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O sociólogo critica a atual exploração do trabalho intelectual, semelhante à dos operários de 
1800. para alcançar a tão almejada felicidade: dividir melhor a riqueza, o trabalho, o saber e o 
poder. "São quatro justiças que o Brasil precisa realizar", disse ele em entrevista exclusiva a 
este jornal. E De Masi vai além: segundo ele, China e Índia, principais concorrentes do Brasil, 
são países tristes. "A China é terrível. A mesma coisa é a Índia. A Índia é mais intelectual, mas 
tem uma miséria dramática. Se o futuro se aproximar à China será um futuro triste, se ao 
Brasil, será alegre. Eu espero um futuro alegre."  
 
No Brasil para participar do Congresso Pitágoras, realizado em São Paulo na semana passada, 
o sociólogo italiano falou com exclusividade à nossa reportagem por quase duas horas. Fez 
uma análise sobre o mundo pós-industrial e as transformações em curso, seja do ponto de 
vista econômico como sócio-cultural.  
 
Para ele, o mundo hoje não é mais dividido entre os produtores de matérias-primas e os 
produtores de bens, mas entre produtores de idéias, produtores de bens e os que não 
produzem e devem se submeter ao demais. E apesar de os países-membros da Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos (OCDE) manterem-se como líderes nesta 
redistribuição mundial, De Masi destaca o Brasil, ao lado de China e Índia, como países que 
estão migrando do segundo para o primeiro grupo, dado seu crescimento econômico e 
populacional, que tem possibilitado um número sempre maior de jovens graduados. Portanto, 
sublinha, nestes países cresce sempre mais o mercado de trabalho de alto nível, que convive 
com o depreciado mercado operário.  
 
Embora este trabalho de produção de idéias, possibilite um grau superior de evolução da 
sociedade, ainda é necessário um desenvolvimento maior de todo este segmento para que 
adquiram consciência de sua exploração e lutem por seus direitos e pela liberdade. "O trabalho 
intelectual é muito individual, isolado, por isso os intelectuais não são capazes de lutar juntos, 
são pouco agressivos, têm pouca consciência de classe, portanto a exploração é maior que do 
trabalho físico", disse. Para De Masi, serão necessários níveis de exploração ainda maior, até 
que os intelectuais encontrem a força de se rebelar.  
 
A redução da desigualdade social, desafio para o Brasil, alcançar a felicidade, passa, segundo o 
sociólogo, pela elevação dos impostos, especialmente os cobrados das classes mais altas. "A 
vingança da economia e da sociologia é que quem não entende a importância do bem-estar 
social é constrito a gastar ainda mais para buscar a segurança que não dá aos outros ". 
Contrário à transferência de renda, ele defende a redistribuição do conhecimento, que 
possibilita a redistribuição do trabalho e do poder .  
 
Nascido em 1938 em Perugia, na Úmbria, Itália, De Masi, é professor e diretor da Faculdade de 
Ciências da Comunicação na Universidade La Sapienza, em Roma. Publicou 30 livros, com mais 
de meio milhão de cópias vendidas em todo mundo, incluindo o Brasil, onde foram traduzidos 
cinco títulos.  
 
Acompanhe os principais trechos da entrevista:  
 
Gazeta Mercantil - Em seus livros e entrevistas , o senhor diz que o mundo vive hoje uma fase 
pós-industrial, em que a tecnologia e as máquinas substituem a maior parte do trabalho dos 
homens, a quem resta o trabalho intelectual criativo. Na configuração geopolítica mundial, o 
que muda com esta alteração?  
 
Domenico De Masi - Existem no mundo hoje duas transformações importantes. A primeira é 
que está se confirmando uma repartição do mundo em três blocos econômicos. O primeiro 
bloco é de países muito desenvolvidos, como os da OCDE, nos quais o custo do trabalho é de 
cerca de US$ 20/hora. Neles se verifica uma transformação fundamental do mercado de 
trabalho: as fábricas estão fechando, a produção de bens materiais está sendo abandonada, e 
estes países estão monopolizando a produção de serviços, de informações, de valores e de 



estética. Pouco a pouco passam a produzir só isso ou principalmente isso, que se traduz em 
licenças, pesquisa científica, design, estética (moda, arte, cultura). A produção industrial está 
migrando para os países em desenvolvimento, como China, Índia, Brasil, Taiwan, Cingapura, 
Coréia, repúblicas ex-soviéticas. Neste países o custo do trabalho é muito mais baixo: entre 
US$ 1/hora, na China e US$ 7/hora, em Cingapura. Depois tem o terceiro mundo, são todos os 
países subdesenvolvidos, que não produzem nem bens materiais, nem idéias, e são 
constrangidos a viver trocando a sobrevivência com a mão-de-obra de baixo custo, 
subordinação militar e política e com a miséria. Este é um primeiro resumo do mundo, antes 
não era assim, existiam os países produtores de matérias-primas e os que transformavam 
matérias-primas. Isso significa que a liderança não é mais dos que têm fábricas, mas dos que 
têm laboratórios, ateliês.  
 
Gazeta Mercantil - E a segunda transformação?  
 
De Masi - A segunda transformação importante é que três destes países em desenvolvimento - 
a China, a Índia e o Brasil - estão saindo do grupo em vias de desenvolvimento e estão 
determinando uma situação anômala. Estes são países muito populosos e são países nos quais 
convive o terceiro mundo e o primeiro mundo. Por exemplo em 2005, na China, graduaram-se 
4 milhões de jovens, e um operário na China custa 24 vezes menos que um operário em Nova 
York, mas um engenheiro na China custa uma vez e meia um engenheiro em Nova York. 
Porque a China tem demanda maior por engenheiros que Nova York. Algo análogo acontece na 
Índia e no Brasil, portanto nestes três grandes países convive o mercado de trabalho muito 
depreciado e o mercado de trabalho muito alto. Isto é, os grandes designers, a grande moda e 
as favelas. Portanto, estes três países são exceções. Três países que emergem de modo 
rápido: o Brasil já teve 4% de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a Índia, 6%, a 
China, 9%, enquanto os EUA tem 2% de crescimento, a Itália, 0%, a Inglaterra, 1,5%.  
 
Gazeta Mercantil - Ultimamente o senhor também tem falado de uma outra divisão do mundo, 
entre fundamentalistas consumistas e fundamentalistas religiosos. Em que consiste isso?  
 
De Masi - Esta é uma terceira novidade, que não é de ordem econômica, mas de ordem sócio-
econômica. No mundo pela primeira vez existem dois modelos extremistas: o modelo 
extremista americano, baseado no fundamentalismo consumista, e o extremista islâmico, 
baseado no fundamentalismo religioso. A América quer o paraíso na Terra e o Islã quer o 
paraíso no Céu. Ambos são irredutíveis e nunca conseguirão se entender. Enquanto isso, 
começa a se firmar um terceiro modelo, mais positivo, que é o modelo latino. Isto é, o modelo 
que tem suas raízes na Grécia de Péricles, na Roma de Augusto, na França de Voltaire, na 
Espanha de Cervantes, no Brasil de Juscelino Kubitschek. É um modelo completamente diverso 
seja do americano que do islâmico, pois não é extremista, nem exclusivista, é inclusivo, 
porque baseado na tolerância, na solidariedade, na alegria, na beleza. É um modelo com 
valores sempre mais estimados, principalmente pelas novas gerações.  
 
Gazeta Mercantil - Como fica o mercado de trabalho mundial diante destas transformações?  
 
De Masi - No âmbito do mercado de trabalho local, nós no passado vimos que, quando a 
agricultura foi automatizada, a mão-de-obra passou à indústria Quando esta se automatizou, a 
mão-de-obra passou ao comércio. Quando este se automatizou, a mão-de-obra, foi parar no 
setor das telecomunicações. Agora este também está completamente automatizado. Torna-se, 
então, proeminente a produção cultural, estética, voltada para o tempo livre, do bem viver. 
Portanto, um número crescente de pessoas trabalha para estes serviços de saúde física e 
mental, de cultura, eventos. Mas existe também uma anterior revolução. No tempo de Marx, 
em Manchester (Inglaterra), 96% dos trabalhadores executavam trabalhos braçais. Hoje o 
mercado de trabalho é dividido por três: 33% ainda executam trabalho braçal, na cadeia de 
montagem; 33% fazem trabalho mental, de caráter reflexivo, como a dona-de-casa, o garçom, 
o diretor do hotel, outros 33% fazem trabalho de caráter intelectual criativo, como o jornalista, 
o professor, o artista... Essa é uma transformação enorme!  
 
Gazeta Mercantil - O senhor diz que as máquinas estão substituindo o homem, que com isso 
passam a se dedicar ao trabalho intelectual. Mas neste tipo de trabalho, pelo menos no Brasil, 



os profissionais não conseguem manter os mesmos benefícios obtidos pela classe operária, já 
que cada vez mais se tornam prestadores de serviço autônomos. As conquistas obtidas pelos 
operários no século passado passarão a ser "coisa do passado"?  
 
De Masi - O problema passou do trabalho físico ao trabalho intelectual, porque existem 
situações de exploração seja no trabalho braçal, seja no intelectual, com a diferença que o 
trabalho operário teve 100 anos de luta, é bem-organizado, unido. O trabalho intelectual de 
massa é muito recente. É um trabalho muito individual, isolado, por isso os intelectuais não 
são capazes de lutar juntos, são pouco agressivos, têm pouca consciência de classe, portanto 
a exploração é maior que do trabalho físico. É mais fácil aproveitar-se de um graduado do que 
de um o operário, que é organizado, coeso, sindicalizado, enquanto o graduado não é nada 
disso. Gazeta Mercantil - Há como esperar que a situação deste trabalhador intelectual se 
altere ou serão alteradas as leis trabalhistas? A saída seriam as manifestações públicas, como 
a realizada pelos estudantes franceses?  
 
De Masi - A exploração só termina quando o explorado se rebela. O que os estudantes 
franceses fizeram foi positivo, e espero que se repita em outros países. Na Itália agora o 
(primeiro-ministro, Silvio) Berlusconi perdeu poder e parece que começa a mudar alguma 
coisa, e espero que os trabalhadores intelectuais do mundo todo finalmente se rebelem, 
porque ainda não entenderam o fato de serem explorados, crêem ser privilegiados, mas são os 
mais explorados de todos, depois dos imigrados. Mais cedo ou mais tarde deverá acontecer 
como aconteceu com os operários, quando apareceu a vanguarda operária. É necessário 
concluir esse ciclo de conformismo, recuperar a importância da revolução, do conflito. Mas 
para isso será necessário níveis de exploração ainda maiores. Quando os jovens graduados 
estiverem exploradíssimos, por muito tempo, então finalmente encontrarão a força de se 
rebelar. Para se rebelar é necessária a consciência, a história. Isso já aconteceu na França 
porque a França tem uma antiga tradição de revolução. Fez a revolução burguesa... Nunca ali 
foi considerado escandaloso que um burguês se rebele, portanto um jovem francês acha 
natural rebelar-se contra uma exploração excessiva. E vence. Na Itália não vencem porque 
não se rebelam, no Brasil também.  
 
Gazeta Mercantil - Mas com a globalização, mais benefícios significa menos competitividade no 
mercado internacional...  
 
De Masi - Naturalmente é difícil vencer, porque tem a concorrência internacional, por causa da 
internet. Então, se um se rebela a empresa pode pedir o mesmo trabalho para um concorrente 
italiano ou americano, e pela internet te manda. Portanto, enquanto na época de Marx os 
trabalhadores tinham como inimigo o patrão, hoje têm como inimigo seja o patrão, seja seu 
colega de outro país. É o posicionamento global da luta de classes que mudou. Os empregados 
não perceberam a mudança, apenas o patronato percebeu e ganha em cima. Estamos na fase 
da exploração do trabalho intelectual, como na fase da exploração do trabalho operário 
ocorrida no início dos 1800, antes de Marx. São necessário novos Marx. Caso contrário a 
sociedade enfraquece. É um mal para todos que não tenha conflito, porque sempre que há 
pouco conflito, não avança o nível de liberdade, de consciência, de justiça, de igualdade e de 
felicidade. Temos pessoas sempre mais infelizes em todo o mundo.  
 
Gazeta Mercantil - Para o senhor, a felicidade é fazer ao mesmo tempo estudo, trabalho e 
lazer, o ócio criativo. Mas como se faz a mudar e passar a viver segundo este modelo?De Masi 
- Primeiro de tudo precisa ter consciência de que o trabalho não é tudo. Hoje vivemos mais 
horas gozando o tempo livre do que trabalhando, a sociedade não é mais baseada no trabalho, 
mas no tempo livre, que é a parte principal da vida. Porém a família, a sociedade, a escola, a 
empresa, nos ensinam a trabalhar e ninguém nos ensina a ‘ociar’. Isso é um erro que pouco a 
pouco será corrigido. Os jovens já entenderam que é mais importante o tempo livre que o 
trabalho e, de fato, dedicam cada vez menos tempo para se prepararem para o trabalho e 
mais tempo para se dedicarem à vida. Por sorte - deste ponto de vista apenas - são 
desempregados, portanto podem experimentar como gerir o tempo livre. Porque nós hoje 
temos esta situação paradoxal que o pai trabalha 12 horas/dia e o filho é desempregado. 
Então o pai aperfeiçoa cada vez mais as técnicas de trabalho e o filho aperfeiçoa as técnicas de 



tempo livre. É uma novidade absoluta, porque antes o tempo livre era monopólio dos 
aristocratas, dos nobres.  
 
Gazeta Mercantil - Segundo a atual divisão do mundo, onde existem mais pessoas que se 
aproximam desta felicidade? Nos países desenvolvidos?  
 
De Masi - Nos países ricos existem pessoas que fazem trabalhos prazerosos. Eu faço um 
trabalho prazeroso. Mas o trabalho é mais ou menos prazeroso dependendo do grau de 
liberdade que temos, porque o ócio criativo requer liberdade e auto determinação. Se um 
trabalho é subordinado não traz valor auto-realizável. Hoje alguns fazem só trabalho 
intelectual outros só trabalho físico. Mas quem faz só o trabalho físico, se é feliz, é porque é 
alienado. É possível ser satisfeito mesmo sendo explorado, porque uma pessoa não se dá 
conta da exploração e o primeiro trabalho a fazer é eliminar a alienação, para que quem é 
explorado entenda que é explorado. E isso não é positivo só para o trabalhador, mas para toda 
a sociedade, porque quando há uma separação tão hermética entre quem pensa e quem opera 
a sociedade é desequilibrada e o mercado é desequilibrado, porque alguns poucos têm poder 
aquisitivo, e outros não, e a economia é decadente. A economia pós-industrial deve ser viva e 
para isso há necessidade não só de produtores, mas de consumidores, e consumidores de 
ciência, estética, turismo, de altos níveis de contribuição para o crescimento econômico. É 
interesse da sociedade oferecer oportunidade de vida feliz.  
 
Gazeta Mercantil - Para o senhor, então, a solução neste caso é a redistribuição de renda?  
 
De Masi - O Brasil é uma demonstração disso. No Brasil, os ricos são ricos também porque não 
pagam taxas. Mas pagam guarda-costas. É melhor pagar impostos que pagar guarda-costas. A 
vingança da economia e da sociologia é que quem não entende a importância do bem-estar 
social é constrito a gastar ainda mais para buscar a segurança que não dá aos outros, porque 
se eu não tenho segurança me torno agressivo e milhões de pessoas são agressivas no Brasil 
porque não têm segurança, se tivessem segurança seriam inócuas. Nova York tem sozinha o 
número de delitos de toda a Itália. A Itália tem 57 milhões de habitantes e tem tantos delitos 
quanto Nova Iorque, com 11 milhões de habitantes. É uma loucura! O rico americano não paga 
impostos, mas depois é coagido a procurar segurança particular, não pode sair à noite. Seria 
muito melhor pagar mais impostos e ser mais feliz. Isso também no Brasil. A América dá para 
entender, porque é um país neurótico, psicótico, mas no Brasil não é tolerável, porque é um 
país gentil, cordial, solidário, alegre. Por isso não dá para entender essa divisão no Brasil entre 
ricos riquíssimos e pobres paupérimos.  
 
Gazeta Mercantil - O maior desafio para o Brasil, então, é reduzir a desigualdade social?  
 
De Masi - Sim, claro. Acho que o Brasil tem quatro desafios: precisa dividir melhor a riqueza, o 
trabalho, o saber e o poder. São quatro justiças que o Brasil precisa realizar porque este é um 
país extraordinário. O Brasil é único país no mundo que tem todos os elementos para ser feliz. 
Se excluímos a criminalidade, tem uma diferença de qualidade de vida entre Nova York e Rio 
enorme. Infelizmente os ricos são iguais em todo o mundo, e um rico vive igual seja em 
Dubai, em Nova York, ou no Rio. É uma pequena comunidade cercada de um mar de pobreza. 
Um pequeno grupo em que todos usam o mesmo Armani, vão a Capri nas férias..., são sempre 
a mesma coisa. São iguais até fisicamente, porque são todos refeitos. São inautênticos. Mas 
entre os ricos existem exceções. No Brasil eu conheço algumas pessoas ricas extraordinárias, 
são os melhores ricos do mundo, são mais humanos. Entre os ricos tem rico brasileiro e rico 
americano, o americano é cínico enquanto o brasileiro é mais propenso a entender. Até porque 
vocês têm meios de comunicação melhores. A mídia brasileira trata sempre dos problemas 
sociais. A italiana, por exemplo, somente trata de problemas políticos, mas aqui se fala de 
analfabetismo, miséria, escola, problemas sociais. Até as telenovelas brasileiras são todas 
centradas em problemas sociais. O Brasil poderia ser um modelo no mundo de redução das 
diferenças de modo pacífico, sem revolução, sem violência. Por outro lado, o Brasil é o país 
que está diminuindo mais rapidamente a taxa de analfabetismo. Em 10 anos já caiu, mas pode 
cair mais rápido. Os outros dois países em desenvolvimento, a China e a Índia, são países 
tristes. A China é terrível. A mesma coisa é a Índia. A Índia é mais intelectual, mas tem uma 



miséria dramática. O Brasil é um país sério. Se o futuro se aproximará à China será um país 
triste, se ao Brasil, será alegre. Espero um futuro alegre.  
 
Gazeta Mercantil - E como se faz para que a desigualdade diminua? É necessária uma 
transferência de renda obrigatória?  
 
De Masi - Eu não posso dar conselhos ao Brasil, mas acredito que não se deveria dar dinheiro, 
mas oportunidade. Porque dando dinheiro se torna assistencialismo, o que precisa é dar 
oportunidade. A uma criança não precisa dar dinheiro, precisa dar escola. Tem uma coisa 
belíssima no Brasil. Em Joinville tem o Bolshoi, a maior escola do mundo de dança, em 
Moscou. O governador de Santa Catarina pegou o Bolshoi e o levou a Joinville. Como os 
brasileiros têm o dom natural à dança, utilizando e valorizando esta vocação, agora a cidade 
está criando a escola de dança clássica mais importante do mundo e o Brasil começa a 
exportar não só os jogadores de futebol, como grandes bailarinos clássicos. São 400 jovens, 
muitos provenientes das favelas, e fazendo o Bolshoi se tornam elegantes como os príncipes. É 
um caso extraordinário. E isso pode modificar a situação econômica de Joinville, porque a 
sociedade industrial de Joinville pode ser tornar pós-industrial, baseada na estética. Existem 
coisas extraordinárias no Brasil. O problema é que São Paulo é um pouco São Paulo-cêntrica, 
baseada no Fasano.  
 
kicker: "O Brasil poderia ser um modelo no mundo de redução das diferenças sociais de modo 
pacífico, sem revolução, sem violência"  
 
kicker2: "Os intelectuais não entenderam que são explorados, crêem ser privilegiados, mas 
são os mais explorados de todos"  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 maio 2006, Nacional, A-6. 


