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- TRANSCRIÇÃO FILME LIVRE PENSAR - 

00:00:56.10\00:01:00.12 

[Conceição] 

Eu cheguei com 23 anos. 

00:01:00.13\00:01:01.21 

Cheguei em fevereiro de 54. 

00:01:01.24\00:01:04.20 

Eu virei brasileira 

no governo JK em 57. 

00:01:09.15\00:01:13.23 

Na verdade, é um período 

de afirmação nacional. 

Isso é que é a verdade. 

00:01:17.16\00:01:19.04 

O que estava era a ideia 

de nação, de expandir, 

00:01:19.04\00:01:21.19 

ocupar o território e levar 

o desenvolvimento 

ao espaço nacional todo. 

Internalizar o desenvolvimento 

e construir a nação. 

00:01:26.17\00:01:30.22 

É um período alegre 

de bossa nova, 

00:01:36.18\00:01:39.20 

cinema novo, 

tem o diabo. 

00:01:39.21\00:01:41.13 

Em matérias de artes, 

literatura, enfim, 
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é um período muito estimulante. 

00:01:41.13\00:01:46.10 

E acreditei que o Brasil ia ser 

uma democracia 

00:01:48.03\00:01:52.18 

e uma civilização original 

nos trópicos. 

00:01:52.19\00:01:55.22 

E eu realmente acreditei. 

00:02:05.20\00:03:15.04 

[Conceição] 

Então, eu quero dizer o seguinte: 

00:03:15.04\00:03:17.05 

Os ignorantes são 

os nossos meninos do Banco Central, 

00:03:17.05\00:03:19.23 

os meninos 

do Banco Central chileno, 

que são um bando de paspalhos, 

00:03:20.00\00:03:22.12 

o da Fazenda, desculpa a ofensa, 

foi meu aluno. 

Era um esquerdista de marca maior, 

não há quem ature aquele menino. 

É uma dificuldade. 

E por aí vai. 

00:03:29.18\00:03:32.13 

Não tem nada que ver. 

O sujeito pode ter sido 

esquerdista na juventude 

e virar um direitista depois. 
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Fica tudo pirado. 

 [risos] 

00:03:38.08\00:03:39.13 

Uma coisa horrível. 

Senta lá na Fazenda 

e no Banco Central, pira. 

00:03:39.13\00:03:42.12 

Independente de qual é 

sua origem ideológica. 

00:03:42.13\00:03:45.15 

O problema não é ideológico. 

00:03:45.15\00:03:47.21 

Você sentou na Fazenda 

e no Banco Central, 

00:03:47.22\00:03:51.01 

o grau de submissão 

aos mercados globais estáveis, 

a política do dólar do FED 

00:03:51.02\00:03:58.03 

a porcaria dos rankings, 

do risco, é de tal ordem 

que todo mundo cumpre by the book. 

00:03:58.04\00:04:04.11 

É claro que no nosso caso, 

como sempre, 

00:04:04.12\00:04:06.21 

os aprendizes são um pouquinho 

mais ingênuos, 

00:04:06.21\00:04:11.01 

serviçais e de espinha dobrada 

do que os patrões, 
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mas isto é óbvio. 

00:04:11.02\00:04:15.22 

Patrão não tem por que ter 

espinha dobrada nenhuma. 

00:04:15.23\00:04:18.03 

00:05:05.15\00:05:16.23 

[mulher] 

Viva a democracia! 

00:05:16.24\00:05:18.14 

00:05:46.12\00:05:50.01 

Terra da fraternidade  

00:05:50.02\00:05:55.20 

 O povo é quem mais ordena  

00:05:55.21\00:06:01.21 

 Grândola a tua vontade  

00:06:02.24\00:06:07.20 

O povo é quem mais ordena  

00:06:07.21\00:06:13.23 

Viva 25 de Abril! 

00:06:17.15\00:06:19.09 

[mulheres] 

Viva! 

00:06:19.10\00:06:20.24 

 À sombra duma azinheira 

que já não sabia a idade  

00:06:21.00\00:06:30.22 

O povo é quem mais ordena  

00:06:30.23\00:06:38.05 

Grândola, a tua vontade  

00:06:38.06\00:06:43.12 

 O povo é quem mais ordena  
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00:06:53.04\00:06:55.03 

Então, aquilo que eu tava 

te falando: 

00:06:56.11\00:06:58.23 

isso faz parte da trilha 

do aniversário, 

00:06:58.24\00:07:01.06 

e, na verdade, o que era... 

00:07:01.07\00:07:02.14 

Era a gente juntar duas coisas 

importantes na vida da minha mãe, 

00:07:02.15\00:07:07.20 

que é a Revolução dos Cravos, 

que foi comemorada 

no dia 25 de Abril, 

00:07:07.21\00:07:13.10 

que é o dia seguinte 

ao aniversário dela, dia 24, 

00:07:13.11\00:07:16.10 

e é isso que eu tinha te contado 

sobre a imagem de São Jorge. 

00:07:16.11\00:07:20.05 

São Jorge guerreiro, 

padroeiro desta casa, 

é comemorado no dia 23 de abril. 

00:07:21.01\00:07:26.02 

Então o aniversário da minha mãe 

fica entre o dia de São Jorge 

e o dia da Revolução dos Cravos. 

00:07:26.03\00:07:33.10 

Daí a presença do Zeca Afonso 
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cantando "Grândola Vila Morena" 

00:07:33.11\00:07:36.11 

que se tornou 

o hino da revolução. 

00:07:36.12\00:07:38.10 

[locutor de futebol] 

00:07:38.10\00:07:42.06 

Vamo! Vamo! Vamo! 

00:07:42.07\00:07:43.23 

Vamos! Ah, garoto! 

[risos] 

00:07:44.00\00:07:47.07 

Gol! Luizito! 

00:07:48.18\00:07:52.05 

[risos] 

00:07:53.18\00:07:55.06 

Viu? Disse que não ia dar nada. 

Amarelaram. 

00:07:55.07\00:07:58.20 

00:07:58.21\00:08:14.01 

[Conceição] 

O velho era festivo, 

era anarquista. 

00:08:14.02\00:08:17.08 

00:08:17.08\00:08:19.09 

Eu ia com ele ao futebol 

e ele era Benfica. 

00:08:19.10\00:08:22.20 

Somos vermelhos desde então. 

00:08:25.07\00:08:30.17 

[Conceição] 
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Quanto eu tinha 6, 7 anos, 

começou a guerra civil da Espanha. 

00:08:30.18\00:08:35.07 

Lisboa era uma espécie 

de refúgio 

00:08:35.08\00:08:37.24 

e nós recebíamos em casa 

vários refugiados. 

00:08:38.00\00:08:41.13 

00:08:41.14\00:08:47.11 

E eu me lembro 

da mamãe dizer 

00:08:47.12\00:08:49.13 

pra eu não fazer barulho 

e eu perguntava: 

00:08:49.14\00:08:53.10 

"Por que não posso fazer barulho?" 

"Porque pode vir a polícia." 

00:08:53.11\00:08:58.04 

Então esse negócio da polícia 

me persegue desde muito cedo. 

00:08:58.05\00:09:01.22 

00:09:01.23\00:09:09.13 

Eu entrei pra faculdade 

de ciências pra fazer matemática. 

00:09:09.14\00:09:14.12 

Eu casei durante o curso. 

00:09:16.05\00:09:18.07 

Então quando nós terminamos, 

nós viemos pro Brasil. 

00:09:20.05\00:09:23.11 
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Eu já tava grávida da minha filha, 

da Laura. 

00:09:23.12\00:09:26.00 

00:09:26.01\00:09:28.22 

Como eu era recém-vinda 

e ninguém me conhecia nem nada, 

00:09:28.23\00:09:35.02 

o pessoal do partido comunista 

me pediu se eu podia receber 

os intelectuais na minha casa. 

00:09:37.14\00:09:40.03 

Como eu conhecia todos 

eu disse que sim, 

00:09:40.04\00:09:42.04 

que não havia problema nenhum, 

podia receber. 

00:09:42.05\00:09:45.06 

Mas nunca meti o bico, 

ficava caladinha. 

00:09:45.07\00:09:48.08 

Naquela época eu usava 

uma franjinha, era muito discreta. 

00:09:48.09\00:09:51.18 

O Marcio Werneck Sodré, 

que eu conheci também 

nessa altura, 

00:09:51.18\00:09:54.23 

passou anos sem me ver, 

ele disse: 

00:09:56.04\00:09:59.01 

"Ué, cadê a franjinha?" 
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Eu disse: 

00:09:59.02\00:10:00.21 

"Não tenho mais há muito tempo. 

00:10:00.22\00:10:02.09 

"Ih! Você é aquela moça tranquila 

que recebia a gente na sua casa? 

00:10:02.10\00:10:08.19 

Mas hoje você não é nada tranquila." 

00:10:08.20\00:10:10.22 

Eu disse: "É verdade, agora já 

não sou mais tranquila. 

00:10:10.22\00:10:13.04 

Eu fiquei brava no Brasil." 

00:10:13.05\00:10:14.23 

Todos nós, particularmente a esquerda, 

 embanana gloriosamente, 

00:10:14.23\00:10:19.00 

porque, primeiro, a esquerda 

não gosta de ser autoritária, 

00:10:19.01\00:10:21.07 

então já tem horror 

ao autoritarismo. 

00:10:21.08\00:10:23.02 

Tem sim a  patologia, 

a mãe joana, 

00:10:23.03\00:10:25.06 

como tem uma brutal dificuldade 

pra entender 

que a industrialização 

00:10:25.07\00:10:28.08 

na maioria dos casos 
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foi ou autoritária ou selvagem. 

00:10:28.09\00:10:34.05 

E em nenhum caso, salvo no inglês, 

foi democrática. 

00:10:35.00\00:10:39.08 

E isto é uma praga 

porque as pessoas precisam optar 

00:10:39.20\00:10:43.14 

se querem democracia 

ou se querem industrialização. 

00:10:43.15\00:10:46.00 

E como não optam, 

ficam inventando 

que as duas juntas, vai. 

00:10:46.01\00:10:51.12 

Isto é a doutrina liberal! 

00:10:51.13\00:10:53.07 

É a doutrina que o mercado 

e a democracia vão juntos 

e são inseparáveis. 

00:10:53.08\00:10:58.07 

Isto é uma praga! 

00:10:58.08\00:10:59.22 

Este meu curso é dado 

para desfazer isso. 

00:11:00.24\00:11:03.17 

Ela chega no Brasil 

como uma engenheira matemática, 

00:11:05.04\00:11:08.03 

formada em Lisboa, 

e vai trabalhar no Incra, 
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00:11:08.04\00:11:12.19 

mais tarde ela faz um concurso, 

vai pro BNDES 

e vai aprender economia. 

00:11:12.20\00:11:17.09 

Vai estudar economia onde? 

Na Universidade do Brasil. 

00:11:17.10\00:11:19.14 

 [Cano] 

Tendo como o principal professor 

dela o Bulhões, 

00:11:21.03\00:11:24.19 

que mais tarde vai ser ministro da Fazenda 

00:11:24.20\00:11:27.16 

no governo da ditadura. 

00:11:27.16\00:11:29.17 

E ela sempre teve muito respeito 

pelo Bulhões,que era um cara muito sério 

no magistério. 

00:11:32.03\00:11:35.21 

E então ela insumiu 

a economia clássica, 

00:11:37.01\00:11:41.10 

embora ela tivesse uma perspectiva 

crítica da sociedade. 

00:11:41.11\00:11:45.11 

Ela teve a felicidade de conviver 

no Brasil de 54 a 58, 60, 

00:11:45.12\00:11:53.22 

que era um Brasil efervescente 

por várias razões. 
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00:11:53.22\00:11:57.07 

Foi o caso do getulismo, vastíssima obra 

que o Vargas deixou. 

00:11:57.07\00:12:02.03 

As pessoas, se quisessem, abriam as janelas e viam 

os prenúncios da industrialização, 

00:12:02.04\00:12:07.19 

as reformas trabalhistas sociais, 

enfim, 

00:12:07.20\00:12:10.03 

uma série de sementes 

que ele plantou. 

00:12:12.04\00:12:15.00 

O governo auspicioso do JK, 

00:12:15.01\00:12:17.16 

aquela coisa entusiástica do JK, 

os 50 anos em 5, 

00:12:17.17\00:12:21.19 

o avanço da industrialização 

brasileira, 

00:12:21.20\00:12:24.13 

então ela viveu tudo aquilo. 

00:12:26.09\00:12:34.12 

Eu cheguei aqui 

e levei um susto 

00:12:34.12\00:12:36.11 

porque o Getúlio morreu 

logo depois 

e deu-se aquela confusão. 

00:12:36.12\00:12:39.18 

Eu disse: Pronto. 
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Julguei que era uma democracia, 

00:12:39.19\00:12:42.11 

vim lá da ditadura do Salazar, 

e me enganei." 

Já fiquei meio escabreada porque o país é atrapalhado. 

00:12:44.20\00:12:47.03 

Mas depois, meu irmãozinho, 

tivemos o Juscelino. Lembra? 

00:12:47.04\00:12:50.09 

Aí íamos construir Brasília, 

uma democracia nos trópicos, 

00:12:50.10\00:12:55.06 

o desenvolvimento... 

Eu fui pro BNDES. 

00:12:55.06\00:12:57.18 

Eu fiz parte 

do 1º grupo executivo 

00:12:57.19\00:13:01.14 

de máquinas e equipamentos 

de base deste país. 

00:13:01.15\00:13:04.01 

Sabe qual foi o 1º susto? 

00:13:04.02\00:13:05.19 

Eu fui lá pra calcular 

o adicional do imposto de renda 

pro BNDES. 

00:13:05.20\00:13:10.08 

E fiz uma curva de distribuição 

de renda, um aparento, 

00:13:10.09\00:13:13.09 

e descobri que a distribuição 
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era horrível, 

00:13:13.10\00:13:15.15 

mesmo com os dados da receita. 

Já levei aquele olho arregalado. 

00:13:15.16\00:13:19.11 

E disse pros meus colegas: 

00:13:19.12\00:13:20.24 

"Que ruim que é a distribuição 

de renda nesse país." 

00:13:21.00\00:13:23.15 

Eu era novata. 

Só piorou daí pra cá. 

00:13:23.16\00:13:27.08 

[Homem] 

Só aumentou o bolo e piorou. 

00:13:27.09\00:13:28.16 

Exatamente. Eu já achava 

horrível em 58, imagina hoje. 

00:13:32.17\00:13:40.05 

[Conceição] 

A importância desse pensamento 

original latino-americano, 

00:13:40.05\00:13:43.23 

pro qual Prebisch e o Furtado 

eram uma contribuição decisiva, 

00:13:43.24\00:13:47.00 

é que eles apontavam 

pra uma coisa óbvia: 

00:13:47.01\00:13:49.06 

o subdesenvolvimento, 

dada a condição periférica 
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na qual tínhamos nascido, 

porque a periferia simplesmente 

era produtora de matérias primas 

00:13:55.18\00:13:59.00 

e eles eram produtores 

de manufaturas, 

00:13:59.01\00:14:01.00 

tinha levado uma situação 

de tremenda dependência 

das economias. 

00:14:01.01\00:14:05.13 

Elas só cresciam 

quando o centro crescia. 

00:14:05.13\00:14:08.13 

Elas não tinham 

dinamismo próprio, 

00:14:08.14\00:14:11.11 

nem condições 

de crescimento sustentado. 

00:14:11.12\00:14:13.23 

Então, na verdade, 

o que todos propuseram, 

00:14:13.24\00:14:17.15 

Prebisch e Furtado, 

no pensamento original de 49, 

00:14:17.16\00:14:23.11 

porque ambos 

colaboraram nele, 

00:14:23.12\00:14:25.07 

embora era o Prebisch 

que era diretor da CEPAL, 
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o Furtado estava na equipe. 

00:14:25.08\00:14:28.22 

Era, basicamente, que tinha 

que se fazer uma industrialização 

que permitisse, 

00:14:28.23\00:14:33.22 

para um lado, tornar endógeno 

o progresso técnico, 

00:14:33.22\00:14:40.16 

distribuir os frutos 

do progresso técnico 

para toda a população 

00:14:40.16\00:14:44.19 

e não apenas para as elites 

exportadoras, tá claro? 

00:14:44.20\00:14:48.16 

E de alguma maneira 

gerar internamente 

00:14:48.17\00:14:51.24 

tanto acumulação de capital 

quanto emprego. 

00:14:55.10\00:15:07.02 

Então ela vai beber, 

em primeira instância, 

00:15:07.02\00:15:11.07 

ela vai beber a CEPAL. 

00:15:11.08\00:15:13.03 

Ela vai insumir a CEPAL 

como um conjunto 

de pensamento crítico 

00:15:13.04\00:15:19.13 
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latino-americano, 

tinha essa especificidade. 

00:15:19.14\00:15:22.20 

E que evidentemente 

se confrontava com o mainstream. 

00:15:36.20\00:15:43.03 

Foi depois do Getúlio 

que começa pra variar 

um processo de importações 

00:15:43.04\00:15:49.03 

que dá lugar àquilo que eu chamo 

de um ciclo curto da economia. 

00:15:49.04\00:15:54.09 

Quer dizer, você tinha 

uma aceleração do investimento 

no 1º estágio, 

00:15:54.10\00:16:00.06 

que logo esbarrava de novo 

com a capacidade pra importar. 

00:16:00.07\00:16:04.12 

Você não tinha mais 

capital suficiente 

00:16:04.13\00:16:07.09 

pra prover a taxa 

de investimento mais alta. 

00:16:07.10\00:16:10.06 

Você atingia o auge rapidamente, 

e aí começava outra vez 

a reversão. 

00:16:10.07\00:16:14.17 

E em geral terminava 
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com uma crise de balanço de pagamentos. 

00:16:14.18\00:16:18.03 

Esse texto procura mostrar 

como a economia brasileira 

rebateu, respondeu...aos desafios da industrialização, 

sobretudo a... 

00:16:27.17\00:16:32.02 

aos períodos 

de estrangulamento externo 

00:16:33.05\00:16:37.05 

que sempre foi uma barreira 

00:16:37.06\00:16:40.21 

e como a economia respondeu 

positivamente. 

00:16:40.22\00:16:45.18 

00:16:45.19\00:16:51.13 

[Beluzzo] 

É um texto muito importante 

00:16:51.13\00:16:53.24 

porque essa dinâmica teve um auge 

do final dos anos 40 pros 50 

00:16:54.01\00:17:01.05 

e um declínio que se seguiu 

no começo dos anos 60. 

00:17:08.02\00:17:16.23 

Eu me lembro até hoje 

quando veio o golpe de 64, 

00:17:16.24\00:17:25.09 

o Aníbal Pinto se reuniu conosco 

e ele: "Pô, não fica assim 

00:17:25.24\00:17:29.13 
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porque aqui na América Latina 

é um pêndulo. 

00:17:29.13\00:17:31.17 

Quando vai muito pra direita, 

depois volta pra esquerda." 

00:17:31.18\00:17:34.23 

Voltou, mas 21 anos durou. 

00:17:39.13\00:17:50.20 

Quando veio o golpe em 64 

00:17:50.21\00:17:53.11 

a Conceição permanece 

no escritório da CEPAL 

00:17:53.12\00:17:57.13 

e seus professores 

e seus colegas, 

00:17:57.14\00:18:01.11 

porque aqui ela já era assistente 

do professor Bulhões, 

00:18:01.11\00:18:05.18 

eles vão comandar 

a economia do Brasil. 

00:18:05.19\00:18:12.19 

O Gudin, Bulhões e Roberto Campos 

como ministro do planejamento. 

00:18:12.20\00:18:18.22 

Eles todos eram professores da casa. 

00:18:18.23\00:18:21.01 

00:18:21.02\00:18:23.06 

Fui convidada pela CEPAL de Santiago 

a ir pra lá em setembro de 68. 

00:18:23.07\00:18:29.13 



20 
 

Como eu tava pra me separar 

do meu 2º marido, pai do Bruno, 

00:18:29.13\00:18:33.14 

eu resolvi aceitar e fui. 

00:18:33.15\00:18:36.09 

00:18:36.10\00:18:39.20 

[Conceição] 

Então eu já tava lá no Chile 

Quando  foi proclamado o AI5 

00:18:39.20\00:18:43.04 

e eu pedi licença na universidade. 

00:18:43.05\00:18:45.04 

<it>Como não fui expulsa 

da universidade? 

00:18:45.05\00:18:47.09 

Os outros todos professores 

progressistas foram postos 

pra fora, a começar pelo Fernando Henrique Cardoso, 

00:18:50.20\00:18:53.09 

que naquela altura era progressista. 

00:18:53.10\00:18:55.09 

00:18:55.10\00:18:59.13 

[Laura] 

Eu acho que o Chile foi 

um divisor de águas na nossa vida. 

00:18:59.14\00:19:02.22 

A minha mãe era professora, 

além de na CEPAL, 

ela dava aula na ESCOLATINA  

A lembrança que eu tenho 

é que a nossa casa em Santiago 
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sempre estava cheia. 

Acho que eu não tenho lembrança 

de dormir na minha cama 

00:19:10.05\00:19:15.23 

porque sempre tinha gente... 

exilados, gente chegando... 

Era assim: a Liana, o Braga, 

os alunos da ESCOLATINA 

 [00:19:24.09\00:19:31.01 

[Braga] 

ESCOLATINA era um programa 

de mestrado vinculado à Universidade 

do Chile. 

00:19:35.09\00:19:37.13 

Nós tivemos a experiência 

de avançar, através das aulas da Conceição, 

numa reflexão teórica importante 

sobre o desenvolvimento do capitalismo em geral 

e em particular sobre a América Latina, 

e mais ainda precisamente 

sobre o que acontecia no Brasil. 

00:19:58.00\00:20:02.07 

00:20:02.08\00:20:23.09 

Furtado escreveu uma tese estagnacionista 

00:20:23.10\00:20:27.24 

dizendo que a economia estava em estagnação 

00:20:28.01\00:20:30.15 

e que tendia a tecer 

uma economia agrícola, 

00:20:30.16\00:20:35.13 

que a indústria 
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não tinha futuro nenhum, 

00:20:35.14\00:20:38.02 

justamente porque a distribuição 

de renda era péssima 

00:20:38.02\00:20:40.10 

e porque a reforma agrária 

não havia sido feita. 

00:20:40.11\00:20:42.02 

A tese da esquerda convencional. 

00:20:42.03\00:20:43.23 

Na verdade, 

o Furtado é o autor das teses 

da esquerda convencional. 

Não tinha ninguém de esquerda 

mais importante que ele, 

00:20:48.22\00:20:51.21 

então o que ele dissesse 

era lido. Era lei, né? 

00:20:55.13\00:21:01.16 

Quando cheguei em Santiago, 

fiz um seminário 

com a turma que tava por lá 

00:21:01.17\00:21:05.12 

e disse: "Olha, não vai ter 

estagnacionismo não. 

00:21:05.13\00:21:07.18 

Vai sair e vamos sair 

pela retomada do crédito. 

00:21:07.19\00:21:10.22 

Dando crédito 

pra bem de consumo durável 
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volta tudo a subir. 

00:21:10.23\00:21:15.18 

E o Serra tava em Santiago do Chile exilado 

e nós escrevemos a 4 mãos 

o "Além da Estagnação". 

00:21:22.11\00:21:38.11 

[Braga] 

Olha, a dinâmica capitalista 

é algo que se move entre uma tensão inexorável. 

Por um lado, expansão, 

por outro lado, crise. 

00:21:43.17\00:21:47.18 

É essa tensão inexorável, inarredável, 

00:21:47.18\00:21:52.07 

que se manifesta ao longo da história dos capitalismos 

00:21:52.08\00:21:56.19 

que é uma marca fundamental do desenvolvimento do capital. 

00:21:56.19\00:22:02.06 

Portanto, nada de visão estagnacionista 

e tampouco, nada de visão de um crescimento ad infinitum 

00:22:06.21\00:22:12.09 

que seja estabilizado, que seja livre de problemas 

e de tensões. 

00:22:12.10\00:22:19.19 

Mas é que é muito difícil fazer uma forma relativa e linear 

00:22:19.20\00:22:22.21 

pra uma coisa que é contraditória. 

00:22:22.21\00:22:24.16 

Se você não avisa que o desenvolvimentismo 

não morre com o golpe, não se entende porque tem 

construção interrompida. 
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00:22:30.01\00:22:32.09 

E tem, mas é a outra que tem. 

00:22:32.10\00:22:34.14 

É porque você tá movendo, 

nós estamos movendo em 3 planos simultâneos: 

00:22:34.15\00:22:39.01 

a coisa mundial, que tá indo pra um lado, 

00:22:39.02\00:22:41.16 

a coisa do desenvolvimentismo que tá indo... tá indo, 

00:22:41.17\00:22:44.20 

durou 50 anos, e a coisa social, 

que é interrompida periodicamente 

com golpes, com pau no lombo, 

com cadeia pras lideranças. 

00:22:51.04\00:22:53.17 

Esses são os 3 movimentos. 

00:22:53.18\00:22:55.19 

É por isso que eu acho que tem problema 

com análise de conjuntura. 

00:22:55.20\00:22:59.16 

Análise de conjuntura é isso. 

Você tem os cortes culturais, 

00:22:59.17\00:23:02.05 

tem a explicação de longa duração, 

00:23:02.05\00:23:05.01 

você tem uma conjuntura 

que se move, que é contraditória. 

00:23:07.03\00:23:08.16 

Se você não põe nessa conjuntura contraditória 

os 3 planos, quer dizer, o plano internacional, 

00:23:12.18\00:23:14.06 
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o plano do desenvolvimento das forças produtivas, 

como se dizia e não põe o plano social, 

não se entende nada. 

00:23:18.19\00:23:21.01 

As pessoas fazem uma coisa chapada 

00:23:21.02\00:23:23.11 

e ficam dizendo que vai acabar, 

que o capitalismo já terminou, 

00:23:23.12\00:23:27.17 

que o Brasil não vai 

a lugar nenhum, que está estagnando... 

Tá claro ou não? 

00:23:29.13\00:23:31.06 

Quer dizer, o trabalho dela 

"ALÉM DA ESTAGNAÇÃO" 

00:23:31.07\00:23:33.09 

é um trabalho que critica 

o pensamento da esquerda 

00:23:33.20\00:23:36.24 

que achava que a ditadura 

levaria o Brasil 

para o estagnacionismo. 

00:23:37.06\00:23:39.10 

"Não", ela fala. 

"O Brasil vai crescer, 

00:23:39.11\00:23:41.03 

o Brasil tá crescendo e vai vir 

um ciclo fortíssimo de expansão 

como teve ali, 

00:23:41.04\00:23:44.11 

o problema não é esse. 
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00:23:44.11\00:23:45.22 

É que esse padrão de crescimento 

é excludente. 

00:23:45.22\00:23:47.22 

É um padrão baseado 

em consumos duráveis, 

00:23:47.23\00:23:50.03 

Pressupõe uma concentração de renda, 

00:23:50.03\00:23:52.04 

a ditadura aprofunda esse processo, 

00:23:52.05\00:23:54.06 

mas é uma leitura muito mais inteligente 

00:23:54.07\00:23:56.13 

e mostra a complexidade do Brasil contemporâneo 

00:23:56.13\00:23:59.19 

e que ela, eu acho, com esse pensamento instigante, 

00:23:59.20\00:24:03.05 

criativo, originário, meio... 

00:24:03.05\00:24:06.02 

ela é absolutamente incompatível com a ortodoxia, a Conceição, 

00:24:06.03\00:24:09.15 

com as amarras. Ela não é 

uma pessoa dentro da caixinha. 

00:24:09.16\00:24:12.16 

Ela é fora da caixinha. 

Ela pensa com liberdade, 

00:24:12.17\00:24:16.22 

ela agride dogmas, ela confronta as ideias, 

00:24:16.22\00:24:20.02 

então ela tá sempre provocando uma reflexão 

00:24:20.03\00:24:23.15 
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pra aprofundar o processo de construção. 

00:24:23.16\00:24:26.04 

00:24:26.05\00:24:32.15 

[Conceição] 

Aí eu escrevi uma carta pra ele pedindo desculpas, 

00:24:32.16\00:24:36.20 

dizendo que ele era meu mestre, 

00:24:36.20\00:24:39.03 

que evidentemente eu não estava de acordo 

00:24:39.04\00:24:40.24 

porque eu tinha visto no Brasil concretamente 

00:24:41.01\00:24:43.22 

o começo das medidas do Delfim e sabia que ia andar 

a recuperação. 

00:24:43.23\00:24:48.08 

Aí ele me respondeu muito simpático 

dizendo que eu não era ..que ele não era meu mestre. 

00:24:52.20\00:24:54.15 

Que o meu mestre era um barbudo 

que já tinha morrido no século 19. 

00:24:54.16\00:24:58.20 

Referência ao Marx. 

00:25:00.21\00:25:02.15 

Na verdade, eu sempre fui 

meio furtadiana marxista, 

00:25:02.16\00:25:05.12 

sempre fui cepalina ou marxista. 

O Kalecki entrava por conta da Academia, 

mas, na verdade, os esquemas de reprodução 

são marxistas. 

00:25:13.05\00:25:15.15 
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E ele foi muito simpático. 

00:25:17.11\00:25:19.12 

00:25:19.12\00:25:32.18 

[Conceição] 

Mestre só dá pra chamar o Furtado 

porque é um mestre intelectual. 

00:25:32.18\00:25:38.03 

Mas meu mestre mesmo 

foi Aníbal Pinto, 

00:25:38.04\00:25:40.06 

que é a quem eu dedico 

uma das teses, não lembro qual. 

00:25:40.06\00:25:42.24 

00:25:43.00\00:25:47.17 

O Celso Furtado era mais mestre 

na coisa intelectual e no debate, 

00:25:47.18\00:25:52.16 

mas o Aníbal Pinto, não, 

ela tinha uma relação 

00:25:52.17\00:25:55.05 

Que não era de igual pra igual, não. 

00:25:55.06\00:25:57.11 

Ela tinha um respeito filial 

ela se aconchegava, 

00:25:57.12\00:26:01.13 

ela tinha uma relação 

quase filial com o Aníbal Pinto. 

00:26:01.14\00:26:05.04 

00:26:05.05\00:26:09.02 

E o Aníbal Pinto sempre chamava: 

"Chiquita, no. Aqui não te pegam, 
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porque eres mujer." 

00:26:11.16\00:26:14.04 

Ele falava assim pra ela. 

Não batem em você 

00:26:14.04\00:26:16.10 

porque você é mulher, 

porque você é insuportável. 

00:26:16.11\00:26:19.03 

E o Aníbal Pinto a protegeu, 

bancou... Porque chegar na CEPAL 

em Santiago naquele estilo dela 

não foi fácil. 

00:26:23.23\00:26:26.13 

Depois dessa época lá 

no Chile convivendo com o ministro 

da economia, esse pessoal todo, 

00:26:32.02\00:26:36.14 

ela veio pra Unicamp, 

00:26:36.15\00:26:38.09 

veio ser professora 

aqui na Unicamp. 

00:26:38.10\00:26:40.12 

A coisa que eu tenho com ela 

é uma coisa que não tá 

na economista, 

00:26:40.12\00:26:46.11 

tá na pessoa. A Ceiça. 

00:26:46.12\00:26:50.04 

É isso que é fundamental 

00:26:50.05\00:26:52.16 

porque ela é uma pessoa 
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sensacional. 

00:26:52.17\00:26:55.13 

Porque... Como economista ela tem 

aquela visão ampla, 

00:26:58.07\00:27:01.00 

ela tá sempre em cima do cume 

tendo aquela visão ampla. 

00:27:01.01\00:27:05.09 

Ela junta as pequenas coisas, 

mas depois dá sempre 

aquela grande fechada geral. 

00:27:05.10\00:27:12.17 

Ela pega aquele plano 

e vai pra 18mm. 

00:27:12.18\00:27:20.10 

Que dá aquela 360 assim. 

00:27:20.11\00:27:23.02 

Isto é a Conceição economista, 

mas eu quero ressaltar é a pessoa. 

00:27:23.17\00:27:28.13 

Tanto que eu tava relembrando 

agora o dia 18 de setembro de 1973. 

00:27:28.13\00:27:37.13 

Agora fico emocionado porque... 

eu e ela sentamos no para-choque 

de um automóvel 

00:27:37.14\00:27:44.19 

e começamos a chorar 

com o golpe no Chile. 

00:27:44.20\00:27:48.10 
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00:28:00.21\00:28:16.09 

Aquilo foi a minha derrota. 

00:28:16.10\00:28:21.00 

A minha derrota porque era 

socialismo democrata 

com todo o projeto. 

00:28:21.01\00:28:25.17 

Deu no que deu. 

00:28:25.17\00:28:27.06 

Uai... Não foi apenas o Jango 

que foi a minha derrota, 

00:28:27.07\00:28:31.04 

que era meio confuso. 

00:28:31.05\00:28:32.15 

00:28:32.16\00:28:41.21 

[Conceição] 

Mas foi muito ruim porque a Laura 

tava lá, ficou lá. 

00:28:41.22\00:28:44.20 

Ela casou. Laurinha casou um pouco antes do golpe. 

00:28:44.20\00:28:48.23 

Era aluna de enfermagem, ele era aluno de medicina. 

00:28:50.14\00:28:53.22 

E ele era da juventude comunista, 

então não tava legal. 

00:28:54.17\00:28:57.18 

E a gente via os caminhões 

passando com os corpos... 

00:28:59.09\00:29:02.13 

barra pesadíssima. 

O tiroteio a noite inteira. 



32 
 

00:29:02.14\00:29:06.12 

Era uma ansiedade horrorosa 

e ela sabia que eu tava militando, 

00:29:06.13\00:29:10.23 

então a angústia dela aqui 

deve ter sido enorme 

00:29:11.00\00:29:14.13 

porque ela não sabia 

onde eu tava. 

00:29:14.14\00:29:16.24 

A gente conseguiu se comunicar 

por telefone finalmente 

00:29:18.07\00:29:21.01 

e aí ela foi pra lá pra nos tirar. 

00:29:21.02\00:29:24.14 

Desembarcamos no aeroporto 

todo guardado lá com os... 

mas tinha o Enrique Iglesias 

era o presidente da CEPAL 

00:29:33.07\00:29:37.13 

e tava me esperando. 

00:29:37.13\00:29:39.04 

Sabia que não era 

pra desembarcar sozinha 

ali no meio daquela confusão. 

00:29:39.22\00:29:44.13 

E, ainda bem, 

porque nós éramos acusados 

de pertencer à elite dourada, 

00:29:44.13\00:29:49.19 

que apoiava os comunas, 
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segundo eles. 

00:29:49.20\00:29:52.09 

O que é verdade. 

Elite dourada nem tanto, 

00:29:52.10\00:29:55.04 

mas também éramos 

porque recebíamos em dólar. 

00:29:55.05\00:29:57.14 

E aí consegui trazê-la. 

Ela e ele. 

00:29:57.15\00:30:00.15 

00:30:00.16\00:30:06.06 

Quando eu voltei, dava aula aqui de graduação. 

00:30:06.07\00:30:09.13 

Dava de pós-graduação 

em Campinas, 

00:30:09.14\00:30:12.04 

e fazia pesquisa na Finep. 

00:30:12.05\00:30:14.19 

Na verdade, quem permitiu 

que se reunisse 

uma porção de pessoas 

00:30:16.02\00:30:20.03 

que eram todas progressistas 

foi o reitor, Zeferino Vaz, 

00:30:20.13\00:30:24.02 

que tinha sido reitor de Brasília 

e foi pra Campinas 

00:30:24.03\00:30:27.12 

fundar a Universidade de Campinas. 

00:30:27.13\00:30:30.10 
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E aí chamou o João Manoel, 

chamou o Beluzzo, 

00:30:30.11\00:30:35.09 

o pessoal que tinha estado 

no escritório CEPAL/BNDES, 

00:30:35.10\00:30:39.14 

Wilson Cano, 

Fernando Figueiredo, etc. 

00:30:39.14\00:30:43.19 

E o pessoal que tinha estado 

na ESCOLATINA. 

E aí o que o reitor disse 

é o seguinte: 

00:30:46.13\00:30:48.10 

já que tinha extinguido 

aquela universidade 

00:30:48.11\00:30:51.07 

que nesta universidade agora 

ele ia tocar violino 

00:30:51.07\00:30:55.03 

com a mão esquerda, 

mas pondo o violino à direita. 

00:30:55.04\00:30:58.24 

E foi o que ele fez. 

00:31:00.16\00:31:02.09 

Está sendo dada a nós 

uma oportunidade de ouro 

00:31:02.09\00:31:05.12 

porque estão deixando 

a gente estruturar e instalar 

00:31:05.13\00:31:11.06 
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um curso de economia crítico. 

00:31:11.07\00:31:13.14 

E nós sabemos muito bem 

o significado disso 

00:31:14.09\00:31:17.02 

porque eu fiz economia 

e eu sei o que é 

um curso de economia. 

00:31:17.02\00:31:21.22 

Onde 95% do conteúdo é um curso 

totalmente acrítico. 

00:31:22.17\00:31:27.00 

Onde política e história 

são coisas colocadas de lado 

00:31:27.01\00:31:32.17 

porque não têm 

grande importância. 

00:31:32.17\00:31:34.13 

A gente quer dar um curso 

de formação macroeconômica 

00:31:34.14\00:31:37.11 

com espírito crítico 

e que pretenda reexaminar 

o que é o capitalismo 

00:31:37.12\00:31:43.15 

para que nós possamos entender 

porque nós temos que ser humildes. 

00:31:43.16\00:31:46.20 

Nós todos somos economistas 

formados no mainstream ou não, 

00:31:46.21\00:31:50.00 
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mas, na verdade, entendemos 

muito pouco de capitalismo, 

00:31:50.01\00:31:52.21 

e o capitalismo é algo 

extremamente complexo 

00:31:52.22\00:31:56.05 

e precisa-se discutir muito 

pra entender o que é 

o sistema capitalista de produção. 

00:31:56.06\00:32:00.23 

Não é apenas um sistema 

de produção econômica. 

00:32:00.24\00:32:03.20 

É muito mais do que isso. 

00:32:03.21\00:32:05.17 

Ele é político, é antropológico, 

é social... 

00:32:05.18\00:32:09.03 

E pra que fique claro, 

particularmente, 

00:32:10.10\00:32:12.12 

como resposta a esta brilhante 

visão universalista 

de que nasceu aqui o capitalismo, 

00:32:12.13\00:32:20.13 

estes são os seus 

mecanismos gerais. 

00:32:20.13\00:32:23.08 

Ele universalizará. 

Ele levará a missão civilizatória. 

00:32:23.09\00:32:29.08 
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Ele levou à mercadoria. 

00:32:31.03\00:32:33.04 

Ele universalizou a mercadoria 

e o dinheiro. Isto é indiscutível. 

00:32:33.05\00:32:37.12 

Ele universalizou 

o conceito de mercado. 

00:32:37.13\00:32:40.08 

O mercado mundial. 

00:32:40.09\00:32:41.21 

Todo mundo olha 

pro mercado mundial. 

00:32:41.22\00:32:43.13 

Todas as massas mais desprotegidas 

nas condições que sejam 

00:32:43.14\00:32:47.02 

estão incorporadas ao mercado 

e aí o capitalismo não é homogeneizante. 

00:32:47.02\00:32:52.24 

Ele é universalizante na mercadoria, 

00:32:53.00\00:32:56.04 

mas ele não é homogeneizante 

das condições de vida, 

00:32:56.04\00:32:59.11 

das condições de técnica, 

00:32:59.12\00:33:01.05 

das condições de desenvolvimento 

das forças produtivas. 

00:33:01.06\00:33:05.08 

O que distingue muito 

as pessoas que passam 
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na instituição universitária 

00:33:05.09\00:33:10.17 

numa escola de pensamento 

00:33:11.08\00:33:13.11 

não é só se você é brilhante, 

se você escreve coisas interessantes, 

00:33:13.11\00:33:18.14 

isso é importante, é um requisito fundamental, 

00:33:18.15\00:33:21.01 

mas é também a tua capacidade de formar pessoas. 

00:33:21.01\00:33:24.19 

[Ricardo] 

E aí eu acho que a Conceição 

tem esse mérito. 

00:33:24.19\00:33:27.22 

Ela formou muita gente. 

00:33:27.22\00:33:29.17 

Pra nós todos na graduação 

era um evento 

00:33:30.20\00:33:34.19 

quando a Maria da Conceição Tavares 

vinha dar algum tipo de palestra 

pra graduação. 

00:33:34.20\00:33:38.23 

Ela chegava e os alunos todos 

corriam atrás, 

00:33:38.23\00:33:41.09 

ela saía, todo mundo ia junto 

porque ela nos inspirava 

00:33:41.10\00:33:44.09 

pela paixão com a qual 
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ela discutia os objetos que ela... 

00:33:44.10\00:33:49.20 

e também exatamente 

por essa vinculação 

00:33:49.21\00:33:53.06 

entre economia, 

política e sociedade. 

00:33:53.06\00:33:56.23 

Eu até comecei na matemática 

e na filosofia. 

00:33:57.00\00:33:59.01 

Nos meus bons tempos 

fui prêmio Descartes aos 16 anos, 

00:33:59.02\00:34:02.00 

estudei meu Kant aos 17 

e aí aos 18 quase fui em cana 

00:34:02.01\00:34:05.19 

porque estava fazendo 

seminário de Platão em Portugal, 

00:34:05.20\00:34:08.01 

o que é uma coisa 

absolutamente maluca, 

00:34:08.02\00:34:09.11 

mas posso garantir 

que não era bem visto. 

00:34:09.12\00:34:11.10 

Discorrer  a república 

não era bem visto. 

00:34:11.11\00:34:13.21 

00:34:11.11\00:34:13.21 

Na ditadura salazarista 
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negócio de discutir república 

não era bem visto. 

00:34:13.22\00:34:16.15 

00:34:16.16\00:34:18.04 

Porque ao contrário do que se imagina, 

00:34:18.04\00:34:20.00 

livre pensar não era propriamente 

muito bem aceito 

00:34:20.01\00:34:22.20 

na república portuguesa. 

Não era muito bem aceito. 

00:34:22.21\00:34:25.19 

Parece que continua a ideia 

de que pensar é altamente subversivo. 

00:34:25.20\00:34:28.24 

Isso eu tenho certeza 

porque já fui em cana por causa disso. 

00:34:29.01\00:34:31.07 

Aqui também, quer dizer, 

é um horror! 

00:34:31.08\00:34:34.01 

E esse direito, que qualquer um 

achava um direito menor. 

00:34:34.02\00:34:37.10 

Eu quando ouço Kant digo: 

"É um direito menor." 

00:34:37.11\00:34:39.14 

"Direito menor" é a avó dele 

porque não aconteceu nada com ele. 

00:34:39.14\00:34:42.17 

Não foi parar na cadeia, 
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não aconteceu nada. 

00:34:42.18\00:34:45.04 

Então Kant ali, numa boa, 

entendeu? 

00:34:45.05\00:34:46.24 

Não lhe aconteceu nada 

por livre pensar 

00:34:47.01\00:34:48.19 

é só pensar e acha que é 

um direito tranquilo. 

00:34:48.20\00:34:51.07 

É um tranquilo inferno, 

quer dizer, 

00:34:51.08\00:34:53.03 

de todos os direitos, 

tem sido o mais 

recorrentemente violado 

00:34:53.04\00:34:56.17 

e sempre provoca, 

desde a antiguidade, 

00:34:56.18\00:34:59.11 

um horror 

na sociedade estabelecida. 

00:34:59.12\00:35:01.16 

Pensou contra a ordem estabelecida, 

temos conversado, ou não, 

00:35:01.17\00:35:05.22 

para ver como idealizam, 

a razão, é tão revolucionária. 

00:35:05.23\00:35:11.13 
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00:35:11.14\00:35:35.04 

00:35:35.04\00:35:42.09 

[Laura] 

Foi janeiro de 75 quando a coisa endureceu. 

00:35:42.10\00:35:45.18 

Eu levei-a ao aeroporto, 

ela tinha que ir ao Chile 

00:35:45.19\00:35:49.13 

pra resolver um negócio da CEPAL. 

00:35:49.14\00:35:51.08 

Aí eu quando ela tá entrando 

eu só vejo dois caras se aproximando. 

00:35:51.08\00:35:56.01 

Ela passa a polícia do passaporte 

e lá dentro eu vejo dois caras 

encostando nela, 

00:35:56.02\00:36:01.07 

pegando ela pelo braço 

e levando. 

00:36:01.08\00:36:03.05 

Aí enfiaram ela num capuz, 

enfiaram num carro 

00:36:03.06\00:36:06.10 

e ela foi pra uma prisão do exército. 

00:36:06.11\00:36:08.20 

E aí a barra pesou, né. 

00:36:09.19\00:36:10.24 

Porque a essa altura do campeonato 

00:36:11.00\00:36:12.17 

os generais tinham autonomia 

nos seus territórios. 
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00:36:12.18\00:36:15.17 

Era isso que acontecia. 

Era ultradireita aqui no Rio de Janeiro. 

00:36:15.18\00:36:18.08 

Quando abriam pra tirar o capuz 

pra ela olhar fotos e vídeos... 

00:36:18.09\00:36:22.06 

eles tinham fotos de dentro 

da nossa casa com os brasileiros, 

sabiam quem é esse, 

quem é aquele... 

00:36:25.24\00:36:28.22 

Bom, isso foi o que, 

foi quase uma semana 

que ela ficou desaparecida. 

00:36:28.23\00:36:34.03 

O pai do Bruno, quer dizer, 

o 2º marido dela, brasileiro, 

conhecia, era amigo da mulher 

do Mario Henrique Simonsen, 

00:36:38.09\00:36:41.17 

foi lá falar, pedir pro Mario Henrique, 

00:36:41.18\00:36:43.18 

que era ministro do Geisel, 

falou: "Olha, prenderam a professora 

Maria da Conceição." 

00:36:46.03\00:36:48.06 

E o Geisel ficou puto. 

00:36:48.06\00:36:49.18 

[Conceição] 

Foi ao Geisel e disse: 
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"Prenderam a minha colega, 

00:36:50.10\00:36:53.03 

que é maluca, de esquerda e tal, 

mas não faz nada disso, 

00:36:53.04\00:36:56.20 

não é um perigo, é um vexame. 

00:36:56.21\00:36:58.21 

Todo mundo já tá 

nas universidades mundiais 

correndo abaixo-assinado." 

00:36:58.22\00:37:01.23 

Foi um horror. 

00:37:01.23\00:37:03.10 

Rendeu uma certa psicanálise 

00:37:04.02\00:37:07.12 

porque eu fiquei com medo 

de ser professora. Esse é o único medo 

que me sobrou. 

00:37:09.21\00:37:12.02 

Eu dava aula e a voz prendia na garganta, 

ficava rouca, tava ruim. 

00:37:12.03\00:37:17.04 

Aí tive que me tratar, 

mas continuei ali firme, 

dando aula 

00:37:17.05\00:37:20.00 

com o devido espião 

na aula ouvindo. 

00:37:20.01\00:37:22.12 

Então isso ficou uma coisa 

muito paranoica. 
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00:37:22.13\00:37:24.20 

Ela quis dar um tempo 

nessa coisa de falar em público, 

00:37:24.21\00:37:28.04 

porque tava assim, em 75 

a barra tava muito pesada, né. 

00:37:28.05\00:37:33.05 

Então esse ano... Acho que ela 

retomou isso mais lá pra frente, 

em 77 e coisa... 

00:37:33.06\00:37:40.00 

E aí, assim, 

em 77 e 78 foi o auge. 

00:37:40.01\00:37:43.15 

00:37:43.16\00:37:59.20 

[Aloizio] 

<it>Foi trabalhando a tese 

de professora titular dela 

lá na UFRJ, 

00:37:59.21\00:38:05.17 

e ela tava trancada na casa 

do Luciano Coutinho, 

00:38:05.18\00:38:08.11 

era ali no Pacaembu. 

00:38:08.12\00:38:10.01 

Ficava ela, o Luciano, eu e o Beluzzo fechando o texto. 

00:38:10.02\00:38:13.05 

E eu ajudava e tal 

00:38:13.06\00:38:15.06 

e ela escreve um capítulo 

criticando a CEPAL e o Prebisch 
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00:38:15.07\00:38:19.21 

e ela chegou e falou: 

"Lê aí, vê o que você acha." 

00:38:19.22\00:38:22.04 

Aí eu li e falei: 

"Isso aqui tá ininteligível, 

impossível. Isso aqui tá muito hermético, 

complicado, vai precisar de um... 

00:38:24.23\00:38:27.21 

"Você não entende nada. 

Eu tô discutindo o Prebisch." 

00:38:27.22\00:38:30.07 

Aí começou a defender as ideias 

que ela tava querendo expressar, 

mas não tavam boas no texto, 

00:38:30.07\00:38:34.19 

e pegou, me empurrou 

e eu caí no sofá. 

00:38:34.19\00:38:36.22 

E ela escondia a chave da casa, 

não podia sair da casa. 

Tinha que acabar a tese. 

00:38:36.23\00:38:40.20 

Aí eu falei: "Não quero 

saber mais, me dá essa chave 

00:38:40.21\00:38:43.04 

senão eu vou pular a janela. 

Eu vou sair hoje, 

não vou ficar aqui." 

00:38:43.05\00:38:46.05 

"Então tá bom, 
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eu também vou. Vamos sair." 

00:38:46.05\00:38:48.07 

Aí saímos e ela falou: 

"Vamos no cinema." 

00:38:48.08\00:38:51.22 

"Tá bom, vamos no cinema." 

Entramos no 1º cinema que tinha 

00:38:52.22\00:38:56.14 

tava passando "Embalos de Sábado à Noite" 

com John Travolta. 

00:38:56.15\00:39:00.08 

Eu tô falando de 1977. 

00:39:00.09\00:39:03.00 

Ela entra no cinema, 

começa aquele negócio: 

00:39:03.01\00:39:05.18 

"Esse americanismo chapado. 

O que eu tô fazendo aqui? 

00:39:06.17\00:39:09.15 

Por que você me trouxe aqui?" 

E o pessoal: "Shhh!" 

00:39:09.16\00:39:11.15 

"'Shiu' é o cacete! 

O que eu tô fazendo nesse cinema? 

00:39:11.16\00:39:14.07 

Eu devia estar terminando 

a minha tese, esse filme é uma estupidez. 

00:39:14.08\00:39:16.19 

Eu não vou ficar..." 

Fez uma esculhambação 

tão grande no cinema 
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00:39:16.20\00:39:19.16 

que eu falei: "Vambora. 

Vamos pro bar." 

00:39:19.17\00:39:21.06 

Aí nós fomos pra um bar 

aqui na Av. Henrique Schaumann, 

00:39:21.07\00:39:24.15 

que era um bar que reunia 

a esquerda naquela época, 

00:39:24.15\00:39:26.12 

nós estávamos começando a pensar 

a campanha de 78. 

00:39:26.13\00:39:30.03 

E eu tava junto com o Lula, 

e Dom Paulo Evaristo Arns 

00:39:31.11\00:39:35.18 

na campanha do Fernando Henrique Cardoso. 

00:39:35.19\00:39:37.10 

Era o Fernando Henrique Cardoso 

e Montoro na sublegenda do PMDB. 

00:39:37.11\00:39:40.07 

O Fernando Henrique tinha 

uma plataforma democrática 

mais avançada, então apesar de nós estarmos 

e um campo crítico ao PMDB, 

00:39:43.22\00:39:47.04 

ainda não tinha nascido o PT, 

nós nesse bar... 

00:39:47.05\00:39:53.20 

"Quincas Borba" chamava o bar, 

aí ela... 
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00:39:54.18\00:39:59.15 

tava a turma assim conversando... 

as pessoas sabiam, 

00:39:59.16\00:40:02.05 

a esquerda sabia 

na intelectualidade 

quem era a Conceição, 

00:40:02.06\00:40:04.08 

mas ninguém tinha visto ela 

em São Paulo. 

00:40:04.09\00:40:05.22 

Ela nunca tinha aparecido 

na televisão. 

00:40:05.23\00:40:07.08 

Não tinha naquela época, 

estamos falando de ditadura. 

00:40:07.09\00:40:09.20 

Aí ela começa uma conversa 

e o pessoal: 

00:40:10.16\00:40:12.13 

"Não, porque o socialismo..." 

00:40:12.14\00:40:14.04 

"Socialismo? 

Vocês e essa esquerda festiva 

00:40:14.05\00:40:18.07 

não conseguem nem distribuir 

leite nessa cidade. 

00:40:18.08\00:40:20.15 

Vai faltar jornal. 

Vocês não têm ideia. 

Porque o Chile, porque isso..." 
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00:40:20.16\00:40:23.23 

Aí começou a esculhambar 

todo mundo na mesa. 

00:40:23.23\00:40:25.19 

Aí tinha um amigo meu na mesa, 

vira a fala assim: 

00:40:25.20\00:40:27.12 

"Da onde veio essa marciana? 

Da onde você trouxe essa mulher? 

De Marte?" 

00:40:27.13\00:40:31.10 

Eu falei: 

"É a Maria da Conceição Tavares." 

00:40:31.11\00:40:33.02 

Aí ele: "Ah..." e tal. 

E ela deu uma bronca, 

00:40:33.03\00:40:35.15 

aí começou a falar de economia 

e eu falei: 

00:40:35.16\00:40:38.01 

"Conceição, 

vamos terminar a tese." 

00:40:38.01\00:40:39.15 

00:40:39.15\00:40:46.23 

Eu perguntei ao João Manoel 

se ele não achava que era legal 

00:40:46.24\00:40:49.22 

montar um mestrado aqui 

pra defender um pouco 

00:40:49.23\00:40:54.03 

e não ficar tão sozinho 
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em Campinas, 

00:40:54.03\00:40:55.22 

porque era o único centro 

de esquerda do Brasil. 

00:40:55.23\00:40:58.16 

E quem mandava era a Fundação Getúlio Vargas 

pra variar. 

00:40:58.17\00:41:01.23 

00:41:01.24\00:41:09.13 

[Sulamis] 

Conceição foi capaz de reunir 

os economistas 

00:41:09.13\00:41:15.10 

que ela soube chamar 

pra integrar o corpo docente, 

00:41:15.11\00:41:19.17 

com outros professores egressos 

da COPPE, 

00:41:19.18\00:41:23.01 

e assim fundar o Instituto 

de Economia Industrial da UFRJ, 

00:41:23.02\00:41:29.06 

com a ajuda do Pelúcio, 

que era o presidente da Finep. 

00:41:29.07\00:41:33.14 

 

00:41:33.15\00:41:38.06 

[Carlos] 

Quando montou o curso aqui, 

trazendo essas pessoas 

00:41:38.06\00:41:41.07 
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que tavam vindo de doutorados de fora, 

00:41:41.08\00:41:43.17 

como era de Eduardo Augusto 

e Zé Tavares também, 

00:41:43.18\00:41:46.02 

o Fabio Erber, 

que vinha da área de tecnologia, 

fizeram doutorado na Inglaterra, 

00:41:46.02\00:41:49.21 

ela junta essas pessoas 

que tinham essa vertente 

da organização industrial 

00:41:49.22\00:41:54.14 

que a gente chama 

de microeconomia, 

00:41:54.14\00:41:56.10 

de como se comportam os mercados, 

de como é a organização do mercado, 

00:41:56.11\00:41:59.04 

se é mais concentrado 

se é menos concentrado, 

00:41:59.11\00:42:01.06 

se é mais firma, 

se tem menos firma. 

00:42:01.06\00:42:02.16 

Como isso tem um impacto importante 

no desempenho macroeconômico 

00:42:02.17\00:42:06.04 

com o desempenho macroeconômico 

em si. 

00:42:06.05\00:42:08.03 
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Então o nosso mestrado era 

mais quantitativo do que o de Campinas. 

00:42:08.04\00:42:14.22 

E menos heterodoxo, 

não dava pra montar uma economia heterodoxa... 

00:42:14.23\00:42:20.07 

um grupo totalmente heterodoxo 

assim do pé pra mão, né. 

00:42:20.08\00:42:25.14 

Os anos 70 foram muito pródigos 

em análise 

00:42:26.08\00:42:29.13 

sobre o que é 

o capitalismo brasileiro. 

00:42:29.14\00:42:32.04 

As ideias tipo 

capitalismo dependente, 

00:42:32.05\00:42:35.20 

capitalismo associado, 

capitalismo de estado... 

00:42:35.21\00:42:39.03 

E justamente nesse momento, 

nesse contexto, 

00:42:40.01\00:42:42.22 

a Conceição em duas teses, 

uma de 74 e uma de 78, 

00:42:42.23\00:42:48.01 

introduz a ideia de que o que move 

o capitalismo brasileiro 

é a dinâmica cíclica. 

00:42:48.02\00:42:54.18 



54 
 

Como em qualquer 

capitalismo maduro. 

00:42:54.18\00:42:57.04 

Aquela tese cepalina 

em que o dinamismo 

00:42:57.05\00:43:00.05 

se dava por estrangulamento 

externo era agora superada 

00:43:00.06\00:43:03.15 

pela ideia de que a economia 

crescia de forma cíclica 

00:43:03.16\00:43:06.02 

por mecanismos internos 

ao país e não mais por suas relações 

com o resto do mundo. 

00:43:08.16\00:43:11.10 

00:43:11.11\00:43:32.20 

[Braga] 

Há momentos da produção teórica 

de Conceição Tavares 

00:43:32.20\00:43:36.19 

no livro chamado 

"Acumulação de Capital" 

00:43:36.20\00:43:39.10 

que foi a livre docência dela, 

em que ela chama atenção 

00:43:39.10\00:43:43.08 

pra natureza dos ciclos curtos 

na economia brasileira. 

00:43:43.09\00:43:47.08 

Porque você vê, 
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você tem uma expansão 

no período JK 

00:43:47.09\00:43:52.19 

em 55 até o início 

dos anos 60 

00:43:52.20\00:43:56.07 

e você cria a industrialização 

pesada no Brasil. 

00:43:56.08\00:43:59.03 

Ali já tem indústria 

de bens de consumo, 

00:43:59.04\00:44:01.23 

indústria produtora de insumos, 

matérias-primas 

00:44:01.24\00:44:05.06 

e indústria produtora 

de bens de capital 

00:44:05.07\00:44:07.13 

e portanto ali você tem um salto 

na industrialização brasileira. 

00:44:07.14\00:44:10.14 

Mas logo na sequência 

você tem uma crise. 

Crise econômica em que sentido? 

00:44:10.15\00:44:14.11 

Você tem uma capacidade produtiva 

de produzir bens de consumo 

00:44:14.11\00:44:17.17 

e bens de capital que, 

na verdade, 

00:44:17.18\00:44:20.04 
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não encontram uma demanda efetiva. 

00:44:20.04\00:44:22.15 

00:44:22.15\00:44:26.01 

[Ricardo] 

Então havia dois livros dela 

00:44:26.02\00:44:27.20 

onde ela discutia 

o ciclo de expansão 

00:44:27.21\00:44:30.21 

da economia brasileira 

depois do golpe, 

00:44:30.22\00:44:35.15 

depois do chamado 

Golpe de 64. 

00:44:35.15\00:44:38.24 

Como é que se expandiu, 

a natureza desse ciclo, etc. 

00:44:39.00\00:44:41.22 

E tem aí também uma contribuição 

absolutamente original da Conceição 

00:44:41.23\00:44:46.01 

que é a introdução, pela 1ª vez, 

acoplada no ciclo 

00:44:46.02\00:44:50.19 

como explicação do ciclo, 

na verdade, 

do sistema financeiro. 

00:44:50.20\00:44:54.18 

E ela mostra como o sistema 

financeiro foi importante 

00:44:54.19\00:45:00.17 
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sobretudo, por exemplo, 

00:45:00.18\00:45:03.04 

no financiamento 

dos bens duráveis de consumo, 

00:45:03.05\00:45:07.22 

como teve importância 

no ciclo de financiamento 

dos bens duráveis, 

00:45:07.23\00:45:12.01 

a habitação, o BNH. 

Então ela faz uma acoplagem, 

digamos assim, 

00:45:12.02\00:45:16.11 

do ciclo e do papel 

do sistema financeiro no ciclo. 

00:45:16.12\00:45:20.06 

Isso é realmente uma coisa 

bastante original 

00:45:20.07\00:45:22.22 

do pensamento da Conceição 

nessa época. 

00:45:22.22\00:45:26.07 

00:45:40.13\00:45:46.19 

Outro momento importante foi 

a entrada da minha mãe 

00:45:46.20\00:45:49.03 

na, digamos, política stricto sensu. 

00:45:49.04\00:45:51.23 

E aí um pouco a vinculação 

com o grupo 

00:45:51.24\00:45:55.00 
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e que foi através 

das economias. 

00:45:55.01\00:45:56.22 

A minha mãe sempre 

entrou nessas coisas 

00:45:56.23\00:45:59.11 

por uma coisa assim, 

técnica. 

00:45:59.12\00:46:01.03 

"Ah, vamos fazer 

o programa do PMDB, 

'Mudança Esperança'". 

00:46:01.04\00:46:03.11 

Ela tinha uma admiração 

pelo Ulysses Guimarães enorme 

00:46:03.11\00:46:06.12 

e ela participou intensamente 

desse programa, 

00:46:06.13\00:46:10.07 

coordenou grupo, enfim, 

ela liderava um bando 

de economistas jovens, 

00:46:10.08\00:46:15.17 

ex-alunos que participaram 

e tal. 

00:46:15.18\00:46:18.14 

Nós produzimos 

dois documentos do PMDB, 

00:46:18.21\00:46:24.22 

o "Constituinte com a Anistia" 

que é de 76 
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00:46:24.23\00:46:30.11 

e o "Esperança e Mudança" 

que é de 1980. 

 

00:46:30.12\00:46:35.05 

Nós começamos a capturar 

a colaboração de muita gente. 

00:46:35.06\00:46:38.09 

De especialistas de energia, 

por exemplo, 

00:46:40.00\00:46:42.18 

ou de gente especializada 

em políticas sociais. 

00:46:42.19\00:46:45.15 

Nós, na verdade, 

reunimos as opiniões, 

00:46:45.15\00:46:49.07 

mas a redação tava concentrada 

em algumas pessoas. 

00:46:49.07\00:46:55.14 

No Luciano, principalmente, 

o João Manoel, a Conceição e eu. 

00:46:58.12\00:47:04.11 

00:47:04.11\00:47:07.23 

[Conceição] 

Eu ia a São Paulo todo fim de semana 

00:47:07.24\00:47:10.11 

pra encontrar com o Ulysses 

e escrevemos os documentos todos. 

00:47:10.11\00:47:14.10 

O Ulysses ficou um pouco 
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atarantado com o meu estilo, 

00:47:14.11\00:47:17.06 

mas eu o tranquilizei e falei: 

"Dr. Ulysses, é o seguinte: 

00:47:17.06\00:47:19.19 

Eu não vou falar.  

O que o senhor falar 

eu vou estar de acordo. 

00:47:19.20\00:47:25.00 

Se eu não tiver de acordo 

eu abano com a cabeça 

que não tô de acordo 

00:47:25.01\00:47:28.12 

e depois eu falo 

com o senhor. 

00:47:28.13\00:47:30.10 

E realmente nunca compliquei 

a vida do velho. 

00:47:31.13\00:47:34.10 

Mas ele era ótimo, 

porque ele falava pouco, 

00:47:34.11\00:47:37.17 

ouvia muito e em geral mediava. 

00:47:37.18\00:47:40.09 

Sempre tinha uma banda 

mais à esquerda e uma mais do centro, né. 

00:47:40.10\00:47:44.01 

Na cauda do PMDB 

era centro e esquerda, 

mas não tinha direita. 

00:47:44.22\00:47:50.09 



61 
 

Depois virou essa choldra 

que tá aí 

00:47:51.15\00:47:53.17 

que só tem centrão e direita. 

00:47:53.18\00:47:55.24 

Que coisa horrorosa, hein. 

00:47:57.08\00:47:59.12 

Realmente que triste destino 

pro partido da democracia. 

00:47:59.13\00:48:02.22 

00:48:04.12\00:48:13.07 

[Conceição] 

Eu tô muito contente de ver 

uma equipe econômica 

00:48:13.08\00:48:17.12 

que redime politicamente 

este país. 

00:48:17.13\00:48:20.16 

Que dá uma contribuição 

política. 

00:48:20.17\00:48:23.01 

Que ajuda o governo a reencontrar 

o seu rumo. 

00:48:23.01\00:48:26.18 

Que dá direito 

a que a gente retome 

a bandeira do meu partido. 

00:48:26.19\00:48:32.03 

Mudança e esperança. 

00:48:32.04\00:48:34.09 

Essa é a única razão pela qual 
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eu vim hoje a este programa 

00:48:34.10\00:48:37.24 

acompanhando gente, que eles sim, 

são os responsáveis pelo governo. 

00:48:38.01\00:48:42.09 

00:48:42.10\00:48:46.23 

E ela se emociona, né, 

porque ela tá falando dos alunos, 

00:48:46.24\00:48:51.12 

desse movimento do "Mudança Esperança", 

00:48:51.13\00:48:54.10 

da possibilidade dela ficar feliz 

de ver os jovens economistas 

00:48:54.11\00:48:58.13 

ex-alunos poderem estar 

realizando,tentando concretizar um sonho 

nessa linha, né. 

00:49:01.02\00:49:04.14 

O Plano Cruzado tem uma... 

torna a Conceição 

um nome nacional. 

00:49:04.15\00:49:09.20 

Ela já era um nome nacional, 

só que vai extrapolar, 

00:49:09.21\00:49:13.12 

quer dizer, a defesa 

do Plano Cruzado extrapolou 

00:49:13.13\00:49:17.10 

e colocou a Conceição 

como uma figura midiática. 

00:49:17.11\00:49:20.21 
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Eu já disse que em princípio 

o congelamento como os salários, 

00:49:20.21\00:49:24.02 

como toda a política deve durar 

aproximadamente 6 meses. 

00:49:24.03\00:49:26.22 

Os primeiros 3 pro ajuste de capital de giro 

00:49:26.23\00:49:29.21 

e os segundos 3 pro ajuste 

preços e salários. 

00:49:29.22\00:49:32.11 

Feitos esses ajustes, 

tá em condições de descongelar. 

00:49:32.11\00:49:35.09 

E aí que virou a moda 

dos fiscais do Sarney. 

00:49:35.10\00:49:38.16 

E realmente aquele congelamento 

aguentou um bocado de tempo, 

00:49:39.08\00:49:42.13 

só que ele em vez 

de ter tirado em tempo, 

00:49:42.14\00:49:46.24 

como tinha eleições, 

ele não tirou. 

00:49:47.01\00:49:49.10 

Nós todos dizendo pra ele: 

"Tem que tirar isso. 

00:49:49.11\00:49:51.14 

O congelamento não aguenta mais. 

Vai estourar. 
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00:49:51.15\00:49:54.07 

Tem que começar a soltar 

devagarinho." 

00:49:55.04\00:49:57.06 

Não soltou, teve as eleições, 

no dia seguinte 

00:49:57.06\00:50:01.14 

ou uma semana depois soltou, 

aí foi um estouro da picada. 

00:50:01.15\00:50:04.15 

Bom, aí o pessoal 

ficou enraivecido. Enraivecido. 

00:50:04.16\00:50:09.18 

Mas, na verdade, 

a popularidade dele 

foi pro inferno nessa altura. 

00:50:11.22\00:50:16.18 

00:50:16.19\00:50:26.17 

Em 89, Conceição heroicamente 

resistiu e votou no Ulysses. 

00:50:26.18\00:50:32.20 

A Conceição era... tava na... 

00:50:32.21\00:50:35.15 

A Conceição é extremamente leal 

até hoje. 

00:50:35.16\00:50:38.22 

Então ela ficou 

na campanha do Ulysses. 

00:50:38.22\00:50:40.22 

O Ulysses foi traído de norte 

a sul do Brasil pelo PMDB, 
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00:50:40.23\00:50:46.23 

mas a Conceição 

se manteve firme lá. 

00:50:46.24\00:50:49.21 

Aí a esse momento o próprio PMDB 

já tava começando a ficar estilhaçado, 

00:50:49.22\00:50:55.02 

a esquerda já tinha se retirado 

uma parte de dentro do PMDB, 

00:50:55.02\00:50:58.20 

já tinha se fundado o PSDB, 

00:50:58.21\00:51:00.15 

e naquele momento o PSDB 

ainda era um pouco progressista. 

00:51:00.16\00:51:05.02 

4% pro homem que tinha sido 

o rei das Diretas, o... 

00:51:05.24\00:51:11.12 

o presidente da Constituinte, 

00:51:11.13\00:51:15.05 

o cidadão acima de toda suspeita, 

enfim, era um homem ilustre. 

00:51:15.06\00:51:19.09 

00:51:19.10\00:51:24.03 

Depois que ele perdeu 

daquela maneira vergonhosa 

00:51:24.04\00:51:27.01 

eu fui a ele e disse: 

"Olha, dr. Ulysses, 

00:51:27.02\00:51:28.21 

esse nosso partido 
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já não é mais meu. 

00:51:28.22\00:51:31.19 

Partido que faz isso que fez 

com o senhor..." 

00:51:31.20\00:51:34.13 

"Ah, eu entendo." 

"E eu vou entrar no PT." 

00:51:36.04\00:51:39.17 

E ele disse: "Faz muito bem. 

Se eu fosse jovem também entrava." 

00:51:39.18\00:51:42.22 

Achei a maior graça! 

00:51:43.22\00:51:45.14 

Não sei quanto tempo vai dar 

pra regenerar o Estado Nacional Democrático. 

00:51:46.10\00:51:54.11 

Mas considero que enquanto 

não regenerar, 

00:51:54.12\00:51:57.04 

não teremos força política 

para enfrentar a questão central 

da esquerda 

00:51:57.05\00:52:02.21 

que é Igualdade x Eficiência. 

00:52:02.22\00:52:05.11 

00:52:05.12\00:52:08.07 

[Conceição] 

A partir de 80, com a crise 

da dívida externa aqui, 

00:52:08.08\00:52:12.04 

eu comecei a estudar 
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economia  política internacional. 

00:52:12.04\00:52:16.07 

Porque sobre 

a economia internacional? 

00:52:16.08\00:52:18.00 

Porque agora, na verdade, 

os destinos do mundo 

mudaram muito a partir de 80. 

00:52:18.01\00:52:22.22 

Muito. Foram anos de transição 

pra um lugar ruim, 

00:52:22.22\00:52:29.03 

que é a tal da globalização, 

desregulação, neoliberalismo, 

00:52:29.03\00:52:32.19 

que deu uma série 

de instabilidade mundial 

que é uma crise atrás da outra. 

00:52:32.20\00:52:37.18 

00:52:37.19\00:52:51.21 

Mas quero dizer que tanto 

a revolução tecnológica 

00:52:51.22\00:52:57.12 

naquilo que ela tem 

de estruturante, 

00:52:57.13\00:53:01.07 

estruturante em relação 

às telecomunicações, 

00:53:01.08\00:53:04.09 

estruturante em relação 

à tudo aquilo que faz diminuir 
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o tempo de transações. 

00:53:04.10\00:53:10.20 

Isto foi conduzido 

pela potência americana. 

00:53:11.17\00:53:15.12 

Então cada vez que disser 

que os Estados Unidos 

tá perdendo a tecnologia, 

00:53:15.13\00:53:19.22 

convém lembrar que eles têm 

uma coisa 

00:53:19.22\00:53:24.00 

chamada complexo industrial 

militar acadêmico 

00:53:24.01\00:53:28.12 

que o tempo inteiro está em torno 

da tecnologia de segurança, 

00:53:28.12\00:53:33.18 

a qual tá ligada 

a telecomunicações e transporte, 

etc, etc. 

00:53:33.19\00:53:39.18 

A moderna tecnologia tem 

um núcleo de poder estruturante, 

00:53:40.23\00:53:47.14 

como diria a Susan Strange, 

estruturante,  

00:53:47.15\00:53:53.02 

cuja sede 

é os Estados Unidos. 

00:53:53.21\00:53:56.04 
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A partir de 90 só duas áreas 

cresceram, 

00:53:56.05\00:53:59.07 

e essas que dão 

a geoeconomia mundial. 

00:53:59.08\00:54:02.05 

Os Estados Unidos 

e a Ásia do Leste. Só. 

00:54:02.06\00:54:06.12 

A Europa pasmou, 

o Japão pasmou 

00:54:06.13\00:54:09.20 

e o Federal Reserve faz 

o que quer com o dólar 

00:54:09.21\00:54:14.20 

que virou moeda 

de conta internacional, 

00:54:14.21\00:54:17.21 

moeda reserva dos grandes países 

superavitários, 

00:54:17.21\00:54:21.10 

moeda financeira geral 

da liquidação de transações. 

00:54:21.10\00:54:25.07 

Ninguém liquida em euros 

a não ser na Europa. 

00:54:26.01\00:54:30.09 

Ninguém liquida em ienes 

a não ser em Tóquio. 

00:54:31.09\00:54:34.08 

Todo mundo liquida suas operações 
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em dólar. 

00:54:34.08\00:54:37.12 

Por quê? 

O dólar vale alguma coisa? 

A gente nem sabe o valor do dólar. 

00:54:37.13\00:54:42.08 

Ora vai 50 por cima, 

ora vai 50 pra baixo. 

00:54:42.09\00:54:45.14 

It's a brand mark. 

É uma marca feito coca-cola. 

00:54:45.15\00:54:49.01 

É uma marca. 

Só que é uma marca 

que depende do poder americano. 

00:54:49.02\00:54:53.00 

Quem não tem que cumprir 

as regras do livre-comércio, 

00:54:53.01\00:54:56.06 

as regras da abertura, 

as regras do dólar é o FED. 

00:54:56.07\00:55:01.09 

Os Estados Unidos não cumprem 

regra nenhuma. É pros outros. 

00:55:01.10\00:55:04.04 

O que eu tô falando 

é que a Europa cumpriu. 

00:55:04.05\00:55:06.23 

A Europa cumpriu. 

A Europa para ter uma moeda forte, 

00:55:06.24\00:55:10.19 
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se submeteu a regras fiscais 

e monetárias 

00:55:10.20\00:55:13.22 

do consenso do Washington 

e eles não são devedores como nós. 

00:55:13.23\00:55:18.05 

Logo, isto é um fenômeno, 

com o perdão da má palavra, 

00:55:18.05\00:55:22.07 

da ditadura do capital financeiro. 

00:55:22.08\00:55:24.06 

Isto é um fenômeno ideológico 

que vem por trás 

00:55:24.06\00:55:28.07 

de um fenômeno 

em que a globalização financeira, 

00:55:28.08\00:55:31.09 

os interesses dos grandes bancos 

multinacionais, 

00:55:31.10\00:55:33.15 

são de tal ordem, que, 

efetivamente, 

é um grande negócio este negócio. 

00:55:33.16\00:55:38.16 

Na verdade, 

o neoliberalismo é a doutrina 

00:55:38.17\00:55:42.08 

dos grandes grupos financeiros 

mundiais. 

00:55:43.18\00:55:46.15 

¶ 



72 
 

00:55:46.16\00:55:50.16 

Depois da grande crise 

da dívida 

00:55:50.17\00:55:53.01 

que vai arrastar o Brasil 

pra hiperinflação, 

00:55:53.02\00:55:56.07 

essas questões todas levou 

Conceição a... 

00:55:56.08\00:55:59.18 

a receber um convite 

de um grupo de alunos dela 

daqui da UFRJ, 

00:55:59.19\00:56:05.08 

que pertencia 

aos quadros do PT. 

00:56:05.09\00:56:07.14 

E que vieram conversar com ela 

pra ela se candidatar 

00:56:07.15\00:56:11.17 

pra deputada federal 

nas eleições de 94. 

00:56:11.18\00:56:15.02 

Ela não queria saber de negócio 

de vida política e parlamentar, 

00:56:18.03\00:56:21.13 

ser deputada... 

Ela tinha muita resistência. 

00:56:21.14\00:56:23.17 

Mas ao mesmo tempo ela era 

uma referência intelectual 
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muito forte 

00:56:23.18\00:56:27.18 

pra todo um campo 

da juventude do Brasil, 

00:56:27.19\00:56:30.08 

da esquerda, 

era uma coisa... 

00:56:30.09\00:56:32.01 

Ela cresceu muito 

naquela questão do Cruzado. 

00:56:32.02\00:56:35.04 

Ela apareceu muito 

e depois dali 

ela apareceu debatendo, 

00:56:35.05\00:56:38.12 

criticando e ela na televisão 

era uma coisa... 

00:56:39.05\00:56:41.14 

era a força bruta da natureza. 

Era pensamento intelectual mais... 

00:56:41.15\00:56:45.15 

Era um diamante bruto, 

assim, que chegava... 

00:56:45.16\00:56:48.11 

E aqueles palavrões dela 

e a forma dela combater, 

00:56:48.12\00:56:52.07 

atuar, etc, era uma coisa 

que empolgava. 

00:56:52.08\00:56:54.12 

Tinha lá uma turma no Rio 
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que era contra ela vir, 

00:56:54.13\00:56:56.17 

dizendo: "Essa mulher defendeu 

o Plano Cruzado". 

00:56:56.18\00:56:58.12 

"E daí que defendeu 

o Plano Cruzado? 

Olha a história da... 

00:56:58.13\00:57:01.07 

Maria da Conceição Tavares 

é biografia e patrimônio intelectual. 

00:57:01.08\00:57:04.04 

Vocês têm que abrir os olhos. 

Temos que trazer..." 

00:57:04.05\00:57:07.02 

E ela entrou deputada federal. 

Aí tem aquela fraude, né, 

00:57:07.03\00:57:11.00 

e é anulada a eleição e ela tem que fazer 

outra eleição pra deputada. 

00:57:11.01\00:57:15.11 

Bom, acho que foi a conversa 

mais difícil que eu tive na minha vida com ela 

00:57:15.12\00:57:18.17 

foi ir pra casa dela e ela chorava, berrava, xingava. 

00:57:18.17\00:57:22.13 

"Eu não vou fazer isso. 

Já me enfiaram nessa porcaria 

de deputada. 

00:57:22.14\00:57:25.15 

Não quero saber dessa vida. 
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Fazer outra campanha 

não faço nem morta. 

00:57:25.16\00:57:28.08 

Eu não saio daqui. Pedir voto 

é uma coisa muito chata." 

00:57:28.09\00:57:30.17 

Eu falei: "Você não tem mais 

que pedir voto. 

Você foi eleita pelo povo. 

00:57:30.18\00:57:33.02 

Você tem que seguir 

esse caminho agora. 

00:57:33.02\00:57:35.01 

Você já foi eleita, 

isso aqui é uma formalidade. 

00:57:35.01\00:57:37.04 

Vai ter outra consulta 

e todo mundo que votou em você, 

00:57:37.04\00:57:39.02 

vai votar, Conceição. 

Você não precisa sair de casa. 

Você tá eleita." 

00:57:39.02\00:57:41.12 

"Eu não vou!" 

Falei: "Mas vai, vai..." 

00:57:41.13\00:57:43.17 

Aí tinha um ato na UFRJ, 

fomos lá, lançamos ela, etc. 

00:57:43.17\00:57:47.17 

E ela foi pra Brasília. 

00:57:47.17\00:57:50.02 
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00:57:50.03\00:57:54.24 

[Conceição] 

A minha experiência como deputada 

foi meio dramática 

00:57:55.00\00:57:58.04 

porque foi durante 

o governo Fernando Henrique. 

00:57:58.05\00:58:01.01 

Então eles votaram... 

00:58:01.12\00:58:03.02 

Votaram contra 

uma porção de coisas 

00:58:03.03\00:58:05.10 

que se tinha aprovado 

na constituição 

00:58:05.11\00:58:07.20 

e começaram o processo 

de privatização pra valer. 

00:58:07.21\00:58:12.04 

Na verdade, foi um início pesado 

de uma política neoliberal. 

00:58:13.17\00:58:17.16 

00:58:17.16\00:58:23.14 

[Aloizio] 

Ela foi uma das vozes mais 

poderosas na Câmara dos Deputados, 

00:58:23.15\00:58:26.18 

não propriamente 

como parlamentar, 

00:58:26.19\00:58:28.14 
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ela não era uma parlamentar 

que escrevia projeto 

00:58:28.14\00:58:30.16 

ela era uma pensadora crítica 

intelectual de esquerda 

00:58:30.17\00:58:34.05 

fazendo enfrentamento ali. 

00:58:34.06\00:58:36.03 

Este país tem uma poupança 

forçada dos trabalhadores, 

00:58:37.08\00:58:42.03 

os trabalhadores 

são obrigados a poupar 

para uma única exclusiva razão: 

00:58:42.04\00:58:47.20 

pra terem aposentadoria digna, ou, 

pelo menos de acordo 

com a contribuição que tiveram, 

00:58:47.21\00:58:53.19 

pra ter a possibilidade 

de ter saúde, de ter assistência social. 

00:58:53.19\00:58:59.06 

Se alguém nos Estados Unidos 

metesse a mão no orçamento 

de Seguridade Social 

00:58:59.07\00:59:03.23 

e pegasse dinheiro da contribuição 

social das empresas, 

00:59:03.23\00:59:07.16 

dos trabalhadores 

e da poupança forçada 
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00:59:07.16\00:59:10.12 

para pegar esse dinheiro 

e pagar juros ou guerra 

00:59:10.13\00:59:15.01 

o presidente levaria 

um impeachment na cara. 

00:59:15.02\00:59:18.10 

É melhor de uma vez por todas 

que entendamos 

00:59:20.01\00:59:23.11 

que eficiência de setor público 

não é o mesmo que eficiência 

de setor privado. 

00:59:23.11\00:59:26.22 

É melhor que entendamos 

de uma vez por todas 

00:59:26.23\00:59:29.04 

que direito público é uma coisa 

e direito privado é outra! 

00:59:29.05\00:59:32.00 

É que esta promiscuidade 

entre o público e o privado 

00:59:32.01\00:59:35.09 

que tem levado o país à terra, 

à desgraça. 

00:59:35.09\00:59:37.22 

Você pode ser eficiente 

para o patrimonialismo. 

00:59:37.22\00:59:40.07 

O senador da Bahia 

é eficientíssimo, ou não? 
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00:59:40.08\00:59:44.21 

Ele combina o que há 

de mais atrasado 

com o que há de mais moderno. 

00:59:44.21\00:59:48.04 

Ou não? Ele tem gerido 

um condomínio de poder 

00:59:48.04\00:59:51.09 

entre os quais se encontram 

um dos maiores oligopólios 

do Brasil. 

00:59:51.09\00:59:55.03 

Você tirou todos os impostos 

sobre o capital, 

00:59:56.21\00:59:59.07 

sobre a remessa de lucros, 

sobre a entrada de capitais, 

00:59:59.08\01:00:01.13 

sobre a saída de capitais. 

O cara mandou lucro, 

01:00:01.14\01:00:04.01 

traz de volta como empréstimo 

e depois você manda os juros. 

01:00:04.02\01:00:07.12 

E não paga imposto nenhum. 

E aí pega esse dinheiro 

e aplica com uma taxa de 40%. 

01:00:07.12\01:00:13.07 

Você não gostaria? 

01:00:13.08\01:00:14.11 

O Banco Central gasta adoidado, 
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meu bem, 

01:00:16.02\01:00:18.12 

para remunerar o capital 

financeiro de curto prazo 

01:00:18.13\01:00:23.19 

pra aumentar as reservas do país. 

É uma piada! Ou não é? 

01:00:23.19\01:00:27.10 

Se não fosse uma tragédia, 

era uma piada. 

Só que é uma tragédia. 

01:00:27.11\01:00:31.18 

O nosso Banco Central 

é independentíssimo, meu bem, 

01:00:31.19\01:00:33.18 

faz o que dá na telha. 

Na telha! 

01:00:33.18\01:00:36.17 

Endivida o tesouro 

sem pedir licença ao congresso. 

01:00:36.18\01:00:40.10 

O nosso Banco Central 

é totalmente irresponsável. 

01:00:40.11\01:00:43.12 

O que é preciso não é 

que ele seja independente, 

01:00:43.13\01:00:45.03 

é que ele responda politicamente 

ao congresso 

01:00:45.04\01:00:47.16 

e publicamente através 
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do conselho monetário. 

01:00:47.17\01:00:50.16 

Meu irmão, não há nenhum 

sistema do mundo 

que tenha bancos múltiplos 

01:00:50.17\01:00:56.06 

e ao mesmo tempo 

uma ciranda financeira. 

Isso não existe! 

01:00:56.06\01:00:58.17 

Se isto já foi criticado 

por todo mundo. 

01:00:58.18\01:01:01.06 

Por dr. Bulhões falecido, 

autor teórico do Banco Central, 

01:01:01.07\01:01:05.02 

ex-ministro respeitado 

por todos eles. 

01:01:05.03\01:01:07.07 

Sabe o que eu digo? 

01:01:07.08\01:01:08.15 

É que os mestres 

parece que nasceram 

01:01:08.16\01:01:10.19 

pra serem humilhados 

pelos alunos. 

01:01:10.20\01:01:12.23 

Cada vez que eu encontro um deles 

eu fico prensando. 

01:01:14.07\01:01:16.11 

São muito bem-educados, 
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são velhos amigos, 

01:01:16.12\01:01:19.20 

todo mundo me conhece, 

eles sabem que é 

pelo bem do Brasil. 

01:01:19.21\01:01:22.10 

Eu sempre pergunto: 

"Vocês ficam danados comigo?" 

01:01:22.11\01:01:25.03 

"Você bate muito duro, 

01:01:25.04\01:01:27.03 

mas a gente sabe que é 

pelo bem do país." 

01:01:27.03\01:01:29.23 

Eu não tô aqui batendo duro 

por encomenda de ninguém, gente. 

01:01:29.23\01:01:32.23 

Tá claro? Eu tô batendo duro 

pra ver se acordam. 

01:01:32.24\01:01:35.19 

E se também a opinião pública acorda. 

01:01:35.20\01:01:39.07 

Mas a opinião pública tá exausta. 

Lembra, amigo? As Diretas? 

01:01:39.08\01:01:43.15 

Lembra quantos anos de espasmo, 

quantas vezes a massa desse país 

01:01:43.16\01:01:48.19 

já foi às ruas, meus senhores? 

Quantas vezes? 

01:01:48.19\01:01:51.17 
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Quanta coragem mais 

vocês querem que esse povo tenha? 

01:01:51.17\01:01:55.02 

01:01:55.03\01:02:04.12 

Passei a vida votando contra. 

01:02:04.12\01:02:06.14 

Passei todo o mandato 

votando contra. 

01:02:07.12\01:02:10.09 

Nunca votei 

a favor da maioria. 

01:02:13.22\01:02:16.08 

Fui sempre sistematicamente 

derrotada. 

01:02:16.09\01:02:19.13 

Era meio cansativo, viu? 

Era meio cansativo. 

01:02:19.14\01:02:23.10 

Eu vim pra este país 

e amo este país. 

01:02:23.11\01:02:26.03 

E desde que formei em economia 

que tenho lutado 

na minha profissão. 

01:02:26.04\01:02:29.16 

Vocês são testemunhas. 

01:02:29.16\01:02:31.04 

Não minto, faço o possível. 

Sou apaixonada? Sou. 

01:02:31.05\01:02:34.13 

E eu sou uma reformista convicta. 
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Continuo onde sempre estive. 

01:02:34.13\01:02:38.04 

Os meus queridos amigos 

que lutaram comigo no movimento. 

01:02:38.05\01:02:42.06 

Economistas dizerem hoje 

o contrário do que disseram, 

01:02:42.06\01:02:45.20 

é uma das maiores dores 

da minha vida. 

01:02:45.21\01:02:47.14 

E é isto, é dor, 

mas também é raiva, 

01:02:47.15\01:02:50.18 

e portanto energia pra lutar 

por aquilo que o velho Bobbio e todos os jovens, 

01:02:50.18\01:02:55.18 

este menino que está aqui 

caladinho, quase não falou, 

e muitos ainda acreditam. 

01:02:55.19\01:02:59.22 

Você se não se preocupa 

com a justiça social, 

01:02:59.23\01:03:03.13 

com quem paga a conta, 

você não é um economista sério. 

01:03:03.14\01:03:08.16 

Você é um tecnocrata. 

01:03:08.16\01:03:10.10 

01:03:10.11\01:03:13.20 
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[Aloizio] 

Mas não era propriamente 

o ambiente dela. 

01:03:13.21\01:03:16.21 

Ela não... ela é uma mulher 

sensível demais 

01:03:16.22\01:03:19.18 

pra viver naquele ambiente 

tão duro. 

01:03:19.19\01:03:22.19 

Apesar daquela dureza dela, 

combatividade 

01:03:22.19\01:03:25.16 

eu acho que ela esgotou ali, 

ela não quis depois continuar. 

01:03:25.17\01:03:30.12 

01:03:30.13\01:03:36.08 

O que não tinha perfil, 

como se verificou. 

01:03:36.09\01:03:38.11 

Pegou duas hérnias de coluna, 

brigas homéricas... 

01:03:38.12\01:03:42.05 

A única coisa boa 

que ela lembra do mandato 

01:03:42.06\01:03:44.10 

é que ela era a professora 

da bancada do PT. 

01:03:44.11\01:03:47.22 

Então ela explicava as coisas 

o tempo todo. 
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01:03:47.23\01:03:50.23 

Então nem como deputada 

ela abandonou esse lado, 

01:03:50.24\01:03:54.23 

coisa que aliás ela disse 

 na prisão, né. 

01:03:55.00\01:03:57.17 

"O que que você é?" 

Ela: "Eu sou uma professora." 

01:03:58.02\01:04:01.05 

Se eu não acreditasse 

com a cabeça, 

01:04:01.05\01:04:05.19 

o coração e a barriga nisto 

que eu estou dizendo, 

01:04:05.19\01:04:08.15 

eu não vinha aos quase 72 anos 

a Porto Alegre pra me estafar 

01:04:08.16\01:04:12.18 

falando pra um auditório desses. 

Eu acredito no que estou falando! 

01:04:12.19\01:04:16.22 

E acredito por experiência 

de décadas de luta! 

01:04:16.23\01:04:21.04 

Por ter visto derrota 

atrás de derrota 

01:04:21.05\01:04:24.06 

por desvios 

e por impossibilidades. 

01:04:24.07\01:04:28.09 
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Temos efetivamente 

uma cultura. 

01:04:28.10\01:04:32.01 

Temos uma capacidade 

de negociação. 

01:04:32.02\01:04:35.13 

Brigamos que nem cães, 

mas depois vamos à festa. 

01:04:35.14\01:04:38.08 

Brigamos que nem cães, 

mas depois vamos todos juntos. 

01:04:39.08\01:04:41.19 

Isto é muito nosso. 

01:04:41.19\01:04:43.21 

Não tem essa coisa de que 

"não falo mais com o fulano". 

01:04:43.21\01:04:48.08 

O que é péssimo, é claro. 

01:04:48.08\01:04:51.15 

Ou seja, a ideia da tolerância. 

Tolerância! 

01:04:51.16\01:04:56.02 

Da aceitação ao direito 

da discrepância. 

01:04:56.02\01:04:59.19 

E que se discute e se ganha 

democraticamente. 

01:04:59.20\01:05:03.16 

E que uma vez ganho, 

vamos todos juntos, 

01:05:03.17\01:05:06.08 
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isto é uma ideia 

que está avançando. 

01:05:06.08\01:05:08.22 

Isto é um avanço democrático 

desta sociedade. 

01:05:08.23\01:05:13.04 

Posso dizer a vocês 

que não sou sábia, 

01:05:13.05\01:05:16.19 

sou apenas como vocês. 

Apenas mais velha 

01:05:16.20\01:05:21.15 

uma espécie de militante 

que não parará de marchar 

até a hora de morrer. 

01:05:21.15\01:05:27.02 

Só tô recomendando isso 

a vocês. 

01:05:27.03\01:05:29.06 

Vocês marchem até morrer! 

01:05:29.07\01:05:32.05 

01:05:32.06\01:05:35.11 

Então aí eu continuei 

sendo militante do PT 

01:05:37.23\01:05:43.15 

e passei a fazer o papel 

que fazia no PMDB. 

01:05:43.16\01:05:47.21 

Ia pra São Paulo pra reunião 

do estudo da cidadania 

01:05:47.22\01:05:51.24 
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com os economistas pra fazer 

uma discussão de economia. 

01:05:52.01\01:05:57.13 

Então ela participou mais uma vez 

intensamente 

01:05:57.13\01:06:01.17 

daquilo que ela já considerava 

naquele momento 

01:06:01.18\01:06:04.08 

como a grande esperança 

desse país que passava 

pelo Partido dos Trabalhadores. 

01:06:04.08\01:06:08.13 

A minha mãe queria tá do lado 

da mudança e da esperança. 

01:06:08.14\01:06:13.10 

Num momento foi Ulysses, 

nesse momento era o Lula. 

01:06:13.10\01:06:16.12 

01:06:16.13\01:06:22.12 

[Conceição] 

Aí, finalmente, o Lula que já é 

candidato permanente 

01:06:22.13\01:06:25.16 

foi candidato anos a fio, 

conseguiu vencer em 2002, não é? 

01:06:25.17\01:06:32.19 

O 1º ano foi duro porque foi 

uma política de ajuste. 

01:06:33.20\01:06:38.11 

Convencional. Convencional. 
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01:06:38.12\01:06:42.12 

Foi um ano ruim. 

01:06:42.13\01:06:44.06 

A taxa de juros tava muito alta 

e eu fui ao Lula várias vezes. 

01:06:45.03\01:06:48.12 

E da última vez eu disse: 

"Ô, Lula, você tem que falar 

com esse ministro da Fazenda. 

01:06:49.17\01:06:53.21 

Com esse seu ministro da Fazenda. 

Ele tem que parar 

com essa taxa de juros tão alta. 

01:06:53.21\01:07:00.14 

Não vai retomar 

um investimento assim." 

01:07:00.15\01:07:02.18 

"Sim, eu já falei, 

mas não seja por isso. 

Vai você falar com ele." 

01:07:03.24\01:07:07.08 

Aí ligou pra ele e falou: 

"A Maria da Conceição Tavares 

vai falar contigo." 

01:07:07.09\01:07:11.05 

E eu fui falar com ele. 

01:07:12.09\01:07:13.23 

Disse: "Escuta, você tem 

que falar com o Meirelles, 

01:07:13.24\01:07:17.14 

Você é quem   manda, 
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não é o Meirelles." 

01:07:17.15\01:07:19.18 

O Banco Central 

não tinha autonomia. 

01:07:19.19\01:07:23.02 

Pra ele parar 

com essa brincadeira, 

01:07:23.03\01:07:25.19 

porque tá sobrevalorizando 

o câmbio, 

01:07:25.20\01:07:27.15 

tá prejudicando tudo, 

vai dar desindustrialização, 

01:07:27.16\01:07:30.15 

vai dar uma desgraceira danada 

01:07:30.15\01:07:34.02 

e fica difícil de retomar 

o investimento. 

01:07:34.02\01:07:38.05 

"Sim, eu sei, 

mas o mercado... 

01:07:39.20\01:07:42.05 

Ainda não tá clara 

a coisa da inflação." 

01:07:43.23\01:07:46.03 

E eu tinha falado 

com o Delfim. 

01:07:46.04\01:07:47.23 

Tinha encontrado o Delfim 

em Brasília e tinha falado com ele. 

01:07:47.24\01:07:51.17 
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Então falei: "Você não acha 

que está um absurdo essa taxa de juros?" 

01:07:51.17\01:07:54.10 

"É um absurdo! Assim não há 

investimento que retome, etc." 

01:07:54.11\01:07:57.17 

Aí eu disse: 

"Eu falei com Delfim 

01:07:57.18\01:07:59.21 

e ele me disse que assim não há 

investimento que retome. 

01:07:59.22\01:08:02.09 

Ele concordou comigo." 

01:08:02.10\01:08:03.21 

"Ah, que bom. Então vou tomar 

em consideração e vou falar com o Meirelles. 

01:08:03.22\01:08:09.12 

Amanhã eu lhe ligo." 

01:08:09.13\01:08:11.12 

Eu cheguei pro Mercadante: 

"Eu acho que ele vai mudar." 

01:08:12.09\01:08:14.22 

"Você acha o quê? 

Você acredita no...?" 

01:08:14.23\01:08:18.17 

"Eu não acredito, mas ele disse que ia falar." 

01:08:18.18\01:08:21.16 

Mal eu acabei de falar, 

liga ele do gabinete dele pra mim. 

01:08:23.20\01:08:28.13 

"Olha, Conceição, eu quero dizer 
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que não vou poder fazer nada 

01:08:29.20\01:08:33.06 

porque na verdade o mercado tá contra. 

01:08:33.07\01:08:36.15 

Eu falei com o Delfim 

e ele disse que falou aquilo 

por razões acadêmicas. 

01:08:36.15\01:08:40.17 

Que ele concordou contigo 

por razões acadêmicas, 

01:08:40.18\01:08:42.16 

mas politicamente ele não recomenda tampouco. 

01:08:42.16\01:08:45.04 

Eu disse: 

"Puta, mas é de matar, hein?" 

01:08:45.05\01:08:47.12 

01:08:47.12\01:08:50.20 

[Laura] 

Ela bateu muito na equipe econômica do Palocci. 

01:08:50.21\01:08:53.20 

Porque a minha mãe é muito polêmica. Sempre foi. 

01:08:53.21\01:08:56.23 

E vamos combinar que isso, às vezes, incomodava. 

01:08:56.24\01:09:00.17 

01:09:00.18\01:09:03.00 

Na verdade, 

ela nunca foi chamada 

01:09:03.01\01:09:05.10 

pros espaços de decisão 

governamentais. 

01:09:05.11\01:09:09.03 
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Então ela participava 

dos espaços do partido. 

01:09:09.04\01:09:12.16 

O que foi feito no governo Lula 

e no governo Dilma 

01:09:12.17\01:09:17.15 

em matéria de incorporação social 

foi muito grande. 

01:09:17.16\01:09:21.07 

Não dá pra negar. 

Só um fanático e uma lunática 

01:09:21.08\01:09:24.22 

é capaz de negar o que foi feito 

em matéria de recuperação 

01:09:24.23\01:09:28.15 

e de diminuição de desigualdade, né. 

01:09:28.16\01:09:31.13 

01:09:31.14\01:09:43.07 

A coisa do golpe foi muito pesado pra ela. 

01:09:43.08\01:09:46.05 

Então, assim, tem a Conceição 

antes e depois do golpe. 

01:09:46.06\01:09:48.22 

A porrada foi assim... 

Porque a minha mãe somatiza. 

01:09:48.23\01:09:52.13 

A porrada foi dentro. 

01:09:52.14\01:09:54.08 

"Minha filha, eu não acredito, 

mas tiraram a Dilma? 

01:09:54.09\01:09:57.06 
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Mas como assim tiraram a Dilma? 

Como?" 

01:09:57.07\01:09:59.20 

O impeachment da Dilma 

adoeceu minha mãe. 

01:09:59.21\01:10:02.22 

Foi um negócio assim que... 

01:10:02.23\01:10:04.11 

Mas depois ela se recompunha 

assim, né. 

01:10:04.12\01:10:09.00 

Ela tem uma força da natureza 

que é um negócio impressionante. 

01:10:09.01\01:10:12.10 

Aí eu acho que vinha a força telúrica lá da avó, 

01:10:12.10\01:10:15.17 

da minha avó, da mãe dela, 

daquelas heranças lá de Portugal. 

01:10:15.18\01:10:19.24 

Continuo querendo uma democracia 

multirracial nos trópicos 

01:10:21.01\01:10:25.03 

que era a tese 

do Darcy Ribeiro. 

01:10:25.04\01:10:28.03 

Isso era o que realmente 

eu queria ver. 

01:10:28.04\01:10:30.10 

Uma democracia multirracial 

nos trópicos, 

01:10:30.11\01:10:33.00 
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mas, por enquanto, não tem. 

Ao contrário, tá ameaçada, né. 

01:10:33.01\01:10:38.07 

01:10:39.16\01:10:47.06 

01:10:47.07\01:10:54.05 

[Conceição] 

A economia que não se preocupa 

com a justiça social 

01:10:54.06\01:10:57.17 

é uma economia que condena 

os povos 

01:10:57.18\01:11:00.16 

a isso que está ocorrendo 

no mundo inteiro. 

01:11:00.17\01:11:03.01 

Uma brutal concentração 

de renda e de riqueza, 

01:11:03.02\01:11:05.17 

o desemprego e a miséria. 

01:11:05.18\01:11:07.21 

E isto está acontecendo 

até no Norte. 

01:11:07.22\01:11:10.03 

Não é só no Brasil, não. 

É no Norte também. 

01:11:10.04\01:11:13.07 

É nos Estados Unidos, 

na França, na Alemanha. 

01:11:13.08\01:11:15.02 

Isto, pra mim, 

não é economia. 
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01:11:15.03\01:11:17.16 

Isso é coisa honradamente 

quase que do demo. 

01:11:17.17\01:11:22.07 

Isso é coisa de tecnocrata alucinado 

que acha que tá tudo ok. 

01:11:22.08\01:11:26.17 

E não está nada ok. 

01:11:26.18\01:11:28.07 

Eu pertenço à esquerda tradicional. 

01:11:30.05\01:11:32.21 

Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, 

01:11:32.22\01:11:35.22 

porque minha mãe e meu pai 

também se preocupavam 

01:11:35.23\01:11:37.16 

com a justiça social. 

01:11:37.17\01:11:39.04 

Uma economia que diz 

que precisa primeiro estabilizar 

01:11:39.05\01:11:44.01 

depois crescer, 

depois distribuir é uma falácia. 

01:11:44.02\01:11:47.22 

E tem sido uma falácia. 

01:11:48.20\01:11:50.14 

Nem estabiliza, cresce 

aos solavancos e não distribui. 

01:11:51.15\01:11:56.03 

E esta é a história 

da economia brasileira! 
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01:11:56.04\01:11:58.19 

Desde do após -guerra.  


