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Dedico este livro às minhas netas  

e aos meus netos.
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O autor utiliza os termos “Terceiro Mundo” para indicar os países que, hoje, 
são denominados de “países emergentes”, “países em desenvolvimento” ou 
“países subdesenvolvidos” e “Primeiro Mundo” para indicar os países que, 
atualmente, são chamados de “países desenvolvidos” (N. do E.). 
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* Paris, Éditions de l’Arche, 1974 (traduzido para o francês por A. 
Jacobet et E. Pfrimmer). Tradução livre para o português. (N. da T.)

“Vós, que aqui na terra viveis na dor,

É preciso acordar todas as forças

De vosso ser.

A obediência, para o homem,

É o flagelo maior.

Quem não gostaria de uma vez

Tornar-se seu próprio mestre?”

Bertolt Brecht, Vida de Galileu*
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   O capitalismo explicado às crianças  7

– Na noite passada, mamãe me chamou toda animada: 

você estava na televisão discutindo o capitalismo com um ho-

mem que parecia bem gentil, mas vocês não concordavam em 

nada. Não entendi muita coisa da discussão, mas você parecia 

bem zangado. Por quê?

– Você está certa, Zohra, eu estava irritado. Aquele ho-
mem na minha frente se chama Peter Brabeck-Letmathe, é 
o presidente da Nestlé, a empresa de alimentos transconti-
nental mais poderosa do mundo. A Nestlé, fundada há cento 
e cinquenta anos na pequena Suíça, atualmente é a vigésima 
sétima empresa mais poderosa do planeta.

I
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8    O capitalismo explicado às crianças

– Não vejo qual é o problema. A Nestlé faz um chocolate 

muito bom! E, se a Suíça é capaz de desenvolver empresas que 

fazem negócios em todos os continentes, por que isso deixa 

você irritado?

– Porque Peter Brabeck citou o tempo todo a teoria de 
seu amigo Rutger Bregman, um famoso historiador holan-
dês. No entanto, eu me oponho a essa concepção da história 
e da economia. Ele afirma entre outros o seguinte: “Em mais 
ou menos 99% da história mundial, 99% da humanidade es-
teve pobre, faminta, suja, com medo, burra, horrível e doen-
te. [...] Mas tudo mudou ao longo dos últimos duzentos anos, 
[...] bilhões de nós se tornaram ricos, bem nutridos, limpos, 
seguros e, até mesmo, bonitos. Mesmo aqueles a quem ainda 
chamamos de ‘pobres’ gozarão de uma abundância sem pre-
cedentes na história mundial”.

Dessa forma, Peter Brabeck afirma que a ordem capitalis-
ta é a forma de organização mais justa que a história já conhe-
ceu, garantindo a liberdade e o bem-estar da humanidade.

– E isso não é verdade?

– Claro que não! A verdade é exatamente o oposto! O 
modo de produção capitalista é responsável por incontá-
veis crimes, pelo massacre diário de dezenas de milhares de 
crianças por causa da desnutrição e doenças ligadas à fome, 
pela volta de epidemias há muito tempo controladas pela 
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medicina e também pela destruição do meio ambiente, pelo 
envenenamento do solo, da água e dos mares, pela destrui-
ção das florestas...

Atualmente somos 7,3 bilhões de seres humanos sobre 
nosso frágil planeta. Mais de dois terços, cerca de 4,8 bi-
lhões, moram no Terceiro Mundo, entre eles, centenas de 
milhões vivem em condições impróprias. Mães são ator-
mentadas pelo pânico do amanhã porque não sabem como 
poderão alimentar seus filhos no dia seguinte. Pais são hu-
milhados, desprezados até mesmo dentro de suas famílias 
porque não conseguem trabalho, vítimas do que chamam 
de “desemprego permanente”. Crianças crescem na miséria 
e no medo, com frequência são vítimas de violência fami-
liar, sua infância muitas vezes é destruída. Para 2 bilhões de 
seres humanos – os que o Banco Mundial chama de “extre-
mamente pobres” –, a liberdade não existe. Sua única preo-
cupação é a sobrevivência.

Os efeitos desastrosos do subdesenvolvimento são a 
fome, a sede, as epidemias e a guerra. A cada ano, eles des-
troem mais homens, mulheres e crianças do que a carnificina 
da Segunda Guerra Mundial destruiu em seis anos. Isso faz 
com que muitos de nós digam que, para os pobres do Tercei-
ro Mundo, a “Terceira Guerra Mundial” está acontecendo.

– Se estou entendendo, Brabeck e você são totalmente 

opostos. Vocês não concordam sobre as coisas boas ou ruins 

do capitalismo.
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10    O capitalismo explicado às crianças

– Você está certa. Na minha opinião, e para todos aqueles 
que pensam como eu, o capitalismo criou um canibalismo 
no planeta: abundância para uma pequena minoria e miséria 
mortal para a multidão.

Faço parte do grupo de inimigos do capitalismo. Eu luto 
contra ele.

– Então é preciso acabar com o capitalismo pura e sim-

plesmente?

– Minha querida Zohra, a resposta não é simples... Para 
uma minoria de seres humanos, especialmente aos que vivem 
nos países do Primeiro Mundo ou fazem parte das classes 
dominantes dos países do Terceiro Mundo, as incríveis re-
voluções – industriais, científicas, tecnológicas – produzidas 
pelo sistema capitalista durante os séculos XIX e XX trouxe-
ram uma prosperidade econômica sem precedentes. O modo 
capitalista de produção é caracterizado por vitalidade e cria-
tividade impressionantes. Ao concentrar enormes recursos 
financeiros e talentos humanos, jogando com a competição 
e a concorrência, os detentores mais poderosos do capital 
controlam o que os economistas chamam de “conhecimento 
problemático”, ou seja, a pesquisa científica e tecnológica nos 
mais diversos campos: eletrônica, informática, farmacêutica, 
médica, energética, aeronáutica, astronomia, ciência dos ma-
teriais...

Graças aos laboratórios, às universidades que patrocinam, 
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eles conseguem progressos impressionantes, em especial no 
campo da biologia, da genética ou da física. Nos laboratórios 
de empresas farmacêuticas como Novartis, Hoffmann-La 
Roche, ou ainda Syngenta, a cada mês é criada uma nova mo-
lécula ou um novo medicamento; em Wall Street, um novo 
instrumento financeiro é inventado quase que a cada trimes-
tre. As empresas transcontinentais de alimentação aumen-
tam a produção sem parar, diversificam sementes, fabricam 
fertilizantes cada vez mais rentáveis, aumentam as colheitas e 
inventam pesticidas ainda mais eficazes para protegê-las das 
pragas; os astrofísicos observam universos que não o nosso, 
que giram em torno de seus sóis, e descobrem novos exopla-
netas o tempo todo; a indústria automobilística a cada ano 
constrói automóveis mais sólidos e mais rápidos; cientistas e 
engenheiros enviam ao espaço satélites cada vez mais eficien-
tes; milhares de patentes que protegem milhares de novas 
invenções em todas as áreas do conhecimento humano são 
depositadas todos os anos na OMPI, Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual, em Genebra.

–  Se estou entendendo direito, Jean, o modo capitalista 

de produção e de acumulação surpreende você por sua inven-

tividade e poder criativo...

– Sim, Zohra. Pense bem: entre 1992 e 2002, em ape-
nas dez anos, a produção bruta mundial dobrou e o volume 
de comércio triplicou. Quanto ao consumo de energia, ele  
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12    O capitalismo explicado às crianças

dobra em média a cada quatro anos.
Desde o início deste milênio, pela primeira vez na histó-

ria, a humanidade desfruta de abundância de bens. O planeta 
está atolado em riquezas. Os bens disponíveis excedem em 
muito as irrefreáveis necessidades dos seres humanos.

– Então o capitalismo é bom?

– O canibalismo criado pelo capitalismo precisa ser radi-
calmente destruído, mas as conquistas incríveis da ciência e da 

tecnologia devem, não apenas ser preservadas, mas também 

potencializadas. O trabalho, o talento e a genialidade humanos 

devem servir ao bem comum, ao interesse público de todos 

nós – de todos os humanos – e não apenas ao conforto, luxo e 
poder de uma minoria. Mais tarde, eu conto em que condições 
o novo mundo, aquele com que sonham homens e mulheres, 
pode se concretizar. Por enquanto, deixa eu explicar de onde 
vem o capitalismo.
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