ao verificado de fato.  

Outras vezes, as descobertas são acidentais, e não algo que 
eles estavam procurando. Pesquisadores de saúde, por exemplo, 
coletam grandes séries de dados onde a renda é apenas uma 
variável. Eles relatam isso em meio a muitas outras correlações. Não 
saíram atrás de descobertas sobre os pobres, nem as alardeiam.  

Além disso, quando finalmente focam na pobreza, os 
pesquisadores costumam se aproximar da pessoa estudam com um 
olhar favorável aos pobres. Acadêmicos com pesquisas sobre famílias, 
obesidade, ou quaisquer outros domínios focados na pobreza, tendem 
a ter uma afinidade natural pelas pessoas estudadas e relatam um 
desconforto com o verificado.  

Talvez a pura amplitude e profundidade dessas evidências 
sejam mais convincentes. Estas não provêm de um estudo isolado ou 
de uma única pesquisa polêmica. Muitos esforços têm reunido uma 
boa quantidade de dados. E, juntos, eles revelam um problema no 
conteúdo da mensagem – e não nos mensageiros. 

Se não podemos descartar o mensageiro, como daremos 
sentido à mensagem? Existem complicações óbvias na suposição de a 
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causalidade vai do fracasso à pobreza: os pobres seriam assim 
precisamente porque são menos capazes. “Se seus ganhos dependem 
de fazer boas escolhas, é natural quem fracassou acabou pobre”.  

Acasos no nascimento, como o continente e o berço (família) 
onde você nasceu, têm grande efeito sobre sua chance de ser pobre. 
Ainda assim, uma visão prevalecente explica a forte correlação entre 
pobreza e fracasso dizendo o fracasso causar pobreza. 

Os dados de Mullainathan e Shafir sugerem a causalidade ir, de 
maneira no mínimo igualmente forte, na outra direção: a pobreza, a 
mentalidade da escassez, causa o fracasso. 

É difícil ser um bom pai ou uma boa mãe, mesmo quando você 
sabe como tem de agir. Coerência exige atenção, esforço e 
determinação constantes. 

Criar bem os filhos exige largura de banda (capacidade 
mental). Exige decisões complexas e sacrifício. Crianças precisam ser 
motivadas a fazer coisas das quais não gostam, compromissos devem 
ser mantidos; atividades, planejadas; professores, atendidos; e o 
retorno destes, processado; e uma orientação ou uma ajuda extra 
deve ser proporcionada, e depois monitorada.  

Isso é difícil para qualquer um com quaisquer disponibilidades 
de recursos. É ainda mais difícil quando a largura de banda está 
reduzida. Neste momento, você não tem a cabeça livre necessária 
para exercitar a paciência, para fazer as coisas, conscientemente, 
sabidas serem certas. 

Ser um bom pai exige muitas coisas. Mas requer, sobretudo, a 
cabeça livre. Esse é um luxo não possuído pelos pobres. 

Largura da Banda ou Capacidade Cognitiva Circunstancial 

Os pobres não têm apenas pouco dinheiro. Eles têm pouca 
largura de banda. É exatamente isso o visto nos estudos 
experimentais.  

A mesma pessoa, quando estava experimentando a pobreza — 
ou predisposta a pensar em seus problemas monetários — saía-se 
significativamente pior em vários testes. Mostrava menos inteligência 
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flexível e menos controle executivo. Com a escassez na mente, ela 
simplesmente tinha menos espaço para todas as outras coisas. 

Uma pessoa com uma largura de banda sobrecarregada tem a 
produtividade reduzida no trabalho. Quase todas as tarefas exigem 
memória funcional, a capacidade de guardar várias informações 
ativas na mente até as utilizarmos.  

Ao taxar a memória funcional, a pobreza nos leva a um 
desempenho inferior. Ela nos torna menos produtivos, porque nosso 
processador mental está ocupado com outras preocupações. Isso cria 
uma situação trágica, onde os pobres — aqueles mais precisados dos 
salários por seu trabalho — são também aqueles com sua 
produtividade mais pesadamente taxada. 

Uma largura de banda sobretaxada significa uma capacidade 
reduzida de processar novas informações. O quanto você absorverá 
de uma aula se sua mente está constantemente se afastando?  

Agora pense em um universitário de baixa renda cuja mente 
fica retornando ao pagamento do aluguel. O quanto ele absorverá?  

Os dados sugerem grande parte da correlação entre renda e 
desempenho em sala de aula pode ser explicada pela taxa da largura 
de banda. E o aprendizado é prejudicado não apenas na sala de aula.  

Muitos programas de saúde pública dependem de os pobres 
absorverem novas informações. Campanhas tentam educar o público 
sobre a importância de se alimentar de maneira mais saudável, fumar 
menos, obter assistência pré-natal, proteger-se do HIV e por aí em 
diante. Mas absorver novas informações exige memória funcional. 

A taxa da largura de banda significa também você ter menos 
recursos mentais para exercer autocontrole. Os pobres também 
acabam ficando mais gordos, pois comer de maneira saudável é um 
esforço substancial de autocontrole. 

Ser um bom pai ou uma boa mãe exige autocontrole. Não falar 
de maneira ríspida com seu chefe ou com um cliente exige 
autocontrole. Participar com regularidade de programas de 
treinamento exige autocontrole. 
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Muitos “fracassos” em torno da pobreza podem ser entendidos 
por meio da taxa da largura de banda. 

É difícil dormir bem quando você tem preocupações na cabeça. 
Esta talvez seja a maneira mais perniciosa e, em longo prazo, 
prejudicial do modo de a escassez taxar a largura de banda: os 
pensamentos da escassez arruínam o sono.  

Estudos sobre os solitários mostram eles dormirem pior e por 
menos horas. Esses efeitos são bem fortes nos pobres: eles têm uma 
qualidade de sono inferior.  

Não dormir o suficiente pode ser desastroso. Estudos mostram: 
dormir de quatro a seis horas por noite, durante duas semanas, leva 
a uma queda no desempenho comparável a ficar duas noites 
seguidas sem dormir. O sono insuficiente compromete ainda mais a 
largura de banda. 

Uma das coisas com mais falta aos pobres é largura de banda. 
A própria luta para pagar as despesas os deixa com menos desse 
recurso vital.  

Esse déficit não é da variedade fisiológica padrão. Tem a ver 
com uma falta de nutrição ou um estresse desde a primeira infância, 
capazes de retardar o desenvolvimento do cérebro.  

A taxa da largura de banda também não é a comprometida 
permanentemente pela pobreza. É a carga cognitiva de ter de cobrir 
as despesas no momento presente: quando a renda aumenta, a 
capacidade cognitiva também aumenta.  

A largura de banda dos agricultores, por exemplo, é recuperada 
logo quando os pagamentos pela safra são recebidos. Na entressafra 
acontecia o contrário. A pobreza, em seu cerne, taxa a largura de 
banda e reduz a capacidade mental ou cognitiva. 

A largura de banda está por trás de quase todos os aspectos de 
nosso comportamento. Nós a usamos para calcular as chances de 
vencer, avaliar as expressões faciais das pessoas, controlar nossas 
emoções, resistir a nossos impulsos, ler um livro ou pensar de 
maneira criativa. Quase toda função cognitiva avançada depende da 
largura de banda.  
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Mas é fácil ignorar uma taxação sobre a largura de banda. 
Talvez a melhor analogia seja: pense em falar com uma pessoa 
fazendo outra coisa — digamos, navegando na internet — enquanto 
está conversando com você. Se você não soubesse o que ela estava 
fazendo, como ela lhe pareceria? Doida? Confusa? Desinteressada? 
Distante? Uma taxação da largura de banda pode criar a mesma 
percepção. 

Portanto, se você quer entender os pobres, imagine a si mesmo 
com a cabeça em outro lugar. Você não dormiu bem na noite 
passada. Tem dificuldade para pensar com clareza. O autocontrole 
parece um desafio. Você está distraído e é facilmente perturbado.  

Pior, isso acontece todos os dias. Além de todos os desafios 
materiais, trazidos pela pobreza, há também um desafio mental. 

Sob essa ótica, o problema é a mensagem – e não o 
mensageiro. As falhas dos pobres são, antes de mais nada, parte 
integrante do infortúnio de ser pobre. Nessas condições, todos nós 
teríamos (e temos) falhado. 

Tudo isso propõe uma nova ótica por meio da qual podemos 
entender a pobreza. Precisamos olhar os dados já coletados sobre 
diversos comportamentos com uma lente cognitiva, informados por 
considerações sobre a escassez.  

Em vez de comportamentos isolados, cada um deles exigindo 
sua própria explicação, esses comportamentos devem ser vistos 
como consequências previsíveis de uma largura de banda 
sobretaxada. Essa perspectiva também sugere um novo foco para 
coletar dados.  

Quando estudamos a pobreza, tendemos a focar nas condições 
materiais, mas também devemos olhar as condições psicológicas, isto 
é, a largura de banda. Assim, enigmas existentes podem ser tornar 
menos enigmáticos.  

Para entender os pobres, precisamos reconhecer: eles focam, 
entram no túnel e cometem erros;. Não lhes falta apenas dinheiro, 
mas também largura de banda ou capacidade mental cognitiva. 
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Melhoria da Vida dos Pobres 

As transferências condicionais de renda são uma maneira cada 
vez mais adotada de transferir dinheiro para os pobres: a quantia 
recebida por uma pessoa recebe depende dos bons comportamentos 
demonstrado por ela. Estudos mostram: esses programas funcionam, 
pois os clientes respondem a incentivos de dinheiro.  

Mas este é apenas um lado da moeda. O outro é muitos clientes 
potenciais não responderem positivamente. Aqui, de novo, os 
incentivos costumam estar “fora do túnel”. Afinal, os benefícios são 
recebidos no futuro, e os comportamentos desejados não entram 
“dentro do túnel” agora.  

Mas isso levanta outra questão: e se focássemos nesses 
incentivos, deveríamos fazer isso? Cada incentivo a mais taxa a 
largura de banda.  

Cada um dos passos exigidos como contrapartida exige alguma 
largura de banda. E este é apenas um comportamento. Programas de 
transferência condicional de renda tentam incentivar dezenas, se não 
centenas, desses bons comportamentos. Entender esses incentivos e 
fazer as escolhas necessárias — decidir se valem a pena ou se não 
valem, e quando — exigem largura de banda. 

Nunca perguntamos: queremos as pessoas pobres usarem toda 
sua largura de banda desses modos impostos? Nunca consideramos 
esse custo ao decidir quais comportamentos vale mais a pena 
promover.  

Quando elaboramos programas para os pobres, reconhecemos 
eles terem pouco dinheiro, portanto, temos o cuidado de considerar 
isso. Mas não pensamos na largura de banda como escassa também. 

Mesmo quando decidimos educar ser a coisa certa, pode haver 
maneiras de fazer isso e ainda economizar na largura de banda. Por 
exemplo, uma instituição de microfinananciamentos achava seus 
clientes estarem cometendo erros em seus livros de contabilidade. 
Eles, geralmente não entendiam de finanças tão bem quanto 
deveriam.  
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A solução parecia simples: aulas de alfabetização financeira. 
Portanto, a instituição procurou um módulo de treinamento padrão 
para alfabetização financeira, aquele tipicamente oferecido a 
microempresários no mundo inteiro.  

A reação de um professor de Finanças Comportamentais na 
UNICAMP, ao ver o material, seria: “Nossa, quanto tédio!” O curso 
durava várias semanas e focava em técnicas de contabilidade 
tradicionais, ensinando a manter registros diários sobre dinheiro e 
despesas, administração de estoques, contas a receber e a pagar e 
cálculos de lucros e investimentos. 

Em um mundo de largura de banda ilimitada, valeria a pena 
saber tudo isso. Mas no mundo real, era possível fazer mais por seus 
clientes.  

Tratava-se de seguir as boas práticas gerais. Por exemplo, 
vários microempreendedores punham o dinheiro de seus negócios em 
um registro e pagavam a si próprios um salário fixo. Isso os impedia 
de misturar o dinheiro de casa com o dinheiro dos negócios, o que 
dificultaria determinar o quanto estavam gastando em casa em 
relação a quanto os negócios estavam faturando.  

Algumas mulheres, por exemplo, guardavam um maço de 
dinheiro no bojo esquerdo do sutiã e outro no bojo direito. Isso não 
era bem manter um livro de registros contábeis com duas entradas, 
mas era simples e eficiente. Economizava na largura de banda e 
preservava a maioria dos benefícios. 

Trata-se de reunir as principais boas práticas gerais e elaborar 
uma aula de Educação Financeira diferente, baseada nessas práticas. 
A aula é mais curta – e muito mais fácil de entender.  

Utiliza muito menos a largura de banda e isso aparece nos 
dados. O comparecimento se torna muito maior e, ao fim da aula 
sobre boas práticas, os clientes-alunos estão empolgados e pedindo 
mais. Daí se pode ensinar conceitos mais complexos. 

A lição é clara: economizar na largura de banda pode produzir 
retornos mais elevados. 

Quer seja nas escolhas às quais as pessoas são levadas a fazer, 
no modo como a Educação é estruturada, nos incentivos criados ou 
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na maneira como lidamos com o fracasso, compreender a psicologia 
da escassez pode alterar dramaticamente o modo como os 
programas sociais são elaborados. 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Pobreza não é devido à falta de caráter, mas sim à 
falta de dinheiro (por Rutger Bregman) 

Roger Bregman inicia sua palestra TED com uma pergunta 
simples. Por qual razão os pobres tomam tantas decisões erradas?  

Sabe ser uma pergunta difícil, mas deem uma olhada nos 
dados. Eles se endividam mais, guardam menos, fumam mais, se 
exercitam menos, bebem mais e comem de forma menos saudável. 
Por quê?  

Bem, a explicação padrão foi resumida pela primeira ministra 
Margareth Thatcher. Ela chamou a pobreza de “um defeito de 
personalidade”. Uma falha de caráter, basicamente.  

Bregman tem certeza: poucos da plateia seriam tão diretos. 
Mas a ideia de haver algo de errado com os pobres não se restringe à 
Sra. Thatcher. Alguns podem acreditar os pobres deverem se 
responsabilizar por seus próprios erros. Outros podem dizer: 
deveríamos ajudá-los a tomar decisões melhores com uma 
“cutucada” ou um “empurrãozinho” (nudge). Caso não queiram, 
deixem a inércia e mudem a decisão “default”! 

Mas a premissa subjacente é a mesma: há algo de errado com 
eles. Se pudéssemos mudá-los, se pudéssemos ensiná-los como viver 
suas vidas, se eles ouvissem. E, para ser honesto, Bregman pensou 
assim por muito tempo. Apenas há poucos anos ele descobriu tudo 
pensado ele saber sobre a pobreza estava errado.  

Tudo começou quando se deparou com um artigo de alguns 
psicólogos americanos. Eles tinham viajado 13 mil km até a Índia, 
para um estudo fascinante. E foi um experimento com fazendeiros de 
cana-de-açúcar.  

Vocês devem saber que esses fazendeiros recebem em torno de 
60% da sua renda anual de uma vez, logo depois da colheita. Isso 
significa eles serem relativamente pobres durante uma parte do ano 
e ricos em outra.  

Os pesquisadores pediram eles fazerem testes de QI antes e 
depois da colheita. O que eles descobriram foi surpreendente.  
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Os fazendeiros tiveram pontuação pior antes da colheita. Os 
efeitos de viver na pobreza, na verdade, correspondem a perder 14 
pontos de QI. Para vocês terem uma ideia, isto é comparável a 
perder uma noite de sono ou aos efeitos do alcoolismo.  

Poucos meses depois, Bregman ouviu Eldar Shafir, um professor 
da Universidade de Princeton e um dos autores desse estudo, ir à 
Holanda, onde ele moro. Então foi a Amsterdam para falar sobre sua 
revolucionária nova teoria sobre a pobreza.  

Pode resumi-la em duas palavras: mentalidade de escassez. As 
pessoas se comportam de forma diferente quando percebem a 
escassez de alguma coisa. E não importa o que seja, pode ser falta 
de tempo, dinheiro ou comida.  

Vocês conhecem este sentimento. Quando você tem muitas 
coisas para fazer, ou quando adia a pausa para o almoço e seus níveis 
de açúcar caem. Isto estreita seu foco para a falta imediata: para o 
sanduíche necessário de comer agora, a reunião a começar em cinco 
minutos ou as contas necessárias de se pagar amanhã. Então a 
perspectiva de longo prazo sai pela janela.  

Você pode comparar isto a um computador novo rodando dez 
programas pesados de uma vez. Ele fica mais lento, dá erro. Até 
quando ele trava, não por ser um computador ruim, mas porque tem 
de fazer muitas coisas ao mesmo tempo.  

Os pobres têm o mesmo problema. Eles não estão tomando 
decisões burras porque são burros, mas porque estão vivendo em um 
contexto no qual todos tomariam decisões burras.  

Então, de repente, Bregman entendeu por qual razão tantos 
programas antipobreza não funcionam. Investimentos em educação, 
por exemplo, são frequentemente ineficazes. Pobreza não é falta de 
conhecimento.  

Uma análise recente de 201 estudos sobre a eficácia de 
treinamentos em Educação Financeira concluiu: eles quase não têm 
efeito algum. Não entendam mal a Bregman.  

Não quer dizer os pobres não aprenderem nada, eles podem 
ganhar sabedoria, é claro. Mas isso não é suficiente. Ou, como o 
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professor Shafir lhe disse: "É como ensinar alguém a nadar e jogá-lo 
em um mar revolto".  

Bregmna ainda se lembro de sentar lá, perplexo. Ele percebeu: 
poderíamos ter descoberto isso décadas atrás. Esses psicólogos não 
precisaram de tomografias cerebrais complicadas; só precisaram 
medir o QI dos fazendeiros. E os testes de QI foram inventados há 
mais de 100 anos.  

Na verdade, lembrou já ter lido sobre a psicologia da pobreza. 
George Orwell, um dos maiores escritores já existentes, viveu a 
pobreza de fato na década de 1920. “A essência da pobreza”, ele 
escreveu na época, “é ela aniquilar o futuro”. Ele ficou admirado: “as 
pessoas assumem terem o direito de pregar e rezar para você quando 
sua renda cai abaixo de um certo nível”. Estas palavras ressoam até 
hoje.  

A grande questão, claro, é: o que pode ser feito? Os 
economistas modernos têm poucas soluções na manga. Podemos 
ajudar os pobres com sua burocracia ou mandar mensagens para 
lembrá-los de pagar suas contas.  

Esse tipo de solução é muito popular entre os políticos 
modernos, principalmente porque quase não têm custo. Essas 
soluções, Bregman acha, são o símbolo desta era na qual 
costumamos tratar os sintomas, mas ignoramos a causa subjacente.  

Então ele pensa: por qual razão não mudamos o contexto no 
qual os pobres vivem? Ou, voltando à analogia do computador: por 
qual razão ficar ajustando o software, quando podemos facilmente 
resolver o problema instalando memória extra?  

Neste ponto, o professor Shafir respondeu com um olhar 
silencioso. E depois de alguns segundos disse: "Ah, entendi. Quer 
dizer, você quer apenas dar mais dinheiro aos pobres para erradicar a 
pobreza. Claro, seria ótimo. Mas isso é coisa dos políticos de 
esquerda de Amsterdam, isso não existe nos Estados Unidos".  

Mas essa é mesmo uma ideia antiga de esquerda? Bregman se 
lembrou de ter lido sobre um antigo plano, algo proposto por alguns 
líderes pensadores da história.  
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O filósofo Thomas More teve a primeira ideia em seu livro 
"Utopia", mais de 500 anos atrás. E suas ideias se espalharam em 
um espectro da esquerda para a direita, do ativista pelos direitos 
civis, Martin Luther King, ao economista Milton Friedman. É uma ideia 
incrivelmente simples: garantia de renda básica.  

O que é isso? Bem, é fácil. É um benefício mensal, suficiente 
para pagar necessidades básicas: comida, abrigo, educação. É 
totalmente incondicional, ninguém vai dizer o que você deve fazer 
para recebê-lo, ninguém vai dizer o que fazer com ele.  

A renda básica não é um favor, mas um direito. Não há nenhum 
estigma atrelado.  

Como Bregman aprendeu sobre a verdadeira natureza da 
pobreza, não podia parar de pensar: estávamos esperando esta 
ideia? Poderia ser tão simples?  

Nos três anos seguintes, leu tudo possível de encontrar sobre 
Renda Básica Universal (RBU). Pesquisou dezenas de experimentos 
conduzidos em todo o mundo. Logo se deparou com a história de 
uma cidade onde se fez isto e, de fato, erradicou a pobreza. Mas aí... 
quase todos se esqueceram disso!  

A história começa em Dauphin, Canadá. Em 1974, todos na 
cidade tiveram uma renda básica garantida, para que ninguém 
ficasse abaixo da linha de pobreza. No início da experiência, um 
exército de pesquisadores aportou na cidade. Por quatro anos tudo 
deu certo.  

Mas aí um novo governo foi eleito. O novo governo neoliberal 
não viu muito motivo para o experimento caro. Quando ficou claro 
não haver mais dinheiro para analisar os resultados, os 
pesquisadores decidiram guardar seus arquivos em 2 mil caixas.  

Vinte e cinco anos se passaram, e uma professora canadense, 
Evelyn Forget, encontrou os arquivos. Por três anos ela submeteu os 
dados a todo tipo de análise estatística. De todas as formas tentadas, 
os resultados eram os mesmos: o experimento tinha sido um sucesso 
tremendo.  

Evelyn Forget descobriu: as pessoas em Dauphin não só 
ficaram mais ricas, mas mais inteligentes e saudáveis. O desempenho 
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escolar das crianças melhorou substancialmente. A taxa de 
hospitalização diminuiu em 8,5%. Havia poucos incidentes de 
violência doméstica e reclamações de saúde mental. E as pessoas 
não largaram seus empregos.  

Os únicos com um pouco menos de trabalho foram as novas 
mães e os estudantes, pois eles ficavam mais tempo na escola. 
Resultados semelhantes foram encontrados em diversos outros 
experimentos em todo mundo, dos EUA à Índia.  

Então, o que Bregman aprendeu foi: quando se trata de 
pobreza, nós, os ricos, precisamos parar de achar sabermos mais. 
Precisamos parar de mandar sapatos e ursinhos para os pobres, 
pessoas nunca conhecidas por nós. E deveríamos nos livrar da vasta 
indústria de burocratas paternalistas, quando poderíamos 
simplesmente dar o salário deles aos pobres! Assim eles deveriam 
ajudar!  

Porque o bom do dinheiro é as pessoas poderem comprar o 
necessário – e não coisas permitidas pelos "especialistas" por 
acharem elas precisarem só daquilo.  

Imagine quantos cientistas brilhantes, empreendedores e 
escritores, como George Orwell, estão agora definhando na escassez. 
Imagine quanta energia e talento nós liberaríamos se nos livrássemos 
da pobreza de uma vez por todas.  

Uma RBU funcionaria como capital de giro para as pessoas. E 
não podemos não fazer isso porque a pobreza é muito cara.  

Veja o custo da pobreza infantil nos EUA por exemplo. É 
estimada em US$ 500 bilhões por ano, em gastos elevados com 
assistência médica, taxas de evasão maiores e mais criminalidade. 
Isto é um desperdício de potencial humano incrível.  

Mas vamos falar do elefante na sala. Como poderíamos pagar 
uma RBU garantida? Bem, é muito mais barato do imaginado por 
você.  

O que eles fizeram em Dauphin foi financiá-la com imposto de 
renda negativo. Significa: sua renda é complementada quando você 
está abaixo da linha de pobreza.  
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Neste cenário, de acordo com as melhores estimativas dos 
economistas, pelo custo líquido de US$ 175 bilhões, um quarto do 
gasto militar americano, 1% do PIB, você poderia elevar todos os 
americanos pobres acima da linha de pobreza.  

O governo pode, de fato, erradicar a pobreza! Este deveria ser 
nosso objetivo em política pública!  

O tempo de pensamentos pequenos e empurrõezinhos passou. 
Bregman realmente acredita ser hora de ideias novas e radicais, e a 
RBU é muito mais além de apenas outra política. É também um novo 
pensamento sobre o trabalho. E, neste sentido, não apenas libertará 
os pobres, mas todos nós.  

Hoje, milhões de pessoas sentem seus empregos terem pouco 
significado. Uma pesquisa recente com 230 mil funcionários em 142 
países descobriu apenas 30% dos trabalhadores de fato gostam de 
seu trabalho. Outra pesquisa descobriu 37% dos trabalhadores 
britânicos terem um emprego imaginado nem precisar existir.  

Parodiando Brad Pitt em "Clube da Luta": "Temos empregos os 
quais detestamos, para comprar porcarias das quais não precisamos".  

Não entendam mal a Bregman. Não está falando de 
professores, lixeiros e profissionais de saúde. Se eles parassem de 
trabalhar, estaríamos encrencados.  

Está falando daqueles profissionais bem pagos, com excelentes 
currículos, ganhando dinheiro em transações estratégicas em 
reuniões de pares, enquanto fazem brainstorming do valor agregado 
de cocriações conflituosas na sociedade de rede. Ou algo assim.  

Imaginem quanto talento desperdiçado, simplesmente porque 
falamos para nossos filhos de eles terem de "se sustentar". Pensem 
como um matemático, quando trabalhava no Facebook, ao se 
lamentar há alguns anos: “As melhores mentes da minha geração 
estão pensando em como fazer as pessoas clicarem nos anúncios”.  

Bregman é historiador. Ele não entende o fator multiplicador de 
empregos (e dinheiro), provocado pela expansão de consumo de 
novos produtos como sugeriu Keith Paynes no capítulo anterior deste 
livro. Novos produtos e empregos superam o desemprego 
tecnológico. 
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Para ele, o que a história nos ensina é as coisas poderem ser 
diferentes no futuro. Não há nada inevitável em como estruturamos 
nossa sociedade e nossa economia atualmente. As ideias podem e 
mudam o mundo. Ele acha, especialmente nos últimos anos de 
aumento da desigualdade e pobreza, ter ficado bastante claro: não 
podemos manter o status quo, precisamos de ideias novas.  

Muitos da plateia da palestra TED podem se sentir pessimistas 
sobre o futuro da crescente desigualdade, xenofobia e mudança 
climática. Mas não basta saber contra o que nós somos. Precisamos 
ser a favor de algo.  

Martin Luther King não disse: "Eu tenho um pesadelo". Ele 
tinha um sonho.  

Aqui está o sonho de Bregman.  

Ele acredita em um futuro quando o valor do seu trabalho não 
será determinado pelo tamanho do seu salário, mas pela alegria 
possível de você espalhar e a quantidade de significado dado por seu 
trabalho.  

Ele acredita em um futuro onde o propósito da educação não é 
preparar para um emprego inútil, mas para uma vida bem vivida.  

Ele acredita em um futuro quando uma existência sem pobreza 
não ser um privilégio, mas um direito merecido por todos.  

Então, aqui estamos prontos. Temos as pesquisas, as 
evidências e os meios.  

Mais de 500 anos depois de Thomas More escrever sobre renda 
básica, e 100 anos depois de George Orwell descobrir a verdadeira 
natureza da pobreza, precisamos mudar nossa visão de mundo, 
porque a pobreza não é falta de caráter. Pobreza é falta de dinheiro. 
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Defesa de Rutger Bregman da Renda Básica Universal (RBU) 

 Imagine a adoção no Brasil de uma renda básica, paga a todos 
os cidadãos de forma incondicional, não como um beneficio, mas 
como um direito. Parece irreal? Pois o historiador holandês Rutger 
Bregman, best-seller traduzido em mais de 40 idiomas com “Utopia 
para Realistas”, garante ser possível. 

Ele afirma, em entrevista concedida a Vandson Lima (Valor, 
17/03/2021), esta ser uma política com custo “abaixo de zero” no 
país. Ela se pagaria por si própria, pois as experiências com Renda 
Básica Universal (RBU) em países em desenvolvimento atestam uma 
queda significativa dos custos para o Estado com outras áreas, como 
segurança pública, justiça e saúde, bem como um crescimento no 
número de cidadãos aptos a pagar impostos no futuro. 

Por isso, Bregman defende o país usar a experiência do auxílio 
emergencial para dar um passo adiante e buscar um programa de 
RBU permanente. 

Longe de ideologias e clichês, Bregman é um pragmático. 
Reuniu centenas de estudos acadêmicos para desmontar, à luz da 
ciência, uma série de preconceitos a políticas de distribuição de 
renda. Mostrou: as pessoas não passarem a trabalhar menos por 
receberem auxílio e programas com uma mecânica muito complicada 
de fiscalização e cobrança de contrapartidas saem mais caros e são 
menos eficientes em vez de simplesmente dar dinheiro às pessoas 
para elas cuidarem de suas vidas. “Vamos ser claros: se as pessoas 
fossem naturalmente preguiçosas, egoístas e, dando-lhes dinheiro, 
nossa economia entraria em colapso, eu seria fortemente contra 
isso”, aponta. 

Bregman também se apoiou em uma miríade de pesquisas para 
afirma: programas de qualificação, de Educação Financeira e mesmo 
os investimentos em Educação Infantil funcionam pouco se as 
pessoas permanecem afundadas na pobreza. A velha máxima de “não 
dar o peixe, mas ensinar a pescar”, diz, simplesmente não funciona.  

“Imagine você̂ caindo no oceano, do que você̂ precisa? Você não 
precisa de aulas de natação. Você precisa de alguém para tirá-lo do 
oceano primeiro. Depois disso as aulas de natação serrão úteis. Mas 
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você não salva as pessoas ensinando-as a nadar quando elas já estão 
se afogando”, compara. 

 Boa parte do sucesso de Bregman pode ser atribuído à sua 
capacidade de abordar assuntos duros de maneira inventiva e bem-
humorada. Ao falar sobre como o mundo se tornou um lugar mais 
próspero nos últimos dois séculos, ele lembra: a renda per capita 
hoje é dez vezes maior se comparada à e 1850; um italiano médio é 
hoje 15 vezes mais rico face ao de 1880, e a economia global, 250 
vezes maior comparada à de antes da Revolução Industrial - quando, 
nas palavras do autor, “quase todos, em todo lugar, ainda eram 
pobres, famintos, sujos, aterrorizados, estúpidos, doentes e feios”. 

É com base nessa premissa que o escritor holandês se lançou 
em uma missão ainda mais ousada em seu novo l ivro, 
“Humanidade”: defender, baseado na ciência, os seres humanos 
serem essencialmente decentes e em tempos de crise a maioria se 
mostra especialmente altruísta e cooperativa.  

Este é um raciocínio desafiador para os brasileiros em tempos 
de pandemia. O fato é: uma minoria reacionária, individualista e 
voltada para si, parece jogar luz sobre seu egoísmo sociopata mais 
entranhado. 

Bregman diz, segundo estudos, a sociedade brasileira tem um 
problema grave de confiabilidade. Essa paranoia anticorrupção de 
base moralista-religiosa com foco apenas no setor público, para 
desviar o olhar das instituições privadas como igrejas e empresas 
fechadas, aumenta a burocracia e os custos da máquina pública.  

O nacionalismo não é algo ruim, mas figuras populistas de 
direita, como o capitão expulso do exército e eleito presidente do 
Brasil, se aproveitam de uma versão empobrecida da ideia. Elas 
tornam seus eleitores pessoas piores. 

Chamado de “um dos jovens pensadores mais proeminentes da 
Europa”, pela Unesco, e de “prodígio holandês das novas ideias”, pelo 
jornal inglês “The Guardian”, Bregman, de 32 anos, falou ao Valor 
direto de sua casa, na pequena cidade de Houten, na Holanda, por 
chamada de vídeo.  
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Entre os temas tratados, Brasil, seus livros e o impagável 
episódio em Davos, em 2019, quando participou de um painel de 
debate no Fórum Econômico Mundial. Basicamente, acusou os 
milionários participantes de falarem demais sobre filantropia, mas 
não pagarem devidamente seus impostos. O vídeo viralizou nas redes 
sociais. 

A seguir, os principais trechos da entrevista. 

Ele pensa ao contrário do pensado e dito por muita gente 
reacionária no Brasil: “instituir uma RBU é algo irreal, pois as pessoas 
se tornariam preguiçosas ou não trabalhariam mais”.  

Suas pesquisas mostram o contrário. Caso fosse verdade e as 
pessoas fossem naturalmente preguiçosas, egoístas, dando-lhes 
dinheiro de graça, a economia local teria entrado em colapso. Haveria 
muitas evidências contra isso em diversas experiências de programas 
de transferência de renda como o Bolsa-Família. Mas elas 
demonstram o contrário. 

Portanto, esta não é uma questão ideológica, mas científica, 
porque é medida de modo empírico. Há dezenas de estudos a 
demostrarem como as pessoas reagem a esses tipos de transferência. 
Eles são de baixíssima relação custo/benefício, ou seja, obtém-se um 
grande retorno social sobre o investimento do Estado nessa política 
pública. 

Ao tirar as pessoas da pobreza, gasta-se menos com polícia, 
sistema judiciário, saúde pública. Obtém-se cidadãos capazes de 
investir em suas vidas e nas vidas dos parentes ao seu redor para 
obter via educação maior mobilidade social. Então, eles mudam para 
ocupações melhores, abrem novos empreendimentos e podem 
começar a pagar seus impostos. Toda a população se beneficia no 
fim.  

Para entender isso, precisa sair do “raciocínio da soma zero”, 
segundo o qual a quantidade de riqueza e prosperidade está dada e 
só́ se pode distribuir o já disponível. Trata-se de mudar para uma 
visão “win-win”, ou uma visão de crescimento dinâmico pelo 
multiplicador de investimentos. Na verdade, se os párias emergem, 
em termos socioeconômicos, o mercado interno se amplia e todos os 



  117

demais habitantes também se sairão melhor ao longo do tempo 
futuro. 

É extremamente importante as pessoas da classe média e as 
mais ricas no Brasil entendam: não são apenas os pobres com 
sofrimento pela desigualdade, são também os ricos. O retrocesso 
econômico do país em uma década (2011-2020), de sexto para 
décimo-segundo lugar no ranking de maiores PIB, envergonha a 
todos brasileiros! 

Obviamente, muitos conservadores não se importam com o 
mal-estar social, mas todos sofrem se há desperdício de capital 
humano. A pobreza é muito cara e é basicamente uma tragédia social 
– não só individual.  

Bregman achou o Bolsa Família um grande passo. Não à toa foi 
motivo pelo qual especialistas de todo o mundo foram ao Brasil 
estudar o programa e ver seus efeitos. Seria um grande efeito 
positivo desta crise se o auxílio emergencial pudesse ser estendido no 
futuro. Ele deve se tornar permanente! 

A vantagem da política pública ser uma simples transferência de 
pouco dinheiro é haver menos oportunidades de corrupção. Se o 
governo projetar de forma transparente será́ mais fácil para os 
jornalistas verificar se o dinheiro realmente chega às pessoas, 
enquanto se ele tiver uma estratégia muito complicada de combate à 
pobreza, haverá todos os tipos de programas intermediários e torna-
se muito difícil e caro.  

O Bolsa Família custava menos de 1% do PIB na Era Social-
Desenvolvimentista e 0,4% do PIB atual Era Neoliberal, isso com 
menor PIB. Já tem um impacto extremamente benéfico. Uma 
transferência de RBU em um país com elevada renda per capita, 
como a Holanda, é bastante cara. Mas em um país como o Brasil, 
mesmo se você̂ dedicar 4% do PIB, poderá́  ter resultados 
extraordinários. 

Muitos conservadores ser melhor, em lugar da transferência de 
renda, dar qualificação às pessoas. Mas essa justificativa para a 
omissão tem alguns problemas. Primeiro, há muitas evidências de as 
pessoas já́ presas no círculo da pobreza sofrem consequências 
cognitivas com isso.  
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Há estudos poderosos de economistas comportamentais como o 
Escassez: uma nova forma de pensar a falta de recursos, de autoria 
de Eidar Shafir (psicólogo de Princeton) e Sendhil Mullainathan 
(economista de Harvard). Eles mostraram as pessoas em situação de 
pobreza têm um QI em média 14 pontos mais baixo.  

Isto não é por causa de seu DNA ou biologia, mas das 
circunstâncias onde eles estão. Todos nós teríamos um QI mais baixo 
se vivêssemos basicamente na pobreza. É a chamada mentalidade da 
escassez demonstrada do livro.  

Então, o necessário a fazer para as pessoas pobres, 
consideradas párias, se desenvolverem é tirá-las da pobreza primeiro. 
Imagine-se caindo no oceano, do que você̂ precisa? Você não precisa 
de aulas de natação. Você precisa de alguém para tirá-lo do oceano 
primeiro e depois as aulas de natação serão úteis. Mas você não salva 
as pessoas ensinando-as a nadar quando já́ estão se afogando. 

Obviamente, ninguém é, em princípio, contra a educação nem 
mesmo contra alguns tipos de paternalismo governamental para fazer 
os párias se desenvolverem. Mas precisa começar com o básico, 
colocar um teto acima de suas cabeças, garantir elas terem uma 
renda para pagar suas necessidades básicas. Sem isso, todo o resto é 
inútil.  

O mais importante é ter uma abordagem pragmática, não se 
tornar muito ideológico, como provocam os discursos de ódio em rede 
social, porque é aí as coisas dão errado nesses debates.  

Onde as pessoas à esquerda dizem “oh, nós temos de ajudar os 
pobres porque ser tão triste e tão injusto, blá-blá-blá”, isso é 
verdade, mas não ajuda a convencer o outro lado de extrema-direita. 
Esta acha os párias devem ser colocados “em seu lugar”, isto é, na 
periferia metropolitana sob controle extorsivo de milicianos, à base 
de armas. 

Especialmente na cultura ocidental, existe uma ideia muito 
antiga, mas muito influente na teoria econômica neoclássica, de as 
pessoas serem fundamentalmente egoístas. Ela é tão hegemônica 
porque, se as pessoas não podem confiar umas nas outras, então 
aceitam a hierarquia do sistema de castas, portanto, o 
conservadorismo defende a manutenção da desigualdade social.  
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Aí se justifica a casta dos guerreiros, isto é, a polícia e os 
militares-milicianos para controlar as massas populares e mantê-las 
na periferia sob extorsão de mais-valor acima do baixo soldo. Se 
aceitar as pessoas serem decentes, ser possível confiar nelas e dar 
aos pobres algum capital de risco para eles fazer suas próprias 
escolhas em suas vidas, é considerado perigoso para pessoas incultas 
das castas no topo sem a cultura científica e o sentimento altruísta 
humano desenvolvido.  

Por isso, especialmente, os membros da casta dos sabidos-
pastores e da casta dos milicianos têm medo da RBU. Temem a perda 
de seu rebanho/gado, do qual tiram proveito da extrema-pobreza e 
ignorância via dízimos e extorsão dos descendentes de escravos.  

Mas há fortes evidências, coletadas por psicólogos e sociólogos, 
de mesmo os mais ricos pagarem um “preço psicológico” por viver 
em uma sociedade com alta desigualdade e miséria, uma vergonha 
perante os estrangeiros. São malvistos no exterior por isso.  

A taxa de infelicidade e depressão também é maior entre os 
ricos de países desiguais. A desigualdade é uma infelicidade para 
todos. É melhor ser rico na Suécia, Holanda ou Dinamarca, onde você 
tem que pagar muito mais impostos, em lugar de ser nos EUA ou no 
Brasil, onde se sonega impostos, mas tem de se defender atrás de 
muros e/ou através da força-bruta dos militares-milicianos. 

Em seu novo livro, “Humanidade”, Rutger Bregman defende as 
pessoas serem essencialmente decentes. Em momentos de crise, 
tendem a ser mais altruístas e cooperativas. Parece difícil acreditar 
nisso neste momento no Brasil.  

Há uma velha questão, feita pelos sociólogos em “World Values 
Survey”: “em média, você acha as pessoas serem confiáveis ou você 
precisa tomar cuidado com estranhos?” 

A resposta é muito diferente em cada país. Na Noruega, 70% 
dizem as pessoas serem confiáveis. Nos EUA, em 1950, 50% a 60% 
das pessoas diziam sim, as pessoas podem ser confiáveis, mas esse 
percentual caiu para 30% agora depois da Era Reagan e Trump.  

Isso foi perguntado no Brasil. Não há nenhum país em todo o 
mundo com pontuação tão baixa quanto no Brasil. Na enquete, 
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apenas 5% disseram “sim, a maioria das pessoas é confiável”. Não 
existe um sistema de castas, racista e ocupacional, aqui neste “fim-
de-mundo”?! 

A confiança é o capital mais valioso a ser obtido como 
sociedade. Isso torna todas as instituições, como moeda e bancos, 
mais eficiente. O capitalismo não pode realmente funcionar sem 
confiança, porque se precisa começar a fazer contratos para tudo, 
precisa de advogados e burocratas o tempo todo, torna tudo 
incrivelmente ineficiente. 

O nacionalismo tacanho e/ou o populismo de direita afetam 
nossa noção de bondade ou decência. Há pessoas na esquerda a 
verem todo o nacionalismo como algo naturalmente perigoso, usado 
principalmente para excluir os outros grupos, os refugiados, os 
imigrantes, quem não é nascido no local.  

Bregman tem uma visão diferente. Acha um sentimento de 
pertencimento ser como uma casa com alicerces fortes. Então, se o 
país tiver isso, realmente se sabe quem você̂ é, de onde você̂ vem. 
Se você não sabe mais quem você é, começa a se apegar a alguma 
forma um tanto superficial de identidade nacional. Se a pessoa é 
estúpida ou “bombada”, em academias militares ou fisiológicas, pode 
se tornar bastante violenta ou extremista. 

Bregman defende uma forma mais profunda de identidade 
nacional, onde se realmente evolua em sua história. Aqui também se 
aplica o conceito de vergonha nacional.  

Ele tem vergonha da história colonial do seu país, a Holanda. 
Tem vergonha da escravidão só́ foi abolida na metade do século XIX.  

Portanto, todo o conceito de vergonha implica cada pessoa se 
importar com o outro. Portanto, ter orgulho de ser brasileiro, ter 
orgulho de sua identidade nacional, conseguir torcer por seu time de 
futebol, significa não ter vergonha do país! 

O passageiro presidente do Brasil se opôs ao distanciamento 
social, ao uso de máscaras e mostrou resistência às vacinas. Pessoas 
como ele tornam seus eleitores piores. 
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Os líderes podem apelar para os melhores ângulos de nossa 
natureza humana, isso significa fazer sacrifícios e construir pontes, 
mas podem também fazer o oposto. É o caso brasileiro. 

Isso vale também para alguém como Trump. Esses populistas 
de direita são sintomas de problemas mais profundos, da história da 
desigualdade imposto pelo sistema de castas e párias, do racismo e 
da crise econômica mundial nas ultimas duas décadas.  

Bregman não é otimista, o otimismo é uma forma de 
complacência, quando se diz ‘vai dar tudo certo’. Defende a 
esperança, o reconhecimento de as coisas não precisarem ser assim.  

A história tem coisas bizarras, porque pode-se ter uma 
pandemia horrível e isso alavancar um programa de transferência de 
renda permanente. 

Bregman viralizou nas redes com um vídeo onde participa do 
Fórum Econômico Mundial em Davos. Ele diz: os ricos deveriam falar 
menos em filantropia e pagar seus impostos corretamente!  

Para ser honesto, aquilo foi um acidente. Pediram-lhe para falar 
sobre “Utopia para Realistas” e RBU. Ela se tornou uma ideia 
aceitável nas elites de tecnologia. Eles pensaram: Bregman era um 
escritor de não-ficção inocente, apenas faria um discurso feliz para 
promover seu livro e sair.  

Mas, enquanto ele participava das conferências ficou 
desconfortável e pensou “ui, este é um lugar tão bizarro”. Você̂ tem 
todo esse pessoal falando sobre desigualdade e feminismo e mudança 
climática, mas não falam nada sobre seus próprios modelos de 
negócios corruptos e suas evasões fiscais. 

Havia jovens na plateia e jornalistas e eles adoraram, acharam 
hilário. Mas, obviamente, havia alguns milionários também e eles 
realmente não gostaram. Mas ele não esperava viralizar, tinha 
algumas centenas de pessoas assistindo ao vivo apenas.  

Ele fez isso principalmente para aliviar minha própria 
consciência. Mas um site americano encontrou no Twitter e fez um 
vídeo legal – e então explodiu em todo o mundo! 
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Defesa de Rutger Bregman da Redução da Jornada de Trabalho 
Semanal 

Rutger Bregman, em seu livro Utopia para realistas: Como 
construir um mundo melhor (Editora Sextante, 2018), avalia: é 
provável as pessoas da Era Medieval estarem mais próximas de 
atingir o ócio contente da Terra da Abundância em vez nós no mundo 
de hoje. Por volta de 1300, o calendário ainda era repleto de feriados 
e festivais.  

A historiadora e economista de Harvard Juliet Schor estima os 
feriados ocuparem cerca de um terço de cada ano. Na Espanha, 
somavam impressionantes cinco meses e, na França, quase seis.  

A maioria dos camponeses não trabalhava mais além do 
necessário para o seu sustento. “O ritmo da vida era lento”, escreve 
Schor. “Nossos ancestrais podiam não ser ricos, mas tinham tempo 
de sobra para o lazer.” 

Então onde foi parar todo esse tempo? 

É muito simples, na verdade. Tempo é dinheiro. O crescimento 
econômico pode gerar mais lazer ou mais consumo.  

De 1850 a 1980, tivemos ambos, mas desde então, 
principalmente, o consumo aumentou. Mesmo onde a renda real se 
manteve e a desigualdade explodiu, o consumismo continuou, 
baseando-se a crédito. No caso brasileiro, cartões de crédito em 
parcelas supostamente sem juros, caso não houvesse inadimplência. 

É este o principal argumento conservador contra a redução da 
jornada de trabalho: nós não temos como pagar por isso. Mais lazer é 
um ideal maravilhoso, mas é caro demais. “Se todos trabalhássemos 
menos, nosso padrão de vida entraria em colapso e o Estado do bem-
estar social desmoronaria”. 

Será mesmo? 

No início do século XX, Henry Ford conduziu uma série de 
experimentos. Eles demonstraram os trabalhadores de sua fábrica 
serem mais produtivos quando trabalhavam 40 horas por semana. 
Trabalhar 20 horas a mais compensava para a empresa durante 
quatro semanas apenas, mas depois disso a produtividade caía. 
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Outros levaram esse experimento ainda mais longe. Em 1º. de 
dezembro de 1930, quando a Grande Depressão assolava o país, o 
magnata dos sucrilhos, W. K. Kellogg, decidiu introduzir a jornada 
diária de seis horas em sua fábrica em Battle Creek, Michigan.  

Foi um sucesso incontestável: Kellogg conseguiu contratar 300 
empregados a mais e reduzir de forma drástica a taxa de acidentes 
de trabalho em 41%. Além disso, seus empregados se tornaram 
claramente mais produtivos.  

“Isso não é apenas uma teoria para nós”, Kellogg contou com 
orgulho a um jornal local. “O custo de produção por unidade baixou 
tanto a ponto de podermos pagar por seis horas diárias o mesmo 
pagamento antes por oito.” 

Para Kellogg, assim como para Ford, uma jornada de trabalho 
mais curta era simplesmente uma boa gestão de “seus negócios.31 
Mas, para os residentes de Battle Creek, era muito mais que isso. 
Pela primeira vez na vida, segundo o jornal local, eles tinham “lazer 
de verdade”.  

Mais tempo livre para ficar com os filhos, mais tempo para ler, 
cuidar do jardim e fazer esportes. De repente, igrejas e centros 
comunitários ficaram lotados, com cidadãos com tempo para a vida 
cívica. 

Quase meio século depois, o primeiro-ministro britânico Edward 
Heath também descobriu os benefícios do capitalismo de sucrilhos, 
embora inadvertidamente. Era o final de 1973, e ele estava 
desesperado. A inflação batia recordes e os gastos do governo 
disparavam, enquanto os sindicatos se recusavam a ceder um 
milímetro em negociações. Como se isso não bastasse, os mineiros 
decidiram entrar em greve. Com os estoques de energia em queda, 
os britânicos foram obrigados a diminuir o aquecimento em pleno 
inverno e a usar casacos pesados dentro de casa para aguentar o 
frio. Dezembro veio e até a árvore de Natal em Trafalgar Square ficou 
apagada. 

Heath então optou por um plano de ação radical. Em 1º. de 
janeiro de 1974, ele impôs uma jornada de trabalho semanal de três 
dias.  
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Empresas só tinham permissão para usar o equivalente a três 
dias de eletricidade, até quando as reservas de energia do país 
fossem recuperadas. Magnatas do aço previram a produção industrial 
despencar 50%. Ministros do governo temiam uma catástrofe.  

Quando a jornada semanal de cinco dias foi reinstituída, em 
março de 1974, as autoridades começaram a calcular a extensão das 
perdas em termos de produção. Eles mal podiam acreditar nos 
próprios olhos: o total da redução foi de apenas 6%. 

O que Ford, Kellogg e Heath descobriram é: produtividade e 
longas horas de trabalho não combinam. Em termos marxistas, mais-
valia absoluta é substituída por mais-valia relativa.  

Nos anos 1980, funcionários da Apple vestiam camisas com os 
dizeres “Trabalhando 90 horas por semana e amando isso!”. Algum 
tempo depois, especialistas em produtividade calcularam, se eles 
tivessem trabalhado a metade daquelas horas, talvez o mundo 
tivesse conhecido o revolucionário computador Macintosh um ano 
mais cedo. 

Em uma economia do conhecimento moderna, até 40 horas por 
semana são excessivas. Pesquisas sugerem: pessoas capazes de 
usarem constantemente suas habilidades criativas no trabalho 
podem, em média, ser produtivas no máximo seis horas por dia.  

Não por acaso os países mais ricos do mundo, aqueles com 
uma grande classe artística e populações com alto grau de 
escolaridade, também foram os com maior redução de suas jornadas 
de trabalho semanais.  

Há pouco tempo, um amigo perguntou a Bregman: o que a 
redução das horas de trabalho vai de fato resolver? Ele preferiu 
inverter a questão: existe alguma coisa com menor jornada de 
trabalho não vai ser resolvida? 

Estresse? Muitos estudos já demonstraram que as pessoas que 
trabalham menos estão mais satisfeitas com suas vidas. 

Em pesquisa recente conduzida com trabalhadoras, 
pesquisadores alemães até quantificaram o “dia perfeito”. A maior 
parce la do tempo em minutos (106) ser ia dedicada a 
“relacionamentos íntimos”. “Socializar” (82), “relaxar” (78) e “comer” 
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(75) também tiveram pontuação alta. Lá embaixo da lista estavam 
“cuidar dos filhos” (46), “trabalhar” (36) e “trajeto entre casa e 
trabalho” (33).  

Os pesquisadores observaram, objetivamente: “a fim de 
maximizar o bem-estar, é possível trabalhar e consumir (aumentando 
o PIB) desempenharem um papel menor nas atividades diárias das 
pessoas, em comparação com o acontecido hoje”. 

Mudança climática? Uma tendência mundial de redução da 
carga horária de trabalho semanal também reduziria à metade o CO2 
emitido neste século. Países com uma jornada semanal mais curta 
causam menos danos ecológicos ao planeta.Consumir menos começa 
com trabalhar menos – ou, melhor ainda, com consumir nossa 
prosperidade na forma de lazer. 

Acidentes? Horas extras são mortais. Jornadas diárias longas 
levam a mais erros: cirurgiões cansados são mais propensos a falhar 
e soldados privados de sono são mais propensos a errar seus alvos. 
De Chernobyl ao ônibus espac ia l Chal lenger, gerentes 
sobrecarregados de trabalho muitas vezes desempenham um papel 
fatal em grandes tragédias. Não é coincidência: o setor financeiro, 
causador do maior desastre econômico da última década, estar 
mergulhado em horas extras de trabalho. 

Desemprego? Obviamente, não é possível desmembrar um 
cargo em uma empresa em outros menores. O mercado de trabalho 
não é uma dança das cadeiras onde qualquer um pode ocupar 
qualquer lugar disponível e basta se redistribuírem as vagas.  

No entanto, pesquisadores da Organização Internacional do 
Trabalho concluíram: compartilhar trabalho – dois funcionários de 
meio expediente realizando a mesma função antes realizada em 
tempo integral – ajudou muito a resolver a última crise econômica.  

Sobretudo em tempos de recessão, com desemprego crescente 
e produção excedendo a demanda, compartilhar cargos pode ajudar a 
amenizar o impacto recessivo. 

Emancipação feminina? Países com jornadas de trabalho 
semanais mais curtas com frequência aparecem no topo do ranking 
dos mais igualitários entre homens e mulheres.  
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A questão central é atingir uma distribuição de trabalho mais 
justa entre os gêneros. Apenas quando os homens começam a fazer 
a sua parte nas tarefas domésticas, como cozinhar e limpar, as 
mulheres se tornarão livres para participar integralmente da 
economia em grande escala.  

A emancipação feminina também é uma questão dos homens. 
Essas mudanças, no entanto, não dependem apenas das escolhas dos 
homens como indivíduos.  

A legislação do país também desempenha um papel importante. 
A Suécia é o país com a menor disparidade entre homens e mulheres, 
pois oferece um sistema decente de creches e licença-paternidade. 

A licença-maternidade, em particular, é crucial: homens ao 
passarem algumas semanas em casa após o nascimento dos filhos 
dedicam mais tempo às mulheres, às crianças e ao fogão, caso não 
tivessem esse benefício. Além do mais, o efeito disso dura – atenção 
– o resto de suas vidas.  

Pesquisas na Noruega demonstram: os homens ao tirarem 
licença-paternidade tendem a compartilhar a tarefa de lavar roupas 
com as mulheres numa frequência 50% maior do que homens que 
não usufruem desse benefício. 

Pesquisas canadenses revelam também: os homens ao tirarem 
licença após o nascimento de um filho passam muito mais tempo 
realizando tarefas domésticas e cuidando das crianças. A licença-
paternidade tem o potencial de realmente mudar o rumo na luta pela 
igualdade de gêneros. 

Envelhecimento da população? Uma parcela cada vez maior da 
população mais velha quer continuar a trabalhar mesmo depois de 
atingir a idade de aposentadoria.  

Entretanto, enquanto as pessoas de 30 e poucos anos estão se 
afogando em trabalho, responsabilidades com a família e pagamento 
da casa própria, os idosos encontram dificuldade para ser 
contratados, embora trabalhar seja excelente para a saúde deles. 
Então, além de distribuir empregos de forma mais igualitária entre os 
sexos, também temos de fazê-lo entre as diferentes gerações.  
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Jovens ao entrar no mercado de trabalho hoje podem continuar 
trabalhando até os 80 anos. Em troca, eles poderiam trabalhar, em 
vez de 40 horas, 30 ou mesmo 20 horas semanais.  

“No século XX, tivemos uma redistribuição de riqueza”, 
observou um respeitado demógrafo. “Acredito, neste século, a grande 
redistribuição será de horas trabalhadas.” 

Desigualdade? Os países com as maiores disparidades em 
riqueza são precisamente aqueles com as jornadas de trabalho mais 
longas.  

Enquanto os pobres estão trabalhando cada vez mais horas só 
para sobreviver, os ricos estão descobrindo, enquanto o valor da hora 
trabalhada deles aumenta, torna-se mais “caro” para eles tirar folga, 
ou seja, há elevação do custo de oportunidade. 

No século XIX, era comum os ricos simplesmente se 
recusassem a trabalhar. Trabalho era para os camponeses. Quanto 
mais a pessoa trabalhasse, mais pobre era. Desde então, a moral 
social mudou.  

Hoje, trabalho e pressão em excesso são símbolos de status. 
Reclamar estar trabalhando demais é, com frequência, uma tentativa 
velada de se mostrar importante e interessante.  

Tirar tempo para si mesmo é logo equiparado a desemprego e 
preguiça. Sem dúvida, em países onde o abismo entre ricos e pobres 
se expandiu estes foram super explorados em longas jornadas de 
trabalho semanais. 

Independentemente da importância do trabalho para nossa 
vida, pessoas no mundo todo, do Japão aos Estados Unidos, anseiam 
por uma jornada de trabalho mais curta.  

Quando cientistas americanos fizeram uma pesquisa 
perguntando a trabalhadores se eles preferiam um adicional de duas 
semanas no salário ou duas semanas de férias, o dobro de pessoas 
optou pelo tempo de folga.  

Quando pesquisadores britânicos perguntaram a trabalhadores 
se eles preferiam ganhar na loteria ou trabalhar menos, mais uma 
vez o dobro de pessoas escolheu o tempo livre. 
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Todas as evidências apontam para o fato de não conseguirmos 
viver sem uma dose diária considerável de desocupação. Trabalhar 
menos proporciona tempo e dedicação a outras áreas da vida 
importantes para nós, como a família, o envolvimento com a 
comunidade e a recreação.  

Não à toa países com a jornada de trabalho semanal mais curta 
também têm o maior número de voluntários e o maior capital social. 

Então, se sabemos as pessoas quererem trabalhar menos, a 
segunda pergunta é: como conseguiremos isso? 

Não se pode mudar de uma hora para outra. A redução da 
jornada de trabalho precisa, em primeiro lugar, ser recuperada como 
ideal político. Então, poderemos reduzir a jornada semanal passo a 
passo:  

1. trocando dinheiro por tempo,  

2. investindo mais em educação, e  

3. desenvolvendo um sistema de aposentadoria mais flexível e 
boas garantias de licença-paternidade e creches. 

Tudo isso começa com a reversão de incentivos. No momento, é 
mais barato para os empregadores ter uma pessoa fazendo hora 
extra em vez de contratar duas trabalhando meio expediente. Isso 
porque muitos custos trabalhistas, como planos de saúde, são pagos 
por empregado, não por hora trabalhada. 

Isso também porque nós, como indivíduos, não podemos 
decidir trabalhar menos unilateralmente. Ao fazer isso, estaríamos 
arriscando perder nosso status profissional, oportunidades na carreira 
e, por fim, até nossos empregos.  

Os colegas de trabalho, por sua vez, em servidão voluntária, 
devido à concorrência no mercado de trabalho, vigiam uns aos 
outros: quem passa mais tempo no escritório, quem trabalha mais 
horas?  

Ao fim do dia de trabalho em quase toda empresa, é possível 
encontrar funcionários exaustos ainda em suas mesas, navegando no 
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Facebook, lendo posts de pessoas desconhecidas, à espera de algum 
outro colega ir embora primeiro. 

Quebrar esse círculo vicioso vai exigir uma ação coletiva – das 
empresas ou, ainda melhor, dos países. 
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Estudo de Caso do Sistema de Castas no Brasil: 
Casta dos Sábios-Tecnocratas 

Maria Celina D’Araujo e Júlia Petek, professoras do 
Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro, publicaram o artigo “Recrutamento e perfil dos 
dirigentes públicos brasileiros nas áreas econômicas e sociais entre 
1995 e 2012”, na Revista de Administração Pública (RAP. Rio de 
Janeiro 52(5):840-862, set. - out. 2018). 

Consideram, apesar de diferenças entre os três governos, e 
mesmo considerando a excepcionalidade do governo Lula da Silva nas 
evidências observadas em sua pesquisa, a hipótese de os ministérios 
econômicos terem padrões diferenciados foi demonstrada, mas por 
motivos um pouco distintos daqueles apontados pela bibliografia. 

Do ponto de vista do recrutamento regional e funcional, mesmo 
com a constante predominância do Sudeste, nota-se a forte presença 
de dirigentes oriundos de Brasília indicar carreiras mais sólidas no 
governo federal. Entre os funcionários públicos convidados a ocupar 
cargos de dirigentes na área econômica, predominaram profissionais 
experimentados por já terem ocupado outras funções no serviço 
público federal, o que corroborara afirmação anterior.  

Diferentemente dessa área econômica, a presença de 
funcionários públicos oriundos de estados e municípios é 
expressivamente maior na área social. Saliente-se que os municípios 
só entraram nessa esfera no governo Lula da Silva, evidenciando o 
capital político do PT no nível local e a decisão desse presidente em 
dar visibilidade a essas raízes carismáticas no cenário nacional. 

A literatura sobre o Brasil tem insistido na hipótese de a área 
econômica ser mais escolarizada em relação às demais. Não é o 
apurado na pesquisa das autoras.  

De fato, ao longo de todos os governos, as áreas mais 
educadas, do ponto de vista da titulação acadêmica formal, foram 
Saúde e Educação, com 100% de doutores e mestres no governo 
Fernando Henrique Cardoso. Talvez a natureza mais técnica das 
pastas econômicas explique a ênfase menor em carreiras acadêmicas.  
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Bourdieu (1989) observou, na França, os alunos mais brilhantes 
da École Nationale d’Administration (ENA) serem recrutados para 
ocupar cargos governamentais vinculados ao setor de finanças, 
enquanto os piores colocados vão para a área social. Essa, contudo, é 
uma situação muito diferente da do Brasil.  

O país não possui uma escola desse gênero. Há no país 
dispersão de boas universidades públicas e católicas a oferecer 
graduados para o serviço público. Por isso, centramos nossa atenção 
nos níveis de titulação. 

A educação dos pais e das mães é um indicador importante 
para pensarmos a extração social dos dirigentes ou de qualquer 
grupo social. Os dirigentes da Saúde e da Educação têm pais e mães 
menos educados nos três governos. Nos ministérios econômicos, 
Fazenda e Planejamento, há os maiores índices de escolaridade não 
só dos pais como também das mães.  

Esse é um indício para confirmar a tese de os nomeados para 
os cargos dos ministérios econômicos vêm de uma extração social 
mais alta. Podemos inferir esse capital social das famílias os incentiva 
a perseguir carreiras mais sólidas no serviço público e não apenas a 
titulação acadêmica. De outra parte, em todos os casos, o salto na 
educação dos pais e das mães em relação a seus filhos demonstra as 
possibilidades de ascensão social no país. 

Quando passamos para a questão partidária, as diferenças 
entre os três governos não são grandes para estas quatro pastas, 
pois todas mantêm parcela de dirigentes filiados. O número, contudo, 
cresce nos governos do PT, mas sempre será o mais baixo entre os 
dirigentes do Ministério da Fazenda. 

A principal diferença está na variedade de partidos a que são 
filiados. No governo Fernando Henrique Cardoso, 48,8% dos 
dirigentes filiados a partidos pertenciam ao PSDB, partido do 
presidente, enquanto nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff 
esses percentuais chegam a 80% e 81,8%, respectivamente.  

Trata-se, portanto, de um recrutamento part idário 
majoritariamente dentro do partido governista, especialmente nos 
governos do PT. Isso pode ser explicado pela forte presença de 
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filiados ao PT no serviço público, onde predominam técnicos com 
Ensino Superior. 

Quando o assunto é a filiação a sindicatos ou a centrais 
sindicais, temos de novo a excepcionalidade do governo Lula da Silva, 
mas a manutenção de um padrão na área econômica. As pastas da 
Fazenda e do Planejamento tiveram participação menor de 
sindicalizados.  

No governo Fernando Henrique Cardoso variou entre 13% e 
17% nos quatro ministérios e no governo Lula da Silva subiu para 
patamares entre 26% e 63%. Caiu significativamente no governo 
Dilma Rousseff.  

Em se tratando da presença de diretores de centrais sindicais, o 
governo Dilma Rousseff, praticamente, voltou ao patamar do 
presidente Fernando Henrique Cardoso. Houve sim um afastamento 
de Dilma Rousseff de movimentos e associações típicas das bases do 
PT, e isso é especialmente claro quando se analisa a interface com 
movimentos sociais em geral. 

O boom participativo de Lula da Silva não se repetiu com Dilma 
Rousseff. Em todo o caso, o importante para o estudo das coautoras 
é, com os três presidentes, o Ministério da Fazenda ter sido o mais 
retraído nesse tipo de participação, o que confirma a tese de uma 
área mais técnica e insulada, embora menos titulada. 

No governo Lula, pelo visto na pesquisa, várias formas de 
capital estão presentes no preenchimento de cargos de livre 
nomeação. Foi um caso excepcional quando o capital político-
partidário e várias formas de capital social em movimentos sociais e 
associativos foram acionados. De toda forma, os ministérios 
econômicos são mais retraídos nesse aspecto, em especial o da 
Fazenda. 

Ao fim, o trabalho mostra diferenças pontuais entre os 
dirigentes dos ministérios examinados, mas demonstra também o 
q u a n t o o g o ve r n o c o n t a c o m q u a d r o s q u a l i f i c a d o s , 
independentemente de diferenças nas formas de recrutamento. 
Poderíamos com esses dados buscar refletir como quadros tão 
preparados tecnicamente, de um lado, e tão socialmente engajados, 
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de outro, contribuem para entender a sociogênese, a ação e a 
organização do Estado brasileiro. 

Como nos lembra Pierre Bourdieu (2012), o campo burocrático 
não está desvinculado das especificidades culturais de cada país, nem 
é estático. Tem avanços e recuos. Os dados examinados mostram 
claramente alterações e também persistências.  

As permanências residem no perfil mais técnico e insulado da 
área econômico-financeira, refletindo um aspecto cultural importante 
no país, ou seja, a ênfase no progresso econômico. Muitas vezes 
ocorre apenas como capital simbólico.  

Essa visão de progresso deveria ser perseguida por gente com 
capacidades técnicas excepcionais, levando a supor as demais áreas 
de ação do governo serem menos qualificadas. De fato, e como 
provaram as autoras, não é isso o que acontece. Em termos de 
titulação acadêmica, a área econômica não é a mais expressiva. 

O país foi formando gradativamente uma “casta de sábios-
tecnocratas de Estado”, um corpo de funcionários altamente 
qualificado e educado. Essa expansão de quadros foi maior nas áreas 
voltadas à Saúde e à Educação, competências típicas das políticas de 
bem-estar social que muitas vezes, entre nós, foram confundidas com 
políticas de clientela e com gastos irresponsáveis.  

Embora a literatura brasileira tenha até hoje valorizado mais os 
grupos insulados, ou grupos de excelência vinculados à 
industrialização, podemos começar a inferir que gradativamente o 
país vai construindo capacidades específicas ou habitus. Elas 
conformam práticas e espaços sociais com estruturas próprias, 
objetivos específicos e relativamente autônomos em setores 
burocráticos para além da esfera econômica. 

  

Ministros-técnicos e ministros-políticos nos governos do PSDB e 
do PT comparados aos ministros-militares e ministros-sabidos 
no atual governo da extrema-direita 

Adriano Codato & Paulo Franz, professores do Departamento de 
Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, publicaram o 
artigo “Ministros-técnicos e ministros-políticos nos governos do PSDB 
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e do PT” na Revista de Administração Pública (RAP. Rio de Janeiro 
52(5):776-796, set. - out. 2018). 

Este artigo procurou descrever as credenciais profissionais dos 
ministros de Estado nomeados nos governos do PSDB e do PT entre 
1995 e 2014. Os dados esclarecem algumas das alternativas políticas 
e preferências partidárias dos presidentes da República (e de seus 
aliados) na seleção dos atores estratégicos para as posições de 
cúpula do governo federal. 

Sistematizando seus achados:  

1)  apesar de o número de cargos prévios ser muito semelhante 
entre ministros-polít icos e ministros-técnicos, estes 
apresentaram maior escolaridade e expertise em relação à 
pasta ministerial ocupada;  

2)  apesar de a experiência administrativa em cargos de nomeação 
ser um dos critérios para classificarmos ministros como 
políticos, ela não se mostrou um atributo exclusivo de ministros 
com experiência política prévia, e sim uma característica 
comum à maioria dos ministros recrutados;  

3)  ministros nos governos tucanos e petistas não apresentaram 
diferenças significativas em relação à experiência profissional 
prévia e à expertise para as respectivas pastas. 

Seus achados indicam: mesmo com maior proporção de 
ministros políticos partidários e menos técnicos, o índice de expertise 
dos ministros de Estado nos governos petistas é muito semelhante ao 
índice apresentado pelos ministros nos governos tucanos. Também a 
despeito de outros estudos não terem encontrado diferenças 
significativas entre ministros da base aliada e ministros do governo, 
identificaram maior expertise nos ministros tucanos e petistas em 
seus respectivos governos em relação aos ministros indicados pelos 
partidos-apoio no Congresso.  

Ficou demonstrado pela história política recente brasileira: a 
Nomenclatura do establishment político brasileiro (PMDB, PP, DEM, 
PSD, PRB, etc.) não possui quadros competentes a serem indicados, 
mas sim oportunistas – e golpistas. 
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Por último, seus achados sobre expertise nas pastas 
ministeriais destoam completamente dos dados relativos ao caso 
argentino, onde ministros de Estado da área econômica tendem a 
apresentar maiores competências específicas e conhecimento técnico 
que seus colegas. No caso brasileiro, as pastas econômicas tendem a 
ser chefiadas por ministros de carreira política e com baixa expertise 
específica. 

Os diferentes perfis dos ministros não devem ser vistos como 
acidentais, mas como expressão de interesses e prioridades políticas. 
Aprofundar a discussão acerca das trajetórias prévias dos ministros 
de Estado pode proporcionar novos entendimentos sobre o 
funcionamento do Executivo no Brasil, sobretudo acerca da presença 
e do papel dos políticos nos gabinetes.  

Se as diferenças parecem ser mínimas entre governos liderados 
por partidos diferentes, os dados podem indicar esses interesses e 
prioridades estarem sendo constrangidos por outros fatores e não 
apenas a escolha do presidente, por exemplo, fatores institucionais 
tais como a necessidade de construção de coalizões de governo. 

Como foi feita a montagem do governo Bolsonaro? Como os 
quadros do PSL são profissionais sem a qualificação necessária, 
recorreu mais à casta dos guerreiros-militares, à casta do mercadores 
financistas e agrários e à casta dos sabidos-pastores evangélicos, 
fora os oportunistas ideólogos indicados pelo guru intelectual dessa 
gente anti-intelectual.  

Mas ele não deixou de, por exemplo, aparelhar o Estado com 
quadros evangélicos conservadores, chanceler ideológico e 
incompetente, destruidor do meio-ambiente, assessor internacional 
com 31 anos de idade conhecido apenas na rede social da direita, 
ministro do Turismo com “laranjas” para desvio de dinheiro de 
campanha, etc. Isto fora o papel proeminente do nepotismo, afinado 
com as milícias cariocas via “rachadinhas” e homenagens. 
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CONCLUSÃO 

O ser humano está, constantemente, comparando-se com 
outros. Quando faz isso, gosta de se colocar acima. Afeta sua 
autoestima ficar abaixo.  

Os psicólogos chamam isso de “Síndrome da Superioridade 
Ilusória”. A maioria das pessoas acredita ser melhor face à média em 
quase tudo feito por si próprio.  

Evidentemente, isso não é possível, devido ao significado de 
“média”. Mesmo assim, as pessoas se sentem superiores. A maioria 
se considera mais inteligente, se comparada à média, assim como 
mais trabalhadora e com mais habilidades sociais. 

A comparação com outras pessoas motiva a ação política. 
Mobiliza protestos, greves, talvez até revoltas.  

Mas também, se sempre o sentimento é de “ser inferior”, pode 
paralisar essas pessoas com complexo de inferioridade ao sentirem 
ser menos capaz em relação aos outros. Causa ressentimento e 
provoca o afastamento e/ou o isolamento, revoltadas com o sistema 
de castas exclusivo – ou “o jogo de cartas-marcadas”.  

Por sua vez, sentir-se melhor em relação aos outros é 
estimulante, nos motiva a proteger essa posição. Isso tem 
consequências importantes para a política, isto é, nossas ações 
coletivas. 

Entretanto, se os ricos e os pobres se distanciam cada vez 
mais, muitos consideram idiotas as pessoas do outro lado ideológico. 
Os politicamente engajados a gritarem com os outros sobre a 
necessidade de ação política são, muitas vezes, só os afortunados. 

Conforme a desigualdade tem aumentado, o interesse político e 
a participação ou o ativismo político entre os pobres têm despencado. 
Talvez a submissão religiosa à casta de sabidos-pastores a tenha 
substituído. O rebanho seguiria a orientação política, dada pelo guia 
espiritual, de votar na “bancada da bíblia”. 
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Esses políticos evangélicos eleitos têm extraordinária 
mobilidade social, somando grandes vencimentos à repartição dos 
dízimos. Porém, defendem uma pauta de costumes conservadores em 
vez de defender os interesses relevantes do povo pobre, isto é, os 
párias excluídos do sistema de castas conforme a natureza da 
ocupação. 

Keith Payne, em palestra na TED, ressalta a heurística chamada 
de “assimetria entre ventos”. Quando enfrentamos ventos contrários, 
percebemos e lembramos desses obstáculos. Mas quando o vento 
está a nosso favor, notamos apenas nós mesmos e nossos próprios 
talentos incríveis.  

Temos de reconhecer os ventos favoráveis terem nos ajudado, 
por exemplo, heranças, escolas e universidades públicas, bolsas de 
estudo, livros baixados de graça na web, etc. Em vez disso, o 
movimento reacionário de defensores da “supremacia branca” cultiva 
o sistema de castas, claramente nos Estados Unidos, e de maneira 
camuflada no Brasil. 

Raça é uma invenção de distinção por parte dos descendentes 
dos Sapiens. Artificialmente, inventaram outras “raças” de humanos, 
baseadas na superficial cor-da-pele, em substituição às demais raças 
humanas, extintas por catástrofes ecológicas. 

Isabel Wilkerson, em seu livro Caste (2020), levantou em sua 
pesquisa oito pilares do sistema de castas nas Américas. A vontade 
divina e as leis da natureza são a justificativa religiosa e 
pseudocientífica do sistema de casta. Outros pilares são: 
herdabilidade (qualidade de ser herdável por se transmitir à 
descendência); endogamia e o controle do acasalamento; pureza das 
castas e poluição dos párias (santidade da água, hierarquia de 
rastreamento consanguíneo, corrida para ficar dentro de “a 
supremacia branca”, impureza e constância do nível inferior); 
hierarquia ocupacional; desumanização e estigma; terror e 
crueldade; superioridade versus inferioridade inerente. 

Se o leitor estiver no grupo acima da média, em padrão de 
vida, na próxima vez, se pensar alguém discordar de você por ser um 
idiota, pense nos ventos favoráveis terem ajudado você a chegar à 
situação social onde está. Além do esforço próprio, é claro. Qual 
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golpe de sorte teve de modo a possibilitar você se diferenciar? Sorte 
do berço?  

Reconhecer esses ventos favoráveis nos dá a humildade 
necessária para ver a discordância de nós não tornar as pessoas 
idiotas. Os afortunados pelo sistema de castas de natureza 
ocupacional (e racista) têm o poder e a responsabilidade de mudá-lo. 

Como? Outro autor resenhado nessa coletânea, Rutger 
Bregman (Utopia para Realistas, 2018), divulga uma bandeira-de-luta 
dos trabalhadores de todo o mundo. A gente acha quem tem ideias 
semelhantes às nossas uma pessoa genial.  

No caso, imagino qualquer pessoa racional ter a capacidade de 
deduzir: dado o extraordinário aumento de produtividade, produzida 
pela 4ª. Revolução Tecnológica, propiciado pela automação e robótica 
em substituição ao trabalho humano, elevando a produção de quem 
fica ocupado, uma solução para diminuir a desocupação e elevar o 
bem-estar social é a redução da jornada de trabalho semanal. 

Argumentos de autoridade em favor disso seriam os seguintes. 
John Maynard Keynes, durante a Grande Depressão dos anos 30 no 
século XX, anunciou: “se políticos não cometessem erros desastrosos 
(como austeridade fiscal durante uma crise econômica), dentro de 
um século, o padrão ocidental de vida terá se multiplicado ao menos 
quatro vezes em relação ao de 1930”. Em 2030, estaríamos 
trabalhando apenas 15 horas por semana. O problema se tornaria o 
que fazer com maior tempo livre. 

Um século e meio antes, Benjamin Franklin, um dos fundadores 
da nação norte-americana, já havia previsto uma jornada diária de 
quatro horas ser suficiente por dia e, no restante do tempo, a vida 
deveria ser somente “lazer e prazer”. Karl Marx, de maneira 
semelhante, ansiava pelo dia quando todos teriam tempo para “caçar 
de manhã, pescar à tarde, cuidar dos animais ao anoitecer e discutir 
com um olhar crítico no jantar… sem nunca ter de se tornar caçador, 
pescador, pastor ou crítico”. 

Na mesma época, o pai do liberalismo clássico, o filósofo 
britânico John Stuart Mill, argumentava o melhor uso de uma riqueza 
maior seria mais lazer criativo. Ele se opunha ao “evangelho do 
trabalho”. 
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Henry Ford, fundador da fábrica de automóveis, tornou-se o 
primeiro empresário a implementar a jornada de trabalho de cinco 
dias por semana. Deduziu: uma jornada semanal mais curta, na 
verdade, aumentaria a produtividade de seus empregados. Tempo 
para o lazer era um “fato empresarial incontestável”.  

Um trabalhador bem descansado e bem-educado era um 
trabalhador mais eficiente. Além disso, um empregado sem tempo 
livre para viajar e passear de carro, jamais compraria um dos seus 
produtos. Salário é custo, mas é também demanda. 

Em 1933, o Senado americano aprovou legislação com a 
jornada semanal de 30 horas. Porém, na Câmara de Deputados, sob 
pressão da indústria, não foi aprovada. Em 1938, sob pressão 
sindical, a jornada semanal de cinco dias finalmente foi aprovada. 

A partir dos anos 1980, com a Era Neoliberal, as reduções na 
jornada de trabalho semanal praticamente cessaram. O crescimento 
econômico não se traduziu em mais tempo para o lazer criativo, e sim 
em mais consumo.  

Com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, se 
considerarmos o trabalho não remunerado, elas trabalham mais em 
lugar dos homens. Com elas dominando o mercado de trabalho, os 
homens deveriam passar menos tempo trabalhando e passar mais 
tempo cozinhando, limpando e cuidando da família.  

Os casais trabalhavam, antes da Revolução Feminista, um 
tempo combinado de 5 dias por semana, depois, aproxima-se de 8 
dias. A Reforma da Previdência esticou os anos de trabalho pelo 
menos até a idade mínima de 65 anos para os homens se 
aposentarem. 

Além disso, horas de trabalho e lazer estão ficando cada vez 
mais difíceis de separar. Graças à tecnologia moderna, gerentes e 
profissionais liberais hoje passam 70 horas ou mais por semana ou 
trabalhando e se mantendo acessíveis ao monitoramento.  

Nós não estamos morrendo de tédio por excesso de tempo 
livre. Estamos morrendo de tanto trabalhar! Psicólogos e psiquiatras 
não está lidando com o enfado por ócio, mas sim com uma epidemia 
de estresse. 



  140

Ao introduzir a jornada diária para seis horas em uma fábrica, 
consegue-se contratar empregados a mais e reduzir de forma 
drástica a taxa de acidentes de trabalho. Além disso, os empregados 
se tornam muito mais produtivos. O custo de produção por unidade 
baixa tanto a ponto de ser possível pagar por seis horas diárias o 
mesmo pago antes por oito. Ao sobrar mais tempo livre, inclusive 
para estudar, o trabalho se torna menos alienado, porque os 
trabalhadores se envolvem mais com a criação do produto. 

Quem trabalha menos e ganha o mesmo fica mais satisfeito 
com sua vida, ou seja, sofre menos estresse. Redução da carga 
horária de trabalho semanal também reduziria à metade o CO2 
emitido neste século. Horas extras são mortais, menos horas 
reduziriam acidentes de trabalho. Compartilhar trabalho com menor 
jornada aumenta o emprego. Propicia emancipação feminina com 
melhor divisão de trabalho doméstica. Alonga a vida ativa dos 
trabalhadores por estes não desejarem ficar inativos em 
aposentadoria.  

Os países com as maiores disparidades em riqueza têm as 
jornadas de trabalho mais longas. Enquanto os pobres estão 
trabalhando cada vez mais horas só para sobreviver, os enriquecidos 
estão descobrindo, à medida que o valor da hora trabalhada deles 
aumenta, torna-se mais “caro” para eles tirar folga. Aumenta o custo 
de oportunidade.  

A “classe ociosa”, no século XIX, se recusava a trabalhar para 
não perder seu status social, dedicado ao consumo de luxo para 
demonstrar não necessitar de trabalhar como os ex-escravos ou 
párias.  

Hoje, o tempo ainda cura todas as feridas, exceto a do 
desemprego. Quanto mais tempo a pessoa fica fora do mercado de 
trabalho, ela se estressa mais – e acusa “os outros” por fraudar os 
costumes conservadores do sistema de castas privilegiadas. 
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