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CATAsTROFES FIDUCIARIAS: 
o VALOR ONDULAT6RIO DO DINHEIRO 

RESUMO 

JOSE AUGUSTO MouRAo ,~ 

JOSE CASQUILHO ** 

Analisa-se aqui 0 texto inserto no capitulo « 0 pre\(o» (pag: 104,105) do livro 0 di
nheiro - donde veio, para onde foi de J.K. Galbraith, segundo 0 metodo morfo-semi6tico. 
Analisam-se as figuras da correc\(ao tecnica, recessao, depressao, crise e panico segundo 
as varia\(oes notadas ao longo da sua discursifica\(ao. Estas varia\(oes permitem concluir 
da correspondencia morfodinamica entre figura\(oes dos objectos-valor em circula\(ao e 
os contratos fiduciarios que lhes subjazem. A figura da «crise» e sujeita aqui a uma ret6-
rica da atenua\(ao que a converte sucessivamente em figuras mais «tenues» de modo a 
desactivar 0 efeito de retroac\(ao produzido sobre a expectativa do corpo social. 

«Uma crise no campo das doen(:as ou e uma exacer
ba(:iio, ou um enfraquecimento, ou uma metaptose 
numa outra afec(:iio, ou 0 fim». 

HIP6cRATES 

"A {'autre bout des temps, 'aujourd'hui', si {'on veut, 
la confiance, la creance, la fidelite, rejetons de la croyance, 
continuent a rendre possible l'entretien des hommes, 
{'interlocution, les echanges». 

MICHEL DEGUY 

"A imagem habitual do ciclo econ6mico era a de um 
movimento ondulat6rio, e as ondas do mar eram a meta
fora aceite». 

.. Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. 
"." Universidade Tecnica de Lisboa, Lisboa. 
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Urn olhar sobre a comunidade semi6tica moderna (paradigmas, cor
rentes) de urn ponto de vista genetico reduz a quatro as varias correntes 
e subcorrentes. Reconhece-se a «16gica da linguagem» (0 paradigma de 
Saussure-Hjelmslev-Greimas, ou 0 «estruturalismo»), a «16gica do pensa
mento» (representada no paradigma de Locke-Peirce-Morris-Bense), que 
inclui alguns outros campos de vizinhan~a), a l6gica «bio16gica» (ou «16gica 
da vida», representada no paradigma de Uexkiill-Sebeock, bio-evolucionista 
ou biogenetic a) e a l6gica «s6cio16gica» (ou «16gica da sociedade»), repre
sentada no paradigma Bakhtine-Rossi-Landi, s6cio-evolucionista, tambem 
conhecida como semi6tica s6cio-genetica). 0 ultimo paradigma enfatiza 
claramente a socialidade e a historicidade dos signos e 0 seu uso. Noire 
baseia a linguagem e a significa~ao na actividade comum (sympraxis) - e 
esse reconhecidamente 0 ponto de vista de Vygotsky na sua teoria s6cio
-semi6tica. 0 pai fundador desta corrente e, contudo, Bakhtine que desen
volveu uma teoria do signo anti-saussureana baseada na «dialogicalidade». 
Ha, pois, uma constela~ao de semi6ticas, logo uma diversidade de pontos 
de vista sobre a signicidade. 

A primeira vista 0 texto que pretendemos analisar devia se-lo mais na 
perspectiva s6cio-semi6tica do que em qualquer uma das outras. Com 
efeito, este texto poe a descoberto 0 dispositivo em que se exerce a ret6rica 
- 0 trabalho da lingua, identificada como «agente de interesses econ6-
micos » e actante de transforma~ao (de redefini~ao semantica) da «crise» 
segundo 0 principio organizador da ret6rica. Chamaremos ret6rica da 
atenua~ao a essa opera~ao. A perspectiva desenvolvida pelo paradigm a 
catastrofista e pela semi6tica dinamica confirm am claramente esse 
processo de cria~ao de realidade atraves da linguagem. Come~aremos por 
uma breve resenha daquilo que caracteriza 0 paradigma catastrofista, 
passando a seguir a concep~ao do valor e da fiducia em semi6tica dinamica. 

o paradigma catastrofista 

o paradigma catastrofista emerge a partir dos trabalhos de Rene 
Thorn 1, desenvolvidos posteriormente em espectro largo por Jean Petitot 2 . 

o campo conceptual em que 0 paradigma se coloca e de raiz fisico-matema
tica. Tendo sido adoptado como urn instrumento de pesquisa em semiotica, 
incide principalmente no campo da estrutura~ao da dinamica do sentido. 

o quadro de defini~ao do paradigma comporta urn certo numero de 
aspectos que devem ser referidos (Thorn, 1982; Demazure, 1989; Desma-
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1 Stabilite Structurale et Morphogenese, Ediscience, Paris, 1972. 
2 Physique du sens , CNRS, Paris, 1992. 



rais, 1998). Em primeiro lugar, considera-se urn sistema como uma enti
dade dinamica complexa, descrita por urn conjunto de variaveis - urn 
vector - que caracteriza 0 estado do sistema. Esse vector comporta duas 
ordens de variaveis diferentes: variaveis intemas e variaveis ambientais 
ou extemas (tambem designadas por parametros) - considera-se que estas 
ultimas mudam mais lentamente que as primeiras, e portanto que e licito, 
em primeira aproxima~ao, estabelecer a dependencia funcional das pri
meiras (intemas) em ordem as segundas (extemas). 0 sistema e assim iden
tificado pelo conjunto dos estados em que se pode admitir a sua existencia: 
o espa~o dos estados. Em segundo lugar estabelece-se urn postulado deter
minista: 0 sistema e govemado por uma dinamica de gradiente derivada de 
uma fun~ao potencial. 0 sistema constitui-se assim como urn ideal asso
ciado a uma forma pre-existente que 0 determina - a fun~ao potencial. 
A determina~ao actualiza-se por via da media~ao de urn agente, 0 operador 
gradiente, que induz uma transi~ao de estados, excepto quando se anula. 

Dentro deste quadro existe pois urn conjunto notavel, 0 conjunto dos 
pontos de equilibrio, aqueles onde 0 sistema ideal permaneceria indefini
damente. De entre os pontos de equilibrio, a classifica~ao mais simples 
distingue entre os instaveis e os (assintoticamente) estaveis. Os primeiros 
correspondem a estados que permaneceriam imutaveis, se nao fossem 
perturbados, mas que nao resistem minimamente a qualquer perturba~ao. 
Os segundos sao os estados que resistem, em alguma medida, a perturba
~6es, e 0 sistema perturbado tende a regressar ao est ado de equilibrio. 

Fazendo depender as variaveis intemas do sistema das variaveis 
ambientais ou extemas, obtem-se uma indexa~ao dos estados de equilibrio 
do sistema aos valores que as referidas variaveis ambientais podem tomar, 
definindo assim urn conjunto no espa~o dos estados, que se designa por 
variedade dos equiUbrios, decomponivel em dois conjuntos disjuntos de 
pontos; os pontos regulares e os pontos singulares. 0 conjunto dos pontos de 
equilibrio singulares projectado no espa~o dos parametros constitui 0 

conjunto catastr6fico. 

A catastrofe ruga (fronce) 

Na figura seguinte ilustra-se a supemcie que corresponde ao grafico da 
variedade dos equilibrios, designada de ruga, e as curvas representadas sao 
o bordo da ruga, e a sua projec~ao no plano da base, a cuspide 3. 

3 cf. Enciclopwia Einaudi - vol. 4 Local-Global, p. 41, IN-eM, 1985. 
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o ponto de cnspide 

o ponto de ruga, projectado, designa-se ponto de cuspide. E este ponto 
que separa 0 dominic de qualifica~ao do «desastre econ6mico» e 0 seu 
efeito perlocuciomirio do dominio da sua resolu~ao terapeutica - algo como 
uma naturaliza~ao das fases negativas, obtida pela ret6rica da linguagem, 
que eufemisticamente redefine cada uma das fases desse cielo. A teoria das 
catastrofes e em particular a catastrofe da ruga fornece urn modele heurfs
tico pertinente daquilo a que se pode chamar a ret6rica da atenua~ao. Em 
rela~ao ao problema representado no texto (em que 0 que esta em causa e 
a qualifica~ao das fases negativas dos ciclos econ6micos) prop6e-se a 
seguinte interpreta\;ao: com esta estrategia discursiva pretendem os econo
mistas, por urn lade esbater 0 efeito desestabilizador, que comportam as 
fases negativas dos ciclos econ6micos que entraram em turbulencia, e por 
outr~ lade restabelecer 0 contrato de confian~a (a fiducia) entre os agentes 
econ6micos implicados no sistema de trocas e de valores. 

Dominio da correcg8o tecnica 

cuspide-

Veremos como a catastrofe ruga e 0 ponto de cuspide tern 0 seu corres
pondente nos esquemas tensivos da amplifica~ao e da atenua~ao da semi6-
tica tensiva. 

A questao do valor e a teoria semi6tica do valor 

No seu artigo da Encyclopedie Universal consagrado a rela~ao entre a 
lei moral e a etica, Paul Ricoeur nota que a no~ao de valor e «a cruz dos 

197 



filosofos» 4. Foi contra 0 idealismo (a etica do dever e do universal) que 
Nietzsche acentuou a noc;:ao de valor, sublinhando 0 seu canicter rela
tivo e historico. E claro que a origem do conceito de valor e economica. 
o valor economico dum objecto e fruto da sua estimac;:ao em vista a 
sua integrac;:ao num sistema de trocas. 0 alemao Simmel, no campo da 
sociologia, fez da teoria do valor uma teoria das pulsoes em presenc;:a 
de uma privac;:ao ou de uma falta. 0 valor e 0 prec;:o a pagar para satisfazer 
o seu desejo de ter acesso ao prazer. E a falta que fund a a interacc;:ao e a 
troca. 0 dinheiro e encarado aqui como mediador do desejo, ao contnirio 
da tradic;:ao economica que 0 encara na logica do valor de uso e do valor 
de troca 5. 

Ha uma forma semiologica (hipocrMica) de tratar as crises, recorrendo 
aos conceitos de «estado de saude», incubac;:ao, paroxismo, intervenc;:ao 
terapeutica. A expressao «correcc;:ao de crescimento» ou «reajustamento 
gradual» (hoje falar-se-ia de «correcc;:ao tecnica»), v.g. com que analisa 0 

texto de Galbraith, corresponde a fase terapeutica que restabelece a «saude» 
do corpo economico doente. 0 que esta em causa em qualquer «crise» e a 
estabilidade do sistema de valores. Se e 0 valor «poden> que orienta, essen
cialmente, as actividades do campo politico, no campo religioso 0 valor em 
referencia a que as actividades se organizem e se desenvolvam e 0 da 
«salvac;:ao». Ja no campo economico 0 valor em referencia sao os bens e 
servic;:os. Em periodo normal, 0 fundamento fiduciario assenta no «cre
dito». Os ultimos garantes sao as instituic;:oes (public as ou privadas) que 
guardam esses valores. Vma crise social, ao manifestar subita e violenta
mente uma ruptura de equilibrio, pode ser interpretada como urn processo 
de substituic;:ao, dos esteios fiduciarios em queda por seguranc;:as meta-fidu
ciarias destinadas em grande parte a criar urn regime de troca que permita 
evitar que os signos (moeda, «liquidez») e os fundamentos fiduciarios atin
jam 0 limiar para la do qual ela seria irreversivel. Vma crise economic a 
manifesta-se como uma ruptura de equilibrio entre os valores (bens e 
servis;os), 0 «credito», a segurans;a (0 ouro, por exemplo) e os garantes 
(aparelho de Estado, instancias transnacionais) que canalizam, filtram, 
validam, controlam 6. 

Ocampo da fiducia e urn campo coextensivo ao campo semiotico, na 
medida em que concerne a emergencia e a circulac;:ao do valor. 0 campo da 
fiducia confina com 0 campo da fe, logo da relac;:ao entre destinador e desti-
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4 Paul Ricoeur, Avant la loi morale: l'ethique, in Encyclopedie Universalis. 
5 Simmel, 1987, 1." ed. em alemao, 1990. 
6 A. Bejin, "Crise des valeurs, crise des mesures», Communications, n.o 25, p. 56. 



natario, como Greimas 0 sugeria num artigo famoso 7. Este autor afirma a 
equivalencia entre dois «indiziveis», 0 indizivel dos valores existenciais 
e 0 indizivel dos valores no sentido estrutural do termo (Petitot: 1985d). 
Os valores linguisticos sao puramente diferenciais e «vazios» de conteudo. 
Os valores narrativos sao imanentes ao devir do sujeito e a sua demanda do 
«sentido da vida». Os valores estruturais (valores definidos por urn sistema 
de trac;:os diferenciais) sao virtuais. S6 se actualizam para urn sujeito 
atraves da sua axiologizac;:ao e do seu investimento timko. Tornam-se entao 
valores axio16gicos (existenciais) que desencadeiam os programas de reali
zac;:ao (de conjunc;:ao) que descreve a sintaxe actancial. Num primeiro 
tempo, por axiologizac;:ao e investimento timico, os valores estruturais 
tomam-se pregnfmcias subjectivas, num segundo tempo, estas investem-se 
em objectos. Os actantes-objectos nao sao em si valores. Sao apenas os seus 
«suportes» e s6 enquanto <<investidos» se tomam objectos significantes, 
objectos de «desejo». Os val ores podem ser identificados, ao nivel da con
versao modal, com os limiares que separam os actantes-sujeito dos 
actantes-objecto, havendo por isso, de certo modo, dualidade entre valores 
e actantes. J. Petitot mostra como se actualiza a relac;:ao S/O: a) uma disjun
c;:ao SVO, que se traduz catastroficamente pela aparic;:ao de urn limiar entre 
S e 0, equivale a uma actualizac;:ao de valor; b) uma conjunc;:ao SLO que se 
traduz catastroficamente pela bifurcac;:ao de 0, logo pelo colapso do seu 
lugar com 0 limiar, equivale a uma integrac;:ao de valor por S, i.e. a uma 
realizac;:ao; c) na correspondencia bio-linguistica com a semi6tica, 0 valor 
traduz a estabilizac;:ao do limiar, a intencionalidade activa S ~ 0 e 0 espac;:o 
intermediario que separa S de O. 

R. Pottier propoe uma variante ao modelo actancial de Greimas em que 
o valor do objecto nao seria apenas determinado pelo destinador, i.e. urn 
terceiro transcendente (Deus, 0 rei, 0 mestre, etc.), mas por urn terceiro 
imanente, 0 detentor actual do objecto. Porque, diz ele, evocando 0 Essai 
sur Ie don de M. Mauss, quando poderia ter evocado R. Girard, mostrou que 
o valor dum objecto depende menos das suas propriedades intrinsecas do 
que do facto da sua posse. 0 que e essencial no homem nao e a relac;:ao dual 
entre urn sujeito e urn objecto, que define a necessidade em sentido estrito, 
mas a relac;:ao triangular entre dois sujeitos e urn objecto que caracteriza 0 

desejo propriamente dito. J. Petitot vai mais longe ainda, pois que para ele 
o anti-sujeito faz 0 mesmo jogo que 0 sujeito, sendo apenas tomadas em 
considerac;:ao as suas realizac;:oes polemicas pela posse do objecto 8. 

7 A. J. Greimas, «Le savoir et Ie croire: un seul univers cognitif» , in Du sens II, Paris, 
Seuil, J 983, pp. 115-133. 

8 Lucien Scubla, Lire Levi-Strauss , Paris, Odile Jacob, 1998, p. 224. 
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Mais perto de nos, J. Fontanille e C. Zilberberg propoem-se analisar a 
questao do valor a partir do conceito de tensivo, e colocando a apari.;:ao dos 
valores sob 0 controlo das valencias 9.0 valor e uma fun.;:ao que associa as 
duas valencias (functivos do valor). 0 valor dos objectos deve-se tanto a 
intensidade, a quantidade, ao aspecto ou ao tempo da circula.;:ao destes 
objectos, como aos conteudos semanticos e axiologicos que fazem deles 
«objectos de valor». Os universos de valores sao regulados no espa.;:o 
tensivo por dois tipos de valencias: as valencias de intensidade (energias em 
conflito) e as valencias quantitativas (problema mereologico). Os valores 
sao graduais e da ordem da «tonicidade», sendo a sua correla.;:ao sempre 
tensiva. Partindo de duas dimensoes, intensidade e extensao, consideradas 
como graduais, Fontanille representa-as como 0 conjunto dos pontos de urn 
espa.;:o submetido a do is eixos de controlo. «Globalmente, 0 sistema de 
valores resulta da conjuga.;:ao de urn fito e de uma apreensao, uma apre
ensao que guia a aten.;:ao sobre uma primeira varia.;:ao, dita intensiva, e 
uma outra que poe em rela.;:ao esta primeira varia.;:ao com uma outra, dita 
extensiva, e delimita assim os contornos comuns dos seus dominios de 
pertinencia respectivos» 10. 0 processo de forma.;:ao dos valores corres
ponde a passagem da substancia a forma: do sensivel - percebida, sentida, 
pressentida - ao inteligivel - compreendida, significante. A substancia e 0 

lugar das tensoes intencionais, dos afectos e das varia.;:oes de extensao e de 
quantidade; a forma e 0 lugar dos sistemas de valores e das posi.;:oes inter
definidas (Ibidem). 

A confian.;:a tem por seu vis-a-vis 0 temor que nos coloca de imediato 
na dimensao patemica desta figura. As figuras, como se sabe, agrupam-se 
por configura.;:oes. Ora, e exactamente uma figura proprioceptiva, a agi
tarao se destaca no texto que temos diante dos olhos. As estruturas ele
mentares (timicas) da confian.;:a podem dispor-se deste modo: 0 contrato 
fiduciario assenta na cren.;:a no valor. Quando 0 sistema de valores entra 
em declinio, 0 Destinador, atraves da manipula.;:ao, tera de negociar a 
passagem a ac.;:ao do Destinatario, isto e, a sua conversao em Sujeito. Se 0 

valor se degrada, cabe ao Destinador reactiva-lo para gerir a emo~ao que 
essa degrada.;:ao pode ter sobre os intervenientes no contrato, impondo urn 
novo equilibrio entre 0 sensivel e 0 inteligivel. Representemos a estrutura 
elementar da agitayao: 

9 Jaques Fontanille/Claude Zilberberg, Tension et signification, Mardaga, 1998, pp. 30-
43. Yd. dos mesmos autores, Valence !Valeur, NAS n.o 46-47, 1996. 

10 Jacques Fontanille, semiotique du Discours , PULIM, 1998, p . 39. 
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panico~ 
(agita<;:ao devida ao te 

medo 
(emo<;:ao devida a tomada 

de consciencia de urn perigo) 

firmeza 
(0 que nada abala) 

serenidade 
(estado tranquilo 

sem agi ta<;:ao) 

o percurso fiduciario exprime os estados de vai-e-vem patemicos vivi
dos pelos sujeitos. A tradi<;:ao semi6tica distingue (1) as transforma<;:oes que 
relevam do desejo e da busca, que associam 0 Sujeito e 0 Objecto, e (2) as 
transforma<;:oes que relevam da comunica<;:ao, que associam 0 destinador e 
o destinatario. Jacques Fontanille e Claude Zilberberg fazem derivar direc
tamente os actantes transformacionais a partir dos actantes posicionais. 
Assim 0 par SujeitolObjecto e 0 hom6logo do par fonte/alvo (0 sujeito visa 
e capta 0 objecto), da mesma maneira que 0 par destinador/destinatario (0 

destinador visa e apropria-se do destinatario ao comunicar-lhe 0 objecto); 
finalmente, 0 par destinador/destinatario faz 0 papel de actante de controle 
(porque define 0 valor) relativamente ao par sujeitolobjecto 11. 

A esquematizac;ao da crise 

Os discursos aparecem-nos em cadeia, no interior de outros discursos 
a que se referem sempre. Cada discurso-ocorrencia e ja a ocasiao de um 
conjunto de actos de linguagem, encadeados e sobrepostos uns aos outros. 
E atraves da praxis enunciativa - como conjunto aberto de enuncia<;:oes 
em cadeia - que cada enuncia<;:ao singular emerge. Ao fim e ao cabo, os 
discursos esquematizam aquilo a que se referem, projectando formas inteli
giveis que nos permitem construir a sua significa<;:ao. Urn esquema dis cur
sivo e entao uma forma inteligivel que nao rompeu com 0 universo do 
sensivel: cada acto de enuncia<;:ao reactiva esta dimensao. J. Fontanille 
distingue dois tipos de esquemas de discurso: a) os esquemas tensivos serao 
esquemas que regulam a interac<;:ao do sensivel e do inteligivel, as tensoes e 
as distensoes que modulam esta interac<;:ao; b) os esquemas can6nicos serao 
esquemas que conjugam e encadeiam varios esquemas tensivos, sob uma 
forma fixa e imediatamente reconhecivel num dada cultura 12. Os esquemas 

11 Jaques Fontanille/Claude Zilberberg, Tension et signification, Mardaga, 1998, p. 158. 
12 0 tenno de esquematismo na tradi.;:ao que vern de Kant, designa a rnedia<;:iio entre 0 

conceito e a irnagern e, rnais geralrnente, entre as categorias do entendirnento e os fen6rnenos 
sensiveis. Cassirer, em La philosophie des fonnes symbo!iques, faz deste papel a fun.;:ao central 
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discursivos sao, pois, movimentos orientados para uma tensao maior ou 
uma maior distensao. 

Fontanille distingue quatro tipos de movimentos: 0 esquema descen
dente ou esquema de decadencia (a baixa da intensidade, conjugada com 0 

desenvolvimento da extensao, permite uma distensao cognitiva); 0 esquema 
da ascendencia (0 aumento da intensidade, conjugado com a redw;:ao da 
extensao, permite uma tensao afectiva); 0 esquema da amplifica9iio (0 
aumento da intensidade, conjugado com 0 desenvolvimento da extensao 
perrnite uma tensao afectivo-cognitiva); 0 esquema da atenua9iio (a baixa da 
intensidade, conjugada com a redw;:ao da extensao, permite uma distensao 
geral) (Ibidem: 104). Nao e dificil reconhecer na descri~ao que faz Galbraith 
da Grande Depressao os esquemas discursivos apontados por Fontanille. 
A tragedia do crack bolsista encadeia tres cenarios tensivos sucessivos: 0 

esquema ascendente, quando se desenrola 0 drama, 0 esquema de atenu
a~ao, quando os conflitos se pacificam e 0 esquema de amplifica~ao atraves 
do qual a catastrofe chega e se generaliza. 

Da Idade Dourada a Grande Depressao 

Nesse tempo, isto e, nos ultimos anos do seculo passado e na primeira 
decada do presente, viviam os ricos a sua idade de ouro. 0 sistema padrao
aura tornava simples e seguras as rela~6es entre as moedas de diferentes 
paises. Depois vern 0 «desastre econ6mico» e com ele 0 «panico». Questao 
de nomenclatura que a s6cio-linguistica pode descortinar. Neste processo, 
nao ha duvida que os jornais tern urn papel determinante na defini~ao da 
catastrofe. Galbraith cita urn jornal que analisa a crise deste modo: «paira 
sobre n6s uma nuvem mais negra do que jamais viram os hom ens mais 
velhos. A ultima guerra foi urn par do Sol comparada com estes tempos». 
o Herald de Nova Iorque concluia que «os Estados Unidos nunca passaram 
por uma situa~ao tao perigosa como neste momento» (p. 109). 

A lingua esta a tornar-se «agente dos interesses economicos». E a lingua 
que vai funcionar como sujeito-delegado do Destinador que representa 
estes <<interesses economicos», convertendo sucessivamente a modula~ao 
de cada fase de restaura~ao do abalo na confian~a. Como e sabido, na 
comunica~ao e 0 destinatario ou 0 observador que ocupa as fun~6es de 
controle. A lingua aqui ocupa sucessivamente 0 papel de sujeito, destina
tario e adjuvante no processo de transforma~ao das varias figuras da 

da linguagem: «A linguagem ( ... ) possui tambem urn esquema, a que deve referir todas as 
representa~6es intelectuais para as tomar apreenslveis e representaveis pelos sentidos» 
(tomo 1, p . 154). 
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«crise». 0 devir do objecto de valor passa por duas fases: (1) aquela em que 
os valores sao encamados em objectos, (2) aquela em que os valores sao 
propostos, garantidos, trocados e postos em circula<;ao. 0 sujeito visa e 
apropria-se do objecto, 0 destinador propoe-no ao destinatario. "Paragem» 
e igual a «crise», depois a «crise» converte-se em «depressao» e esta em 
«recessao». Depois da «recessao», urn «reajustamento gradual». Minorar os 
efeitos que as palavras terriveis tern nos receptores, eufemizando-as, e esse 
o papel da lingua. 

Reconhecem-se facilmente dois programas narrativos em presen<;a: 
instalar 0 panico vs combater 0 panico. Para repor a tranquilidade, mini
mizar 0 abalo na confian<;a, urn actante sincretico (economistas, homens de 
neg6cios, banqueiros, semanticos economistas, funcionarios publicos) pro
poe-se explicar a estrategia discursiva que implica uma reposi<;ao perma
mente da linguagem visando intervir na defini<;ao da realidade. «Isto nao e 
isto». Se a crise tern uma conota<;ao tragica, expliquemo-la em term os de 
«paragem na evolu<;ao econ6mica»; em vez de «panico», falemos, num 
primeiro momento, de crise. Mas se a crise tern essa conota<;ao pesada, 
aliviemos-lhe essa conota<;ao e chamemos-lhe «depressao». Veio a Grande 
Depressao, esse terrivel desastre. Mas logo os «semanticos economistas» lhe 
deram una redefini<;ao semantica nova: chamemos-lhe «recessao». A «reces
sao» e afinal urn movimento de efeitos secundarios, urn reajustamento 
gradual. 

A ideia de turbulencia e de complexidade percorre hoje 0 conjunto das 
disciplinas. A modemidade caracteriza-se, com efeito, por urn conjunto de 
contradi<;oes e pela dinamica e as turbulencias que dai resultam: «a ac<;ao 
paradoxal e contradit6ria do dinheiro e constitutiva da modemidade mer
cantil e do aprovisionamento de massa» 13. A crise acaba por ser definida 
em termos de «cielos», movimento ondulat6rio, caracteristico da vida e do 
desenvolvimento econ6mico. A «crise» e afinal urn estado normal do campo 
econ6mico feito de sucessao de panicos e de crises, como ja Marx ensinava. 
Urn cielo econ6mico e como urn movimento ondulat6rio. «Crista», «onda», 
«serrote» sao figuras com que Galbraith ilustra esse processo (Cf. p. 105). 
Nas crises de panico reconhecem-se duas constantes: expansao e espe
cula<;ao, est a ligada a no<;i'io de expectativa (p. 107). Estao esbo<;adas as 
linhas de orienta<;ao curativa: exorcizar 0 desastre econ6mico, dizendo que 
ele nao existe, recorrer ao conforto religioso. Se ha uma moral da hist6ria 
e esta: estamos sempre a cairo 0 problema nao esta na queda, mas na refi
gura<;ao da queda. A sabedoria estara em saber navegar na variedade dos 
equilibrios, sem activar em excesso a «agita<;ao» e os seus efeitos patemicos. 

13 Jean-Pierre Wamier, Construire une culture materielle, Paris, PUF, 1999, p . 140. 
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E esse 0 golpe de genio do Destinador: deslocar 0 ponto de equilibrio entre 
fon;as antagonicas, minimizando 0 alcance da «crise, intervindo nos ritmos 
da «crise», que ora sao lentos, ou rapidos - a figura do colapso (krack) e 
rarefazendo a sua energia semantiea e afectiva. Contrariamente a opiniao 
de que as palavras nao eriam realidade, esta operac;ao lingufstica de desae
tivac;ao do efeito de retroaec;ao subjeetiva prova que nao ha estabilizac;ao da 
economia real que nao passe, de facto, pelas palavras. 
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