
“DE ONDE ESSA
GENTE VEM?”
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s pobres terão preferência no nosso gover-
no. Eu tenho a convicção de que a solução
para os problemas brasileiros não é mais fa-

zer o povo sofrer com ajustes pesados, que termi-
nam caindo em cima do povo; a solução está no
crescimento da economia”, discursou o presiden-
te Lula logo após se saber reeleito. “O conceito de
classes, entre nós, ainda é percebido no registro
economicista (que não percebe a construção cul-
tural e simbólica da distinção social) do velho
marxismo. O progresso econômico é visto como
panacéia para resolver problemas como desigual-
dade, marginalização e subcidadania. É uma cren-
ça fetichista, que faz esperar do crescimento a re-
solução de nossas questões sociais”, diz Jessé Sou-
za, titular de sociologia da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF). Curiosa armadilha ideológi-
ca, pois Lula, ao defender soluções economicistas
como estas, mesmo afirmando que “se você conhe-
cer uma pessoa muito idosa e esquerdista é por-
que ela está com problema”, mostra que continua
embalado por ilusões marxistas.

“O debate sobre a desigualdade brasileira tem
sido travado sob o signo da fragmentação do co-
nhecimento e da percepção da realidade. Criticar
o economicismo, e o liberalismo que é a sua ideo-
logia mais acabada, não significa não reconhecer a

importância fundamental da economia e do mer-
cado. Mas é preciso ir contra a leitura superficial e
rasteira de um mundo complexo e desigual, como
se a única variável fosse a econômica”, reitera o pes-
quisador, que acaba de publicar A invisibilidade da
desigualdade brasileira e defender sua livre-docên-
cia sobre o tema na Universidade de Flensburg, na
Alemanha. “O livro é o primeiro resultado para a
elaboração de uma ‘teoria da ação social’ para uma
interpretação mais adequada sobre o Brasil con-
temporâneo que não perceba o marginalizado co-
mo alguém com as mesmas capacidades disposi-
cionais de um indivíduo da classe média. Se assim
fosse, o miserável e sua miséria seriam fortuitos,
mero acaso do destino, sendo sua situação de pri-
vação reversível, bastando ajuda passageira e tópi-
ca do Estado para que ele possa andar com suas
pernas. Essa, aliás, é a lógica das políticas assisten-
cialistas nacionais que estão condenadas ao curto
prazo e à miopia”, avalia. Uma cegueira que atinge
o olho esquerdo e o direito.

“Os economicistas desconhecem que a repro-
dução de classes marginalizadas envolve a produ-
ção e a reprodução das precondições culturais e po-
líticas da marginalidade. Por outro lado, a ‘glorifi-
cação do oprimido’ é a melhor maneira de repro-
duzir a miséria e o abandono indefinidamente”,
critica. Em seus estudos, Jessé Souza vai na contra-
mão do consagrado pensamento social brasileiro
que sempre identificou as causas de nossas maze-
las, em especial a desigualdade vista com total na-
turalidade,como um resíduo de nossas origens “pré-
modernas”.“A naturalização da desigualdade é mais
adequadamente percebida como conseqüência, não
de nossa herança pré-moderna e personalista, mas
do fato contrário, como resultante de um efetivo
processo de modernização ‘importado’de fora para
dentro”, nota. Logo, a desigualdade é invisível não
porque é um resquício do passado, mas justamen-
te por sua “impessoalidade”, típica dos valores e ins-
tituições modernos, o que, segundo o pesquisador,
a faz opaca e de difícil percepção na vida cotidiana.

Teorias culturalistas, como as de Gilberto Frey-
re, Sérgio Buarque de Holanda e mesmo Roberto
Da Matta, tendem, segundo o pesquisador, a inter-
pretar o brasileiro como um tipo homogêneo, que
nos mostraria “mais calorosos e humanos” do que
os indivíduos das sociedades avançadas. Essa “teo-
ria emocional da ação” seria uma “fantasia com-
pensatória”que entenderia os brasileiros como uma
sociedade “integrada emocionalmente”, sem ne-
nhuma divisão de classe, apenas se diferenciando
na renda ganha por cada um. Daí o progresso eco-
nômico tomado como a solução para todos os ma-
les.“Isso secundariza aspectos fundamentais e não-
econômicos da desigualdade social, como a ausên-
cia de auto-estima, de reconhecimento social, de
aprendizado familiar de papéis básicos, bem co-
mo a realidade da reprodução social de uma ‘ralé’,
cujo substrato moral, político e social é diferente
do da classe média”, observa. O pesquisador dá um
exemplo prático: um europeu que atropela, por ne-
gligência, um cidadão pobre tem grandes chances
de ser punido, inverso do que ocorre no Brasil.“Is-
so não significa que as pessoas não se importam.
Mas o valor de um brasileiro pobre é comparável
ao que se dá a um animal doméstico e o inquérito,
mesmo aberto, daria em nada, por um acordo im-
plícito entre os agentes envolvidos na situação.”

Não se pretende ver europeus “melhores” que
brasileiros, mas entender, histórica e filosoficamen-
te, dois desenvolvimentos diferenciados. Na origem
está o ascetismo protestante weberiano, que revela
a valorização do trabalho, da disciplina e da razão,
vistos como elementos constituintes da “dignida-
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É uma crença fetichista esperar do crescimento 
a resolução de nossas questões sociais

Estudos reiteram que a invisível desigualdade brasileira não será
resolvida apenas com crescimento econômico do país
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de”cotidiana.“É o compartilhamento, no Ociden-
te, dessa determinada estrutura psicossocial o fun-
damento implícito do reconhecimento social que
torna possível se falar em cidadania.” No caso bra-
sileiro, o processo de “europeização” se dá pela im-
portação, como artefatos prontos, das instituições
do mundo moderno, como o mercado capitalista.
“A chegada ao Brasil da verdadeira Europa moder-
na do individualismo moral e do capitalismo é tar-
dia e irá se contrapor diametralmente a um con-
junto diverso de potentados rurais com pouca uni-
dade entre si, uma sociedade visceralmente anti-
individualista e antiigualitária”,nota.Nesse contexto,
Jessé Souza usa o conceito de habitus (componente
afetivo e emocional inscrito no corpo e nas mani-
festações espontâneas dos indivíduos, um tipo es-
pecífico de socialização), de Bourdieu, para expli-
car as diferenças. O “habitus primário”seria a capa-
cidade de reconhecer o outro como igual pelo com-
partilhamento de uma mesma economia emocional
e valorativa a partir do seu reconhecimento como
membro útil da comunidade. Ao importar tardia-
mente a ideologia da Europa, o Brasil não consegue
implantar aqui o “habitus primário” que permita o
processo de equalização tanto da economia emo-
cional como do processo de reconhecimento bási-
co. Sem esse consenso intraclasses teríamos uma
fragmentação interna do processo de reconheci-
mento social, que é fundamental para o exercício
da cidadania. Cultivamos o “habitus precário”.

Mais terrível: essa diferenciação se desenvolve
sob o véu da modernidade, que lhe confere um as-
pecto “opaco”, invisível e incomodamente “natural”.
No Brasil não temos cidadãos que, em condições de
relativa igualdade, lutam por uma chance de classi-
ficação social nas diversas esferas sociais de atuação
que constituem segmentações secundárias com base
no desempenho diferencial, como nos países cen-
trais. “Entre nós existe uma segmentação primária
que se reproduz molecularmente na vida cotidiana
de forma opaca e impessoal, que separa ‘gente’ de
‘não-gente’. Um processo ‘moderno’ e eficaz.”

Diapasão – Esse mecanismo de naturalização da
inferioridade faz parecer à própria vítima do pre-
conceito (seja de classe, gênero ou cor) que seu fra-
casso é pessoal, merecido e justificável, nota o pes-
quisador. Nesse mesmo diapasão é possível repen-
sar a questão cor/raça, visto como fator definitivo
para a desigualdade, ação que, segundo Jessé Souza,
“simplifica e confunde causas múltiplas e comple-
xas em uma única”. O pesquisador é cético com afir-
mações de que a cor da pele e o fenótipo classificam
e hierarquizam, por si sós, o acesso seletivo aos bens.
“Não seria talvez o processo resultante do abandono
da população negra, de desestruturação da família,
dificuldade de acesso à escola e à informação, o res-
ponsável pela efetiva desclassificação da população
negra?” Ainda de acordo com ele, nesse caso, a cor

seria mais um índice suplementar a indicar a “não-
europeização”, em termos do “habitus primário”, do
que a causa primeira da discriminação. “A cor da
pele, nesse contexto, age como uma ferida adicio-
nal à auto-estima do sujeito, mas o núcleo do pro-
blema é a combinação de abandono e inadaptação
que o atinge independentemente da cor da pele”,
acredita.Assim, o “habitus precário”, embora o pes-
quisador ressalte a presença virulenta do preconcei-

to racial, seria não “meramente a cor da pele”, mas
certo tipo de “personalidade”, julgada como impro-
dutiva e disruptiva para a sociedade como um todo.

“Como não compreendemos, seja no senso co-
mum, seja na reflexão metódica, como funciona o
‘racismo da classe’ entre nós é que a raça passa a ser
o único aspecto visível de nossa extraordinária de-
sigualdade. Isso não nos impede de reconhecer a
realidade do racismo de cor/raça que exige que se
crie uma consciência de sua ação virulenta e me-
canismos para o seu combate”, observa Jessé Souza.
Para ele, esse tipo de pensamento, que enfatiza o da-
do secundário da cor (que permitiria, supostamen-
te, atribuir a “culpa” da marginalização apenas ao
preconceito), joga água no moinho da explicação
economicista e evolucionista de tipo simples, que
supõe ser a marginalização algo temporário, modi-
ficável por altas taxas de crescimento econômico, as
quais, por algum mecanismo obscuro, acabariam
por incluir todos os setores marginalizados. “Da
mesma forma a ‘escola’ pode ser a panacéia de dez
entre dez economistas que escrevem sobre desigual-
dade, como se a ‘ralé’ já não chegasse perdedora na
própria escola (quando tem escola) antes de come-
çar. Diante da generalização geral liberal do econo-
micismo, há que se compreender que a realidade
social é estruturada em ‘classes sociais’, cujas chan-
ces são preestipuladas”, avalia. Como o “racialismo”.

“Esse percebe o preconceito como a causa prin-
cipal da desigualdade brasileira, repetindo, de mo-
do invertido, o obscurecimento que sempre foi o
núcleo da importância da raça no Brasil: servir co-
mo ícone de integração, obscurecendo todos os ou-
tros conflitos, especialmente os de classe. Isso não
nega o caráter perverso de nosso preconceito ra-
cial, apenas o contextualiza”, adverte o pesquisador,
para quem esse seria o típico exemplo em que “a
inércia toma o lugar de uma explicação”. A ques-
tão importante não é feita, como bem observa
Chico Buarque em Brejo da cruz: “Mas há milhões
desses seres/ que se disfarçam tão bem/ que nin-
guém pergunta/ de onde essa gente vem”. •

CARLOS HAAG

O dado secundário da cor jogaria água no moinho
da explicação economicista e evolucionista‘
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