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A falsa miséria estatística
Análises meramente econômicas e numéricas ignoram a poderosa tendência do pobre de
compartilhar e ajudar
03 de julho de 2011 | 0h 02

José de Souza Martins - O Estado de S.Paulo

Nas últimas semanas a opinião pública foi abastecida com indicadores opostos sobre a
situação material dos brasileiros. Os dados do Censo de 2010, que balizam as ações do
novo programa governamental Brasil sem Miséria, computam 16,267 milhões de
miseráveis, 8,5% da população brasileira, uma Holanda inteira, gente cuja renda familiar
mensal, quando muito, alcança R$ 70. No interior desse grupo há até os miseráveis dos
miseráveis, aqueles cuja renda é de até R$ 39 por mês, pouco mais de R$ 1 por dia,
basicamente os tostões que a gente chuta quando caem do bolso furado, aqueles tostões
que nem vale a pena curvar-se para recolher. Como há, ainda, os supermiseráveis, os 4,8
milhões de pessoas que no Censo não aparecem com renda alguma.

Aí a coisa se complica. Quem vai acreditar, em sã consciência, que quase 5 milhões de
pessoas possam sobreviver sem renda alguma? Posso acreditar que haja pessoas
dependentes financeiramente de terceiros, especialmente idosos, doentes e menores,
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que, não obstante serem de uma família, moram em casa separada da dos provedores.
Nesse caso, o dado mostra um defeito na concepção estatística de família e moradia, que
não corresponde ao que são numa sociedade de tradições patriarcais, a família como
instituição plurilocal baseada numa economia condominial. É preciso não confundir a
estatística da miséria com a miséria da estatística.

A secretária para Superação da Extrema Pobreza esclareceu que outras formas de renda
não são levadas em conta nesta fase de divulgação do Censo, caso da agricultura de
subsistência. Essa forma de renda não é renda. Renda é o ganho que passa pela
mediação da forma dinheiro. Portanto, os dados em que vai se basear o programa Brasil
sem Miséria já apontam um defeito de compreensão da realidade brasileira que
repercutirá na própria concepção das medidas que preconiza. Compreende-se, pois, que,
nas representações gráficas dos dados estatísticos, o Norte e o Nordeste constituam um
oceano de deplorável miséria. E que o Sul e o Sudeste constituam um oceano de
escandalosa prosperidade.

Para compreender essas anomalias estatísticas é preciso levar em conta que a economia
brasileira é historicamente uma economia dual. Nem todos dependem de rendimentos
monetários para viver. São numerosos, ainda, na roça, aqueles para os quais os ganhos
monetários, muito variáveis, aliás, não constituem propriamente o decisivo na
sobrevivência da família. Nela a subsistência da família é assegurada prioritariamente
pela produção direta dos meios de vida. Então, sim, pode-se entender que uma família
até viva sem nenhuma renda monetária nessa economia peculiar que denomino de
economia do excedente (e não de subsistência), em que parte da produção própria é
consumida em casa e parte é comercializada. Seria ficção medir em dinheiro o que não
circulou no mercado.

No lado oposto ao da miséria, a pesquisa da FGV sobre a nova classe média, ou o lado
brilhante do pobre, divulgada nessa semana, inunda o cenário com um otimismo
numérico luminoso. Se os dados do Censo aqui apontados falam de um Brasil que
submerge, os dados sobre a nova classe média dizem que, dentre os países emergentes, o
Brasil é o que mais emerge. O grau de felicidade futura do brasileiro indicado pelo
Gallup é o maior do mundo. Quem estuda sociologicamente o tema da fé no Brasil
tomaria o maior cuidado com essa informação superficial e subjetiva. É que, sendo o
brasileiro um povo no geral místico, raramente verbaliza pessimismo que possa indicar
falta de fé, na suposição de que inviabiliza aquilo que se espera e deseja.

A criação de quase 800 mil empregos líquidos de janeiro a abril, que a pesquisa
menciona, certamente é o melhor fator de otimismo para a nova classe média estatística.
Mas é pouco provável que essa parcela da população não tenha tomado consciência, no
vivencial, de que desde 2010, no mesmo período, o número de empregos formais venha
caindo. Ainda assim, é bom indício de que alguma coisa esteja dando certo na economia,
o fato de que os rendimentos dos mais pobres venham crescendo mais do que o PIB
nacional. A melhora comparativamente significativa dos seus rendimentos em relação à
dos mais ricos, porém, apenas nos indica que, num país com alta proporção de
miseráveis, quaisquer R$ 10 podem dobrar a renda de uma família, elevando o índice de
sua ascensão estatística. Mas é muito provável que na população mais pobre a melhora
tenha seu melhor êxito no fortalecimento do caráter condominial da economia das
famílias pobres, que sendo no geral de origem rural, carregam consigo uma poderosa
tradição de compartilhar e ajudar. Que as análises meramente econômicas e estatísticas
desdenhem esse poderoso traço cultural do pobre, como desdenham a economia do
excedente, antes mencionada, empobrece as interpretações porque subestimam um
capital cultural decisivo no seu efeito multiplicador nas economias duais como a nossa.

JOSÉ DE SOUZA MARTINS, SOCIÓLOGO E PROFESSOR EMÉRITO DA USP, É
AUTOR DE A POLÍTICA DO BRASIL LÚMPEN E MÍSTICO (CONTEXTO, 2011) 
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