O crescimento das desigualdades

CHOCA-VOS?

SOBRE O FILME
Baseado no bestseller internacional do famoso economista Thomas Piketty (que vendeu mais de três milhões de cópias
em todo o mundo e colocou Piketty na lista de pessoas mais influentes da Time Magazine), este cativante documentário
é uma reveladora jornada pela riqueza e pelo poder, um filme que desmonta o popular pressuposto de que a acumulação
de capital acompanha o progresso social, lançando uma nova luz sobre as crescentes desigualdades da actualidade.
Numa viagem através do tempo, o filme entrelaça referências acessíveis da cultura pop com entrevistas com alguns
dos especialistas mais influentes do mundo, proporcionando um trajecto perspicaz e empoderador através do passado,
rumo ao futuro.
“Eu adoro filmes. Em Paris, vou sempre ao cinema. Vou pelo menos duas vezes por semana, ver todo o tipo de filmes. Assim,
quando o Justin me procurou com o seu projecto, achei que era uma forma maravilhosa de alcançar um público mais
amplo e diferente e, acima de tudo, permitia usar uma linguagem diferente para falar sobre o capital no século XXI. Eu
acredito na linguagem das ciências sociais, mas também penso que é insuficiente e que precisa de ser complementada
com a linguagem dos romances, dos desenhos animados, da cultura popular, da arte. Mas que fique bem claro que eu
não me tornei realizador. Sou escritor e cientista social. Mas acredito que o filme é um excelente complemento para o
livro, e estou grato ao Justin e a toda a equipa por o terem transporto para o grande ecrã.” – Thomas Piketty

7 163 000 000 000 de euros estão nos paraísos fiscais...

E AGORA?

SOBRE O ECONOMISTA
THOMAS PIKETTY E O LIVRO
Thomas Piketty é especialista no estudo das desigualdades económicas, realizou trabalhos de investigação sobre a
importância das instituições políticas, sociais e fiscais na relação entre o desenvolvimento económico e a repartição da
riqueza. Escreve regularmente para os jornais Libération e Le Monde, e publicou inúmeros artigos em jornais e revistas
internacionais.
Em O Capital no Século XXI, publicado pela primeira vez em 2013, o economista procura as grandes dinâmicas que regem
a acumulação e a distribuição de capital. As questões sobre a evolução da desigualdade a longo prazo, a concentração
da riqueza e as perspectivas de crescimento económico estão no cerne da economia política. Em O Capital no Século
XXI, Thomas Piketty analisa um conjunto exclusivo de dados de vinte países, que abarcam mais de três séculos, para
discernir os padrões socioeconómicos fundamentais. As suas descobertas transformaram o debate e as prioridades da
reflexão sobre riqueza e desigualdade das próximas gerações.
Em Abril de 2020, a Temas & Debates lança o novo e muito antecipado livro Capital e Ideologia.

1% do população mundial detém mais de que
os restantes 99%...

O QUE FAZEMOS?

DECLARAÇÃO DO REALIZADOR
JUSTIN PEMBERTON
O Capital no Século XXI segue a riqueza numa jornada pelo tempo, para mostrar como ela interage com a sociedade,
revelando ecos da história e mantendo ao mesmo tempo um olhar acuto sobre o futuro. Este passeio cronológico com
o capital permite-nos vê-lo num contexto social em evolução – numa conversa inicial, Thomas Piketty sublinha que
considera a economia como uma ciência social que reflecte as estruturas e as ideias de poder de uma dada época.
Quando estudamos os grandes movimentos sociais desde a Revolução Industrial (o ponto em que o capital foi libertado),
verificamos que o capital gera resultados duradouros. Tal como no livro, Thomas fez questão de que o filme pormenorizasse
a história do capital, para perspectivar o rumo do século XXI. A ideia central de Piketty é que a concentração actual do
capital espelha os altos níveis de desigualdade vividos na Europa e na América durante os séculos XVIII e XIX. O filme
preconiza que corremos o risco de voltar a ter um mundo em que a classe média é praticamente inexistente – quase tão
pobre como os mais pobres – enquanto que a grande riqueza se condensa nas mãos de uns quantos privilegiados – que,
de uma forma geral – não se sentem obrigados a pagar impostos.
Aquilo que mais me impressionou foi que a pesquisa de Thomas Piketty identificou e desmentiu o pressuposto de que,
nas sociedades capitalistas, as coisas melhoram naturalmente de geração para geração. As suas flagrantes conclusões
revelam que, a menos que haja uma guerra ou algum tipo de grande reestruturação da sociedade e da economia, as
coisas não melhoram. Em vez disso, é provável que a desigualdade aumente, porque o capital tem um impulso instintivo
para se concentrar; isso significa que as heranças recuperaram a sua importância, porque nas economias capitalistas
maduras do mundo (essencialmente “O Ocidente”), a maioria dos jovens corre o grande risco de vir a ser mais pobre do
que os seus pais. A ascensão do grande capital é a história económica dominante da nossa época.

Eu quis apresentar uma visão de longo prazo, uma visão alargada do capital que compreendesse 400 anos - a terminar
num futuro próximo – e quis tentar criar a sensação de pairarmos sobre o mundo, vendo as coisas a acontecer, sermos
uma testemunha para o mundo. Muitas vezes, os filmes concentram-se num close-up, mas acho que, às vezes, quando
estamos presos num período de turbulência, isso impede uma compreensão mais clara do impacto em câmara lenta que
os eventos relevantes têm. Também quis fazer um filme que envolvesse uma história pop-cultural vívida, uma vez que
a narrativa da riqueza e da luta financeira são há séculos temas centrais nas histórias populares. A nossa relação com
o capital é constantemente explorada - é pop, predominante e quotidiana. Vemo-la plasmada em filmes, rimo-nos dela
nas séries cómicas, cantamo-la ou usamo-la no rap. No livro O Capital no Século XXI, Thomas Piketty recorre fortemente
às referências dos romances dos séculos XVIII e XIX, para nos dar uma imagem do passado, já que os primeiros dados
fiáveis sobre a riqueza coincidem com a chegada do realismo à literatura - com autores como Jane Austen e Balzac.
Estes grandes nomes da literatura deram-nos os primeiros vislumbres da rígida realidade da vida na Europa do século
XIX (e o público moderno ainda se sente fascinado com essas histórias). O capital tanto é a bela, como o monstro.
Piketty não rejeita o capitalismo, mas vê a necessidade de o redesenhar para limitar o controlo que ele exerce. Uma
preocupação central é a forma como o capital boicota a democracia - ao permitirmos que ele influencie a política - o
que prejudica a noção de que cada pessoa vale um voto. A questão central do filme é: “Que mundo está a ser preparado
para a próxima geração?” Uma das maiores conclusões é a ideia de que “a essência do capitalismo já não é o trabalho”
e, uma vez aceite esse facto, torna-se crucial uma renegociação da nossa relação com o capital. A história do capital
pode ser sombria, mas com a sua imensa energia, está longe de ser deprimente. O filme O Capital no Século XXI mostra-nos que as coisas podem mudar. Geralmente, a apatia política decorre de um sentimento de desalento, originado na
crença de que “as coisas foram sempre assim”. É fácil sentir isso, se considerarmos apenas a duração da nossa vida,
mas se expandirmos o nosso horizonte temporal, veremos quão drasticamente o mundo mudou e como poderá voltar a
mudar, de forma igualmente drástica.
Três pontos-chave e aprendizagens do filme: • Limitar a influência do capital na democracia (uma vez que ele conseguiu
manipular o sistema) • Controlar a capacidade do capital de se eternizar - e, por conseguinte, a sua capacidade de se
concentrar e se aumentar a si mesmo • Taxar o capital da maneira que a democracia sentir que é justo.

1 pessoa em 10 vive com menos de 2 dólares por dia
no mundo...

O QUE FAZEMOS?

SOBRE O REALIZADOR
JUSTIN PEMBERTON
Formado em Psicologia, Justin Pemberton é um documentarista que vive em Auckland, na Nova Zelândia. Em 2000,
criou a produtora The TV Set com as cineastas Megan Jones e Pietra Brettkelly. O documentário LOVE, SPEED AND LOSS
(2005), sobre o piloto de corrida Kim Newcombe, venceu os prémios para Melhor Documentário, Melhor Montagem
e Melhor Realização no Air New Zealand Screen Awards. THE NUCLEAR COMEBACK (2008), uma investigação sobre o
sector de energia nuclear, recebeu o prémio de Melhor Documentário no Festival CinemAmbiente, em Itália, e foi exibido
no The Sundance Channel, nos EUA.
Em 2012, escreveu e realizou o documentário THE GOLDEN HOUR, baseado nas feitos heróicos dos atletas neozelandeses
Peter Snell e Murray Halberg, nos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma. Em 2016, co-escreveu e realizou CHASING GREAT,
sobre a lenda do rugby Richie McCaw.

Na Grã-Bretanha, 1% da população possui 70%
do território.

O QUE FAZEMOS?

REVISTA DE IMPRENSA
“O livro de economia mais importante do ano - e talvez mesmo da década.”
- Paul Krugman, New York Times

“Um registo abrangente do aumento da desigualdade (…) um livro imperdível para qualquer
pessoa interessada numa questão que tanto define a nossa época.”
- John Cassidy, New Yorker

“Um livro extraordinariamente importante e uma cativante história económica, social e
política.”
- Martin Wolf, Financial Times
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