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PANDEMIA COVID19 – DESNUDANDO A REALIDADE SOCIAL 

 

Desde o início da decretação dessa pandemia, na qual ainda estamos metidos, e com o 

distanciamento social implementado pelos governos estaduais, venho produzindo artigos que 

nos provoquem reflexões sobre o entendimento de todo esse processo. Outros colegas da 

Universidade, com as aulas remotas, e o devido trabalho em home office, estão fazendo o 

mesmo, e produzindo materiais[1] que nos auxiliem a compreender a dimensão da 

Covid19,[2] cada um/a em sua área de especialização[3]. Assim, contribuímos para evitar a 

disseminação de informações falsas e/ou manipulações de realidades que tem sido cruéis e 

que ainda irão provocar muitas perdas de vidas e desespero familiares. 

As consequências ainda são difíceis de serem previstas, mas o olhar na história e o quanto 

outras pandemias trouxeram fortes impactos sociais e econômicos, faz com que acreditemos 

que iremos ainda por muitos meses, e talvez anos, lidar com quedas brutais nos Produtos 

Internos Brutos nos países, um impacto terrível nos níveis de emprego em função da redução 

abrupta do processo produtivo e prováveis revoltas e insurreições populares diante do 

desespero que será conviver com fome e desesperança. 

Neste momento importa olharmos bem criticamente as condições em que o estado brasileiro 

tem deixado tanto os investimentos em saúde, como no aprimoramento das condições de vida 

daquelas pessoas mais fragilizadas socialmente. Quando analisamos os dados, e as vidas das 

pessoas se tornam estatísticas, infelizmente, nos debruçamos sobre realidades cruéis, passíveis 

de terem sido resolvidas, mas decorrentes da absoluta ausência de compromisso do governo 

brasileiro com as questões sociais, e amarrados a uma lei criminosa que limita os gastos do 

Estado, e impõe a áreas importantíssimas, como saúde, educação e ciência, uma redução 

absurda nos valores investidos, causando uma destruição dos sistemas que estruturam essas 

áreas de enorme valor estratégico para a Nação como um todo. Um estudo precioso tem sido 

elaborado por um grupo de professores do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e 

pode ser pesquisado no acesso ao site do Observatório do Estado Social Brasileiro[4]. 

Os artigos que tenho produzido objetivam desnudar essa realidade. Parto de outras análises, 

feitas durante todo esse período por diversos especialistas, cientistas da área de saúde, bem 

como também os cientistas sociais, para construir a elaboração de conteúdos que se afinem 

com uma visão crítica, de uma realidade perversa e que precisa ser demonstrada em toda a sua 

dimensão. Não é algo que surgiu neste momento. Este momento de uma epidemia terrível, 

que se espalhou por todo o mundo, a ponto de ser definida pela Organização Mundial de Saúde 

como uma pandemia, desnuda uma realidade que não é mostrada com frequência, em certos 

casos ela é escondida, e na contrapartida da virtualização de um mundo ultratecnológico, perde 

espaço nas mídias de uma maneira geral. Até mesmo nas mídias sociais, já que ao viajarmos 

buscamos aqueles lugares deslumbrantes, lúdicos, idílicos. Por uma necessidade 

compreensível de buscarmos descansar do stress e da escravidão ao trabalho. E, naturalmente, 

são as belezas naturais ou artificiais que fazem parte de nossas selfies. 
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Mas as cercanias das cidades, as favelas, periferias descuidadas e esquecidas pelo poder 

público, embora cheias de cidadãos e cidadãs (sem direitos de cidadania) que são procurados 

em épocas eleitorais, mas negligenciados no cotidiano de suas vidas. Esses são os principais 

alvos dessa e de outras epidemias, doenças que afetam os seus cotidianos, decorrentes da 

pobreza, falta de condições básicas de higiene, por causa da ausência de serviços básicos de 

saneamento, infraestruturas adequadas de moradias, enfim, um descaso absoluto, secular. 

Não ocorrerão transformações pós-pandemias se, junto com as preocupações de momento 

para conter a disseminação do vírus “sars cov-2”, não vierem um forte sentimento de 

indignação por essas condições. E que possamos dar mais e muita visibilidade a uma realidade 

cruel, que em muitos casos transformam seres humanos em ratos, pelos ambientes sujos e 

podres nos quais esses indivíduos vivem. Não porque desejam. Não porque não adquiriram 

méritos suficientes para viverem em outras condições. Mas porque estão submetidos a uma 

lógica perversa, um apartheid natural de um sistema que se transforma em duas direções. Em 

uma, do topo, ampliando a riqueza e reduzindo o percentual daqueles que a controla: e, do 

outro, da base de uma pirâmide onde situa-se a imensa maioria da população, sobrevivendo 

em meio à essas condições e garantindo a mão-de-obra necessária para satisfazer o luxo e a 

ostentação dos ricos. 

Essa população, ao final do isolamento social, ela permanecerá no distanciamento social, pelas 

condições que a levaram à essas circunstâncias, e de políticas seculares de um país que se 

desenvolveu na separação estrutural opondo a casa grande à senzala. A maneira de forçar as 

mudanças, e que as lições dessa pandemia sejam aprendidas, é deixarmos bem claro essas 

condições, mostrarmos incessantemente a perversidade que é a realidade brasileira, e deixar 

de nos inebriar e nos deslumbrar com as maravilhas que as tecnologias produzem e nos 

fascinam, ignorando as condições em que vivem a maioria das pessoas. 

Os artigos abaixo, com os links para acesso, procuram identificar as razões, as causas, os 

comportamentos, e a normalidade que faz nos cegar diante da realidade. Espero que ajudem a 

levantar bandeiras, e, mais do que isso, que motivem o máximo de pessoas a se imbuírem do 

desejo de ir à luta, para além do mundo virtual, tão logo saíamos dessa condição de 

distanciamento na qual estamos colocados por absoluta necessidade de combater um vírus 

invisível aos nossos olhos, um microrganismo, mas de um poder destrutivo brutal. Após 

derrotá-lo, cabe-nos criar coragem de enfrentar esses outros desafios, com a certeza de que 

em breve iremos nos deparar com outros vírus e novas epidemias. 

Controlar essas doenças só será possível, de forma plena, se nos anteciparmos às suas 

disseminações. O que significa mudar a lógica como a saúde é tratada, e de curativa 

transformar os atendimentos e a sua política em preventiva, passando por eliminar essas 

condições miseráveis em que vive uma enorme parcela da população. 
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MEU BLOQUEIO, O NOVO CORONA VÍRUS E COMO VEJO ESSA PANDEMIA 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/03/meu-bloqueio-o-novo-corona-virus-e-como.html 

Publicado em 24 de março de 2020 

 

Eu criei o Blog Gramática do Mundo para me 

livrar de uma ansiedade que me acompanhava, e 

ainda me acompanha, como consequência da 

perda de minha filha para uma doença terrível, a 

leucemia. Mas tem um período do ano que 

encontro muitas dificuldades de me debruçar 

sobre um teclado e fazer aquilo que me propus, 

com a criação do blog, mas também algo que 

gosto muito de fazer desde quando estudava no colegial: escrever. 

Tenho muita facilidade para isso, muito embora eu fuja do esquematismo acadêmico e da 

necessidade de inserir infindáveis citações. O problema é que, por eu trabalhar numa 

universidade, isso é como tentar fugir do Covid19. Praticamente impossível, a menos que você 

se isole. E na verdade é exatamente isso que acontece. Pelo menos dentro dos padrões que é 

exigido para que tenhamos uma pontuação desejada em nossos relatórios acadêmicos. Não 

consegui me enquadrar nesse modelo, mas isso é uma necessidade para as novas gerações de 

professores/pesquisadores. Não quero, no entanto, entrar aqui nessa discussão, algo que já fiz 

em outros artigos passados, principalmente quando estive na disputa pela reitoria da UFG. 

Prefiro escrever meus artigos em forma de crônicas, pois foi assim que idealizei esse blog. 

Retomando o meu raciocínio inicial, quando eu falava da dificuldade em produzir textos nos 

começos de ano, isso se deve às datas que remontam ao falecimento de minha filha, a ligação 

com um período de intensidade das festas de finais de ano e de datas de aniversários. 

Este ano, no entanto, a situação tomou outra proporção. 

Como estudioso e professor de geopolítica estive 

acompanhando desde o começo a proliferação desse vírus. 

Me preparando para montar o meu plano de aulas da 

disciplina Geopolítica Contemporânea, e sintonizado com as 

notícias principalmente que opunha a grande disputa comercial, e geopolítica, entre China e 

EUA, me deparei com o despontar de um vírus, que podia ser uma arma 

biológica/bacteriológica, mas que, como ocorreu em outras épocas (Ebola, Corona I...), 

poderia indicar um forte impacto na economia mundial, na medida em que isso se iniciava 

pelo país que hoje é o motor da economia do mundo, independentemente de o vírus ter sido 

fabricado, ou não. Sim, porque essa dúvida me acometia, e se assim fosse não seria novidade. 

Eu poderia citar diversos exemplos, mas também não é esse o foco desse artigo. 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/03/meu-bloqueio-o-novo-corona-virus-e-como.html
https://1.bp.blogspot.com/-ocDMPjm3OLY/Xnpjz2y6C0I/AAAAAAAApIk/jLSPptl2zIYlyLS-GY8DLXWFQ1c4GtR0QCLcBGAsYHQ/s1600/COVID-19_slide.png
https://1.bp.blogspot.com/-hcxBvySYXvo/Xnpd9KlTD1I/AAAAAAAApH8/YE2tonR8VIcHIBdq0fzUT3lCOuzuoVKNgCEwYBhgL/s1600/eua_vs._china.jpg
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Me limitei a compartilhar postagens, artigos analíticos, que 

faziam referência ao vírus e suas consequências, bem como 

às estultices que eram ditas por alguns dos - piores - “líderes” 

mundiais, ou seja, presidentes de países importantes, como 

o dos EUA, do Brasil, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. 

No entanto, embora com toda a clareza da gravidade eu não conseguia elaborar um artigo que 

pudesse transmitir a visão crítica que eu tinha, e naturalmente, por meus estudos, permitiam 

compreender a gravidade do problema. Confesso, sem ainda compreender toda a dimensão do 

quão grave seria a disseminação desse vírus. 

Como tantos, no começo imaginei que ficaria mais restrito à China, e que se seguiria uma 

crise entre as duas maiores potências do mundo, com acusações mútuas de responsabilidades. 

Isso está acontecendo, mas em outro patamar da situação. De onde quer que tenha vindo esse 

vírus (deixando claro que cientistas já afirmam que esse não é um vírus criado em laboratório) 

não tínhamos a dimensão do seu poder de disseminação e de destruição das estruturas sociais, 

da economia e dos Estados. 

A partir de determinado momento a minha ausência do meu blog se deu mais porque começou 

a surgir uma enxurrada de artigos sobre o assunto, por vieses bem diferentes, e foi crescendo 

gradativamente à medida em que se percebia esse poder destruidor da doença causada pelo 

vírus. Sempre que imaginava escrever me deparava com um artigo que expunha boa parte do 

meu pensamento, o que me fazia compartilhá-lo e me dar por satisfeito. 

Entre o bloqueio que naturalmente me acomete em finais 

de ano, e o desespero crescente com o aumento da 

epidemia (que a meu ver demorou a ser considerada 

pandemia pela OMS, creio que para evitar um colapso no 

sistema financeiro), fui tão somente replicando análises 

que eu julgava conveniente e adequada para a 

compreensão desse problema. 

Um pouco aliviado desse bloqueio, embora tenso e ansioso por conta da situação em que 

estamos vivendo, em uma quarentena que nos deixa isolado e torna nossas relações mais 

virtuais, procuro aqui entender não somente a maneira como olho para tudo que está 

acontecendo à nossa volta, e no mundo, como também analisando alguns artigos que, creio, 

extrapolam na abordagem das causas que geraram essa situação. Naturalmente a origem do 

problema é o Corona Vírus, mas a forma de sua disseminação se dá em função da maneira 

como vivemos nos dias de hoje, tanto em cidades abarrotadas de gente, aos milhões, como 

também pela facilidade de interconexão das pessoas por todo o globo, tornado mais acentuado 

pela globalização. 

Mas o problema não é a globalização. Até porque ela é parte de um processo que se inicia 

com as revoluções comerciais, quando as navegações possibilitam aos europeus atingirem 

todos os pontos do planeta e iniciarem um processo amplo de comercialização. Da mesma 

https://1.bp.blogspot.com/-tvfzt4S0nGY/XnpfHtp-aII/AAAAAAAApIM/vOPSDu_25pwpCIbpQMqu3pu_J3E0qmA4gCLcBGAsYHQ/s1600/Boxo%2Be%2BTrump.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-QRgDAKR3_64/XnpeAMMap3I/AAAAAAAApIE/onngHLfoEQUNJctgWZMTgcnQUrsAkrNhQCEwYBhgL/s1600/o-que-foi-a-peste-negra-2.jpg
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forma, mais acentuadamente, a busca por matéria-prima impôs aos grandes impérios correr 

para a África e América Latina, a fim de garantir a produção industrial que fazia o mundo 

diferente no final do século XIX, num momento denominado por Lênin, de Imperialismo. Mas 

cada um desses momentos seguiam um curso praticamente inevitável de ampliação dos 

contatos entre os territórios habitados, por toda parte do mundo, e a partir das revoluções 

burguesas transformados em Estados-Nações. Isso não se deu de maneira rápida, mas ao longo 

de pelo menos três séculos, até se consolidar ao final da primeira guerra mundial. 

Desde as revoluções comerciais até o momento em que surge 

o adjetivo “globalização”, como uma das formas 

encontradas por escolas de economia de países chaves na 

estrutura do capitalismo mundial, o que havia como uma 

própria necessidade de aceleração sistêmica era um forte 

crescimento do comércio entre nações. Originando daí o termo “internacional” (entre nações). 

Esse movimento segue seu curso também para o movimento dos trabalhadores, mudando o 

foco do objetivo desses contatos entre nações em ritmos crescentes. Com a criação da 

Associação Internacional dos Trabalhadores, transformada depois na Internacional 

Comunista, a frase marcante final do documento que lança esse movimento e se transforma 

no texto mais lido do mundo depois da Bíblia, elaborado por Karl Marx e Friederich Engels 

foi/é: “proletários de todos os países, uni-vos” (O Manifesto Comunista). Assim, enquanto a 

burguesia propugnava pelo estreitamento das relações entre as nações e o encurtamento da 

distância para as mercadorias além-fronteiras, as lideranças socialistas pregavam a 

necessidade de a classe operária se internacionalizar, no sentido da aliança de classes e da 

unificação para combater a exploração capitalista. 

Quando surge, o termo globalização tem um objetivo estratégico e ideológico. Era para se 

contrapor ao que o mundo ocidental capitalista pregou ao longo de décadas, afirmando que os 

países socialistas pregavam o isolamento e impediam a sua população de transitar livremente. 

Evidente que essa situação foi causada por um bloqueio, fruto da estratégia adotada no pós-

guerra, saído dos escritos de um estrategista estadunidense, Nicolas Spykman (nascido na 

Holanda e se naturalizado estadunidense), que buscava impor o isolamento aos países 

socialistas. O que já tinha ocorrido no pós-primeira guerra, com o chamado “cordão sanitário”, 

vai acontecer de forma mais eficaz após a segunda guerra mundial, com a teoria do Himland 

e a estratégia da contenção. Assim, o mundo socialista ficou isolado, e se isolou também como 

uma defesa aos ataques que sofriam e para se proteger das ações geradas pela nova estratégia 

adotada pelos EUA e seus aliados europeus. 

Quando desabam as estruturas dos países socialistas, principalmente da antiga União 

Soviética, o termo globalização passa a sugerir a vitória do capitalismo, naquilo que é da sua 

essência desde os primeiros escritos dos principais teóricos liberais, quando propuseram a 

livre circulação de mercadorias: “Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même” 

(deixai fazer, deixar passar que o mundo anda por si mesmo). Ideologicamente essa 

terminologia passa a ter um significado forte para o capitalismo, a burguesia, e para os seus 

https://1.bp.blogspot.com/-gORULYTtLRQ/Xnpd9ksfdkI/AAAAAAAApIA/qqaNuF0OvI8sMDrguiGikPfmSTmWpfFCQCEwYBhgL/s1600/gripe-espanhola-incrivel-historia-vitrine.jpg
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intentos, que foram aplicados e tornados efetivos para os seus interesses, malgrado todos os 

resultados maléficos para as pessoas que não possuem patrimônio, riquezas pessoais e não 

fazem parte do pequeno grupo daqueles que controlam os meios de produção. Mas sempre foi 

assim, desde a revolução comercial, da internacionalização com o advento do imperialismo e 

da globalização. O que muda, além do tempo e das condições como isso vai se desenvolver, 

são as transformações tecnológicas que possibilitam o encurtamento das distâncias e o 

aumento das relações entre os estados nações, com deslocamento acelerado do dinheiro, das 

mercadorias e das pessoas. 

Mas é equivocado atribuir ao Corona Vírus a denominação 

de “vírus da globalização”. Porque ao meu ver a 

globalização entrou em outra fase, em que a oposição feita a 

ela hoje parte daqueles países que elegeram governantes de 

extrema-direita, com viés autoritários e de defesa de um 

nacionalismo extremo e isolacionista, que mais se assemelha 

aos objetivos propostos pelo nazi-fascismo, e o estabelecimento de uma política fechada com 

um estado forte para atender aos interesses da classe dominante, das grandes corporações e da 

burguesia financeira, na concessão de benefícios e benesses. 

Ademais, não é a primeira vez, nem a última que um vírus, ou bactérias, se disseminam pelo 

mundo. Hoje de forma mais acelerada, como já disse, pela facilidade de deslocamento das 

pessoas. Mas populações aborígenes na América foram dizimadas por vírus de gripes, isso 

bem relatado no livro de Jared Diamond, “Armas, germes e aço”. Assim como a peste 

bubônica se espalhou intensamente pela Europa, eliminando um terço da população europeia. 

Ou uma das mais perversas epidemias, a “gripe espanhola”, que no âmbito da primeira guerra 

mundial matou dezenas de milhões de pessoas, espalhando para o mundo a primeira versão 

do vírus influenza. 

Mas é correto afirmar, essa é minha opinião, que esse e tantos outros vírus e bactérias que 

disseminam entre nós, em nosso corpo e externamente, espalhando-se e nos contaminando em 

nossas relações sociais, são consequências do estilo de vida criado pelas estruturas de um 

mundo capitalista que concentra uma quantidade enorme de pessoas em cidades, em muitos 

casos com péssimas estruturas de higienes para a maioria das pessoas e destrói aceleradamente 

a biodiversidade do planeta. Sendo, portanto, assim, causado pelo sistema capitalista, em sua 

perversidade gananciosa e usurária, e com o advento da globalização pelo uso de políticas 

cada vez mais antissociais, denominadas de “neoliberais”, pelas quais o Estado não deveria 

interceder no controle da economia. Contrapunha-se assim, principalmente aquele estado 

fundado nos preceitos do “Walfare State” (estado de bem estar social), que mesclavam a partir 

de teorias keynesianas políticas de mercado com o controle e planejamento estatal, de forma 

a garantir uma sustentabilidade social que possibilitasse ao consumo não ser travado, agindo 

como um mecanismo de impedir as recessões econômicas, e caso isso ocorresse, que as 

populações mais pobres não ficassem mais fragilizadas. 

https://1.bp.blogspot.com/-q2ys1Qzuxbg/Xnpd8U8OweI/AAAAAAAApHc/el8k3e5qmyQXBeH-lHLN24XHZ5b3WKZiwCEwYBhgL/s1600/Ebola.jpg


 10 

A destruição do Estado e sua redução ao mínimo que atendia 

ao interesse dos empresários e corporações, deixando a 

população entregue a esses mecanismos pérfidos 

gananciosos, retirou do poder estatal a possibilidade de lidar 

com mais eficácia com pandemias e tragédias que abalam as 

populações de uma grande cidade, de uma região, de um país 

ou do mundo todo. Apesar da criação de organismos que 

surgiram com o fim de proteger essas camadas, nos últimos anos o que se viu foi exatamente 

a destruição dessas estruturas, a partir da eleição desses governos de extrema-direita, mas 

embalados pelas teorias neoliberais. A junção dessas duas perversidades é que nos deixa 

nessas condições de fragilidades no enfrentamento dessas tragédias, que ao passar seus picos, 

seguem afetando as populações pobres, tornando-se normalidades na lógica cruel dos 

mecanismos de concentração de riqueza capitalista. 

A Covid19 não é uma doença da globalização. É uma doença do Estado mínimo, das pérfidas 

políticas neoliberais da redução de recursos para setores importantes como saúde, educação e 

desenvolvimento científico e tecnológico. Neste último caso sendo investidos recursos 

somente naqueles setores responsáveis pela disseminação da guerra e da busca por 

medicamentos que não reduzem as doenças, mas as tratam como forma de enriquecer grandes 

corporações e uma burguesia insensível e igualmente perversa. Seu combate deve se dar no 

âmbito daquelas lutas preconizadas pelo movimento dos trabalhadores do século XIX, em 

palavras de ordem e desejos de transformações ainda atuais: trabalhadores de todo o mundo, 

uni-vos. 

O que virá depois do Novo Corona Vírus é impossível dizer, embora possamos deduzir com 

base naquilo que já conhecemos da história (“A história é um profeta, com o olhar voltado 

para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será” – Eduardo Galeano). Mas aí 

entra a geopolítica, para, com base na análise das estratégias adotadas no combate ao vírus, 

das suas consequências na economia mundial e na forma como algumas lideranças 

governamentais sairão dessa crise, procurarmos saber como as peças do xadrez mundial serão 

mexidas, alterando, ou não, a ordem mundial estabelecida atualmente tendo como grande 

potência hegemônica os EUA. Mas, se o que virá depois de tudo isso, ainda não pode ser dito, 

é possível imaginar, e para isso nossos estudos e pesquisas tornam-se importantes, para que 

nossas análises não se prendam ao olhar dos acontecimentos fugidios, fluídos, mas da 

identificação de quem saberá lidar melhor com esse problema e gritar primeiro: xeque-mate!! 

Voltarei a esse assunto, na sequência, sempre olhando para adiante, com um olhar bem atento 

ao que acontece à nossa volta. Acho que rompi o bloqueio. Voltarei, e quando retornar 

provavelmente o novo epicentro da doença deverá ser os EUA. Em seguida o Brasil e daí para 

a África, talvez em sua etapa mais perversa na destruição das pessoas. Vamos acompanhando, 

em distanciamento, e torcendo para estarmos errados em nossas previsões mais sombrias.  

  

https://1.bp.blogspot.com/-obxn6aU7q3k/Xnpe_ARlmSI/AAAAAAAApII/vQGIz0sBLcIn15kDtyzrU1nVebELgug_ACLcBGAsYHQ/s1600/Global_Influenza_strategy_sliding_v.jpg
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TUDO QUE É SÓLIDO DESMANCHA NO AR – O COVID19 E A CRISE 

CAPITALISTA MUNDIAL 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/03/tudo-que-e-solido-desmancha-no-ar-o.html 

Publicado em 28 de março de 2020 

 

Poucos artigos que eu escrevi em meu blog foram alvos 

de modificações depois de publicados. Neste caso 

especificamente decidi atualizá-lo em função da crise 

que vivemos, com a disseminação do novo corona vírus, 

ou a doença gerada por ele, identificado pela OMS como 

Covid19. A intenção de, mais do que republicá-lo e 

atualizá-lo, é aproveitar o sentido dado a essa frase por 

Marx e depois tornada título de um livro por Marshall Berman, que representa a maneira como 

as coisas não são definitivas e estão sujeitas a transformações permanentemente. As crises, 

mesmo que sendo de origens diferente, mas que impactam as estruturas econômicas e sociais, 

e o nosso estilo de vida, impõem mudanças inevitáveis e fazem jogar por terras certezas e 

convicções, e, principalmente, as negações sobre o que é real, concreto e se transmuta, 

dialeticamente, seguindo a dinâmica da vida, em seu sentido geral. 

Após essas crises, e dependendo da sua dimensão, tudo passa a seguir em um rumo distinto, 

diferente, alheio aos desejos dos que se julgam responsáveis pelos destinos do mundo, 

sustentados por riqueza e o Poder que advém daí. Deus, qualquer que seja Ele de quaisquer 

religião, não consegue impedir isso, e não é capaz de conter essas mudanças, ou de nos fazer 

entender suas origens e para onde seguiremos, porque ele é a representação que fazemos de 

nós mesmos com poderes que idealizamos para nos salvar de nossos próprios erros. Mas há 

os incautos, que se mantém na ignorância, e se apegam às crenças para além da realidade 

terrena, e do que a ciência pode nos ensinar, se escondem em um mundo fictício, irreal, onde 

a ignorância não os permite compreender a dimensão do que está acontecendo. 

Voltemos um pouco no tempo, quando se iniciava a velocidade das transformações que 

impunham ao mundo certezas alimentadas pela força da ideologia neoliberal e do poder da 

comunicação em uma escala mundial. O advento da globalização, expressão usada para se 

opor ao controle que alguns Estados Nacionais faziam à defesa de suas riquezas, mas cujo 

objetivo era acelerar a disseminação da ganância e usura capitalista por todo o mundo, e, 

principalmente em territórios cujas fronteiras eram até então difíceis de serem exploradas, 

procurou derrubar os valores de um mundo movido pela defesa do estado do bem estar social, 

e com a preocupação em conter desigualdades cruéis, internas e entre nações. Junto com isso, 

velhos valores foram tidos como ultrapassados, e novas crenças no poder do dinheiro, do 

neopentecostalismo individualista e da afirmação da ganância como algo bom e produtivo, 

terminou por impor nas mentes das pessoas uma realidade absolutamente distante de seus 

mundos, mas aceita pela força da ideologia e do novo mantra que dizia ser o capitalismo a 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/03/tudo-que-e-solido-desmancha-no-ar-o.html
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última etapa da história humana. O mundo saiu da modernidade para a pós-modernidade. E 

esta durou menos que o instante em que um traque explode. 

E, embora as forças reacionárias tentem atingir os estudos 

das ciências humanas, é fundamental nos aventurarmos 

pela história e pela filosofia, procurando fazer uma análise 

das mudanças pelas quais passou a sociedade moderna. 

“Pós-pós-moderna”, diriam alguns. Essa onda do pós, que 

pautou as discussões filosóficas na última década do século 

XX, felizmente foi-se junto com os vários tsunamis que varreram muitos lugares, inclusive 

aquelas duas torres chamadas de “World Trade Center”. Ou após os “subprimes” nos Estados 

Unidos transformarem-se em poeira e ter jogado a economia capitalista em uma das maiores 

crises de sua história, perdendo apenas para o “Crash” da bolsa de Nova Iorque em 1929. Pós-

alguma coisa, só no sentido figurativo. 

Então, o que virou o mundo nestas duas décadas do século XXI? Bom, seria muita pretensão 

querer dar resposta a isso, até porque precisaríamos de muitas respostas e creio ser difícil nos 

aventurarmos em tamanha complexidade. Podemos dar palpites, isso podemos fazer. Mas, 

vejam, falamos antes em “ciências humanas”. Portanto, dar palpites, estar bem informado, não 

necessariamente expressa um conhecimento científico, e isso é importante termos bem claro. 

O mundo das comunicações fáceis difundiu em volta do planeta várias teorias e criou vários 

expertises nos mais diversificados assuntos. As comunidades virtuais, chamadas redes sociais, 

espalharam pelo globo uma multidão de experts em entender da realidade social e geopolítica. 

Alimentados por meios de comunicação que replicavam análises que interessavam às grandes 

corporações, e aos poderes hegemônicos. As redes sociais são instrumentos de divulgação de 

ideias e opiniões, não podem ser convertidas em objetos responsáveis pela construção de 

conceitos, filosofias, teorias etc. Mas foram fundamentais para difundir esses novos valores, 

advindos com esse mundo “globalizado” e de idéias neoliberalizantes, conservadoras, que 

procuravam justificar as desigualdades sociais como decorrentes da luta meritocrática ou pelo 

tamanho da fé. Por isso elas foram se constituindo em importantes instrumentos de difusão 

acelerada dessas ideias que se libertaram da “Caixa de Pandora” com o fim da pós-

modernidade (ou o que se dizia ser isso) e viraram o mundo de ponta-cabeça nas duas últimas 

décadas.  

Junto a isso, as lutas fragmentárias esgrimidas pelas esquerdas, perdidas em um mundo 

bipolar, que muitas vezes fugiam ao seu entendimento, pelo deslumbramento das técnicas e 

da velocidade das transformações. Melhor então do que a luta geral, antissistema, foi constituir 

lutas fragmentadas, onde cada grupo social descriminado lutava para se inserir na mesma 

lógica que as tornaram “minorias”. Uma situação contraditória, mas posta diante de uma 

encruzilhada, porque essa luta tornava-se necessária. No entanto, ela não podia estar descolada 

da luta mais geral, pela transformação sistêmica e uma alteração radical na sociedade. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-u7DvSu9evQM/Xn_4PBZsu4I/AAAAAAAApJo/-k-pPvwwSnQgahfsn3qxJ7ee3aqBDHGzgCLcBGAsYHQ/s1600/crise-mundial1.jpg
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UM MUNDO EM CRISE 

 

É difícil afirmar qual o momento em que uma crise de grandes proporções não tenha afetado 

o mundo. Melhor seria dizer que nos dois últimos séculos ele está permanentemente em crise, 

com picos de agravamento em ação cíclica. Primeiro é bom lembrar que o sentido desta 

palavra vai mudando ao longo da história humana, sendo que etimologicamente, originando-

se do grego Krinein ou krisis, tinha o sentido de “julgar, avaliar, decidir, separar”, 

transmutando-se por todo esse tempo, até ser usado na época moderna pela medicina, 

passando a representar um momento decisivo de uma situação de doença grave entre a cura e 

a morte (cf. dicionário Houaiss da Língua Portuguesa). 

Na abordagem econômica essa palavra ganha a conotação 

de um sentido semelhante, demonstrando o auge de 

contradições que impõe uma “enfermidade” em uma 

formação econômico-social, forçando mudanças 

substanciais e até mesmo substituição de formas de 

produção. Segue-se, como decorrência, as alterações dos 

valores que são construídos sobre os pilares das estruturas 

econômicas, a substituição de hábitos, costumes, tradições. 

A cultura, enfim, transforma-se fazendo surgir novos elementos que darão à sociedade uma 

nova feição, acompanhando, sempre, a forma como está estruturada as suas bases, seu jeito 

de produzir. E outras idéias, impostas pelas novas classes dominantes, substituirão as antigas 

no controle ideológico da sociedade. 

Nossa percepção de mudanças acompanha as situações peculiares, particulares. Observamos 

o nosso redor, aquilo que nos diz respeito especificamente, o dimensionamos à totalidade, e 

identificamos no cotidiano elementos que gradativamente vão substituindo comportamentos 

antigos. Quando novas atitudes passam a se impor – às vezes de forma imperceptível – é um 

sinal de que os valores existentes até então enfraqueceram-se. Isso quase sempre acontece 

quando, pelas formas econômicas, os relacionamentos vão se deteriorando e forçando as 

mudanças. 

O período em que os antigos costumes começam a se chocar com essas novidades que vêm 

surgindo, acompanhando os estremecimentos na base econômica, passou a ser denominado 

como crítico, ou de crises na sociedade. As forças do novo quase sempre se impõem, mas não 

antes de criar a sensação de que estamos em meio a um caos. A História irá nos mostrar que 

esse período é na verdade uma transição entre o velho e o novo, alterando estruturas sociais e 

formulando novos valores culturais. 

Nesse aspecto uma importante referência é a produção intelectual de Milton Santos, falecido 

em 2001. Esse intelectual baiano, doutor em Geografia, e premiado internacionalmente, falava 

frequentemente que estamos vivendo uma época de transição, naquilo que ele caracterizou 

como período técnico-científico-informacional. E acrescentava, que os que vivem em meio à 

https://1.bp.blogspot.com/-Rc1GZ44Wbzo/Xn_3ldm3SkI/AAAAAAAApJQ/ijh6XZTqO9wZ3xN94xScDzKDr-9O9ISPACLcBGAsYHQ/s1600/O%2Bfim%2Best%25C3%25A1%2Bpr%25C3%25B3ximo.jpg
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essas transformações não conseguem perceber que estão em meio à uma transição sistêmica, 

que é longa e traz consigo mudanças superestruturais. As ideias, a cultura, vão sendo pouco a 

pouco afetadas por essas transformações e geram um conflito, um caos, que representa 

exatamente o início da crise que definirá os novos rumos da sociedade. Isso sempre se dá 

localizadamente, depois se expandindo para outros lugares, até atingir praticamente toda a 

humanidade. 

 

ALÉM DO BEM E DO MAL 

 

“Nesses pontos limiares da história exibem-se – justapostos quando não emaranhados um no 

outro – uma espécie de tempo tropical de rivalidade e desenvolvimento, magnífico, 

multiforme, crescendo e lutando como uma floresta selvagem, e, de outro lado, um poderoso 

impulso de destruição e autodestruição, resultante de egoísmos violentamente opostos, que 

explodem e batalham por sol e luz, incapazes de encontrar qualquer limitação, qualquer 

empecilho, qualquer consideração dentro da moralidade ao seu dispor”. Isso é Nietzsche 

(1882), citado por Marshall Berman, no livro do qual se originou o título deste texto (embora 

a frase seja originalmente de Marx). E a discussão que o motivou, e da qual Berman procura 

analisar, é a respeito das transformações que aconteciam no século XIX e a crise que 

possibilitou o advento da modernidade burguesa. 

As relações de produção capitalista já tinham se iniciado alguns 

séculos antes, e explodia na sociedade europeia as mudanças 

culturais que precisavam se impor, acompanhando as 

transformações econômicas. O choque entre valores antagônicos, 

de uma época que se desfazia e de outra que despontava. O velho 

e carcomido pensamento medieval se via sob um fogo cruzado das 

ideias burguesas que se impunham e já do seu contrário, as teorias 

socialistas que refutavam a burguesia ainda no processo de consolidação de seu poder político. 

Já naquela época vamos encontrar situações parecidas com as que vivenciamos atualmente, 

compreendendo bem, para não cairmos no anacronismo, que estamos falando de momentos 

bem distintos da história da humanidade. Contudo, as características pertinentes a uma crise 

de choques de contradições geradas por mudanças socioeconômicas, são bastante parecidas. 

E segue-se mais uma citação de Berman, extraída da obra de Nietzsche: 

“Nada a não ser novos ‘porquês’, nenhuma fórmula comunitária; um novo conluio de 

incompreensão e desrespeito mútuo; decadência, vício, e os mais superiores desejos atracados 

uns aos outros, de forma horrenda, o gênio da raça jorrando solto sobre a cornucópia do bem 

e do mal; uma fatídica simultaneidade de primavera e outono”. 

Impactava-se, assim, numa época de espetaculares transformações, de espírito revolucionário, 

um rico choque de contradições, mas também de esfumaçamento de certezas que se chocam 
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e colidem com novidades que ainda não estavam definitivamente provadas. Em meio a uma 

dialética incontrolável, a meu ver transparecendo o óbvio, explodiam ódios, rancores, 

expectativas, anarquia, luta de classes... a modernidade despontava entremeada com a 

esperança de superação de um horror que ficava para trás, e de desconfiança pelo que poderia 

repetir, diante de um vazio de proposições fúteis e individualistas. 

 

MAIS DO MESMO 

 

Vivemos agora algo parecido. Sem desconsiderarmos o fato de estarmos em uma época 

completamente distinta, mais de um século depois do advento da modernidade, continuamos 

nos deparando com situações parecidas. Talvez com uma novidade, analisando-se um pouco 

superficialmente as duas épocas. É provável que mais do que nunca em uma época se ignore 

tanto a História (assim como as ciências de uma maneira geral) como agora. Digo a História 

como processo, não esse fragmento de fatos estudados isoladamente, como se as coisas 

acontecessem desconectadas e fosse possível analisar casos do cotidiano sem a compreensão 

de suas origens e de como as contradições forçam as mudanças. 

A geração que inicia o século XXI na adolescência, e 

acredito pela maneira como aprendem as coisas, imaginam 

estarem vivendo em um mundo que começou agora, 

desconhecem as contradições que nos movem, erguem 

palavras de ordem completamente anacrônicas, acreditam 

piamente que os problemas do mundo é fruto do conflito 

entre o bem e o mal, e assumem defesa de causas 

conservadoras como se as mesmas fossem revolucionárias. Isso foi impulsionado 

ideologicamente pelos meios de comunicação, e adequados pelas novas tecnologias que nos 

faziam sucumbir aos espetáculos da nova onda cibernética que os tiravam do mundo real e os 

fixavam na virtualidade da matrix. 

Como a incorporarem, mesmo que ingenuamente, o discurso neopentecostal, tem o olhar 

fixado no futuro, desprendidos do presente, e na perspectiva de alcançarem conquistas por 

reivindicações singelas, aparentemente radicais. São elementos que compõem a própria 

maneira como o sistema se retroalimenta. Drogas, marginalidade, alienação, apoliticismo (que 

não necessariamente é alienação), religiosidade, obsessiva vontade de enriquecer a qualquer 

custo, preconceito, liberalismo sexual, frustrações com o fracasso... tudo são questões que 

mantém o sistema seguindo em sua lógica normal. E convivendo com isso há mais de um 

século. Mas mudando no formato e adequando-se por esse novo meio técnico-científico-

informacional. 

A aparente ebulição da sociedade, expressa de várias formas e potencializadas pelas redes 

sociais, não carrega em si nada de novo, a não ser no uso dessas novas tecnologias e do cyber 

world. Mas, ao contrário da época em que a modernidade desponta, compreendendo isso no 
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sentido filosófico do termo, atualmente há uma completa indiferença em relação à existência 

de classes sociais distintas, e à luta que é travada entre elas. No momento silenciosa, mas com 

o aprofundamento das crises, a exemplo do que acontece em alguns países árabes e europeus, 

e na observância das soluções que se apresentam para elas, vai claramente sendo definido os 

campos em disputas. As medidas radicais tomadas para superar os problemas e impedir o 

agravamento dessas crises, são sempre para proteger os meios de produção, a riqueza dos 

grandes investidores e o patrimônio real ou virtual (porque o dinheiro passou a se fundamentar 

na opacidade) dos grandes banqueiros e especuladores. 

Enquanto isso se marcha contra tudo, menos contra aquilo que é, em essência, responsável 

pelas condições que tornam a sociedade insegura e refém de seus medos e individualidades. 

Muito embora todo um aparato repressivo seja mobilizado para conter isso, por uma 

necessidade de não se perder o controle do Poder bem como para se impor a autoridade, não 

são essas as formas de lutas, nem o conteúdo que as movem, que irão fazer com que a 

burguesia perca o seu sono. 

O que dizia Marx, no século XIX, mas com um conteúdo 

extremamente atual, e irônico em relação às lutas e combates 

ideológicos travados pela burguesia, se aplica a movimentos  que 

se apresentam com idéias avançadas, mas de conteúdos 

conservadores, que nos dias atuais imaginam travarem uma luta 

revolucionária: 

“Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de 

antiguidade e veneráveis preconceitos e opiniões, foram 

banidas; todas as novas relações se tornam antiquadas antes de 

chegarem a ossificar. Tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo o que é sagrado é 

profanado, e os homens finalmente são levados a enfrentar (...) as verdadeiras condições de 

suas vidas e suas relações com seus companheiros humanos” (Manifesto Comunista, 1848. 

Citado por Berman, Marshal. Tudo que é sólido desmancha no ar – A aventura da 

Modernidade. Cia das Letras, 1993, p. 20). 

 

O CORONA VÍRUS E A NOVA CRISE NO CAPITALISMO 

 

O desafio é o que fazer agora, numa circunstância de agravamento da crise capitalista por um 

vírus de uma letalidade relativa, mas de uma aceleração de contágio aceleradíssima, o que tem 

feito com que praticamente toda a estrutura do sistema produtivo capitalista esteja travada. A 

ganância, bem descrita no filme “Wall Street, poder e cobiça”, no discurso de Gordon Greco 

a acionistas de uma empresa que ele acabara de adquirir para fracioná-la e vendê-la, na lógica 

marcante que se tornou uma marca dessas transformações no capitalismo neste século, 

independente da destruição de milhares de empregos, bem como a maneira como se passou a 
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ganhar dinheiro no cassino global das bolsas de valores, interligadas em tempo real, tornou-

se a face real e perversa de uma época marcada pela aceleração contemporânea. 

O novo corona vírus forçou um cavalo de pau no capitalismo. Isso 

é como se uma peça importante da engrenagem tivesse se soltado 

de uma Ferrari, ou de uma Mercedes, a 300 quilômetros por hora 

numa corrida de Fórmula 1. E a seguir essa máquina tivesse ficado 

presa na “zebra” da pista, impossibilitada de se deslocar sozinha, 

senão com um impulsionamento externo. Apesar de uma 

comparação meio grosseira, o que tento apontar é a absoluta 

impossibilidade de o capitalismo conseguir se livrar dessa crise sem 

a utilização do principal mecanismo que o tornou um sistema 

mundial: o Estado. Demonizado em época de neoliberalismo, e 

tornado mínimo pela destruição de seus mecanismos de aparato social, constituído por 

décadas pós-segunda guerra como necessidade para disciplinar a concentração de riqueza e o 

aumento das desigualdades sociais. 

Apesar disso, da extrema necessidade de intervenção do Estado para evitar falências em larga 

escala de um considerável número de empresas, a demissão em massa de trabalhadores e 

trabalhadoras e atendimento às camadas que se situam abaixo da linha de pobreza, a recessão, 

e quiçá uma forte depressão econômica que afetaria todo o mundo é um forte possibilidade. 

Assim, se confirma o que iniciamos colocando nesse artigo, das mudanças que 

necessariamente acontecem em tempos de crise. Confirmando a máxima no título desse artigo, 

na exploração já dita de uma frase extraída do Manifesto Comunista, elaborado por Karl Marx 

e Friederich Engels, a solidez do capitalismo neoliberal se esfumaça e ameaça valores 

consideráveis em sua lógica perversa, o individualismo, a usura, o egoísmo... E fortalece, pelas 

próprias consequências do que virá após o combate a esse vírus, a necessidade de se construir 

novas relações, fundadas na solidariedade, cooperação e sensibilidade social. Caso contrário 

as sociedades se depararão com revoltas sociais em larga escala, tensões violentas com 

depredações e saques, por quem necessita viver e não medirão esforços para buscar seus 

direitos. 

O que vimos nos últimos anos, de ascensão de governos 

insensíveis socialmente, muitos escorados em comportamentos 

estúpidos e de viés autoritários, de extrema-direita, como no caso 

brasileiro, certamente não seguirá adiante nas próximas escolhas 

eleitorais. Essa crise perversa será um caminho para que nos 

livremos da perversão de governos inconsequentes, com nítidos 

desprezos pela vida humana e somente preocupados em servir ao 

capital, à grande burguesia urbana e rural, e as corporações industriais, comerciais e/ou 

financeiras. 
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Apesar de tudo isso, e de termos que nos prepararmos até mesmo psicologicamente para as 

mudanças que virão dessa pandemia, nos resta neste momento cuidarmos da vida ameaçada 

pela celeridade do contágio desse vírus. O isolamento é uma necessidade, mas certamente nos 

despertaremos dessa quarentena cientes de que é preciso mudar o protagonismo nas 

sociedades. Tirarmos das mãos dos ricos, insensíveis com a miséria e desigualdades sociais, 

e transferirmos para comunidades onde as pessoas possam agir em comum união, respeitando-

se mutuamente, e confiando na afirmação do solidarismo e do cooperativismo com forma de 

nos unir e nos prepararmos para tempos muito difíceis, com participação efetiva de um estado 

que vise o bem estar social. A ganância, usura e o individualismo devem ser combatidos, e 

que os valores perversos neoliberais se desmanchem esfumaçados pela força da resistência do 

povo e da afirmação da humanidade. 

 

(*) Publicado originalmente em 2011, atualizado e ampliado em 28 de março de 2020, segunda semana de 

quarentena em função da pandemia do Covid19. 

http://gramaticadomundo.blogspot.com.br/2011/07/tudo-que-e-solido-desmancha-no-ar.html 
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O COVID 19 E O MUNDO NA ENCRUZILHADA 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/04/o-covid-19-e-o-mundo-na-encruzilhada.html 

05 de abril de 2020 

 

Vivemos, inegavelmente, um dos momentos mais 

complexos da história da humanidade. Uma paralisação 

sistêmica que atinge praticamente todo globo terrestre, 

forçando quase uma estagnação no processo produtivo. Não 

existe precedentes, mesmo nos momentos mais críticos seja 

por questões de guerras, de depressão econômica, ou mesmo 

de outras pandemias que já nos atingiu. Se pegarmos cada 

um desses momentos, e analisarmos suas dinâmicas, veremos que por maiores que tenham 

sido os impactos, isso não gerou uma quase completa paralisação no sistema produtivo, de 

forma que afete a maioria das cadeias produtivas tal qual elas funcionam, desde a aquisição 

de matérias-primas até a circulação de mercadorias. 

Somente essa constatação nos permite considerar as dificuldades que teremos de lidar com os 

momentos seguintes a essa pandemia e à quarentena necessária para conter a propagação do 

vírus “Sars-Cov-2” e a COVID19. Claro, ainda estamos no começo do inferno. Teremos de 

passar ainda por fortes labaredas para atingirmos um ponto seguro que permita a humanidade 

retomar o curso da história. Nesse processo, não podemos esperar que algum deus nos acuda. 

Essa não é uma tarefa para Deus, e muito menos deve ser atribuído a qualquer um deles que 

seja a responsabilidade por essa tragédia. Isso é parte de um processo que decorre das escolhas 

humanas pelo seu estilo de vida. Uso a referência ao inferno como uma metáfora, já que 

também não aponto para qualquer demônio que seja as diatribes responsáveis por esse vírus, 

ou tantos outros que nos atormenta. 

Durante a propagação, e principalmente no combate à peste 

bubônica (conhecida como “peste negra”), na Idade Média, 

as crenças religiosas dogmáticas tornaram-se um forte 

empecilho para a superação da pandemia, com atribuições 

metafísicas ao problema. Isso se repete hoje, de certa forma, 

principalmente entre um segmento evangélico, de viés neopentecostal. Isso ocorre pelo caráter 

usurário da prática existente nesse segmento, motivado pelas cobranças exorbitantes dos 

dízimos de seus seguidores, baseado no medo, na culpa e no individualismo que prega a 

doutrina da prosperidade, portanto radicalmente distanciado dos princípios e valores 

fundamentais do cristianismo primitivo, o que é possível por uma leitura bem particular e 

distanciada do tradicionalismo das próprias igrejas protestantes, do livro sagrado do 

cristianismo, a Bíblia. 

Esse segmento tem sido, por um lado absolutamente refratário ao isolamento social, 

principalmente ao impacto que isso causa em suas igrejas, impedidas de realizarem cultos 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/04/o-covid-19-e-o-mundo-na-encruzilhada.html
https://1.bp.blogspot.com/-hdz2YPYw4RQ/XqtNMmC-UQI/AAAAAAAApVA/6eug-6CEKhsKV1pSUnNzTCOWln_xZZzbACEwYBhgL/s1600/Covid19-2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-awRTdUddZm4/XqtNO1n_HrI/AAAAAAAApV0/3bs1tHLrOHgKpwv0SNhcYv90g91wPOsWgCEwYBhgL/s1600/Peste.2.jpg


 20 

presenciais; por outro lado é a parcela da sociedade que, inspirada nesses ensinamentos 

dogmáticos, anticientíficos e metafísicos, aprofundam a ignorância e o distanciamento em 

relação à ciência, constituindo-se em uma forte base de apoio ao negacionismo científico e ao 

próprio poder destrutivo do vírus, propagado pelo presidente da república do Brasil. Junta-se 

a esse segmento do protestantismo uma parte dos católicos, seguidores da chamada renovação 

carismática cristã, que se aproximam por esses caminhos dogmáticos e conservadores. 

Certamente serão esses seguidores, não todos, mas em sua maioria, que acompanharão o 

presidente no seu chamamento para um jejum contra o vírus. Só não se sabe se o vírus 

entenderá isso como um ataque mortal à sua existência. 

No entanto, majoritariamente, a sociedade tem se guiado pelos cuidados e orientações 

científicas, isso bem explicitado em pesquisas que apontam uma concordância com as 

orientações técnicas que têm permeado as decisões dos governadores, prefeitos e do 

Ministério da Saúde, escorados nos fundamentos apresentados pela Organização Mundial da 

Saúde. 

Os embates existentes carregam elementos da rejeição à ciência, da 

religiosidade conservadora, da metafísica, mas também da política. Até 

porque há um projeto de poder subsumido nessas atitudes aparentemente 

idílicas, de preocupações com a necessidade de aquecer o espírito ou de 

combater o monstro que desde o século XIX atormentava a Europa e 

depois o mundo: o comunismo. Para tanto, o anticientificismo e a 

ignorância, como revés para comportamentos medievais, constituem-se 

em combustíveis para disseminar a mentira e acirrar ódios de vieses 

fascistas e neonazistas, trazendo para o noticiário e as análises sociológicas uma nova 

terminologia: a necropolítica. 

Mas, desviando desse rumo, sem, no entanto, perder o fio da meada, faço junção dessa nova 

expressão, que tende cada vez mais a ser utilizada, a partir do momento em que se faz escolhas 

sobre quem deve morrer. Algo que já é costumeiro na estrutura social, não só brasileira, como 

de boa parte do mundo, e acompanha a própria maneira do sistema lidar com as desigualdades 

sociais, sem atacar o principal fundamento que a causa, a forte concentração de riqueza nas 

mãos de poucas pessoas. Essa expressão foi criada pelo filósofo camaronês Achille 

Mbembe[1], e se aproxima da elaboração dada por Michel Foucault para compreender a 

maneira como os Estados passaram a utilizar de certas metodologias de controle do corpo, da 

população, e suas formas de imposição e controle social. Segundo ele, isso acontece quando 

os governos passam das formas de utilização de mecanismos disciplinares para mecanismos 

de controle. A saúde, a sexualidade, a alimentação, os costumes... tudo isso leva a emersão do 

biopoder[2], e da governamentabilidade, como forma de garantir o controle social[3]. As 

tecnologias surgem e se desenvolvem, como reforço para essas novas formas de se estabelecer 

o controle por meio da biopolítica. 

Tudo leva a crer que nos deparamos com essa realidade tal qual descrita por Foucault, e 

certamente poderá estar reforçada no pós-Covid19, se não houver reações por parte da 
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sociedade, de forma organizada e na direção oposta ao rumo que a humanidade tem seguido 

até aqui. 

O que poderá fazer com que os rumos sejam outros? A partir daqui o que podemos fazer é 

deduzir, com base naquilo que nossa experiência pode permitir e nos conhecimentos históricos 

que nos remetem a momentos, senão iguais, mas muito parecidos, cujas crises chegaram ao 

ápice, à exaustão da economia. Não se pode estabelecer comparações, porque como dito no 

início desse artigo, essa é uma situação de absoluta excepcionalidade que estamos 

atravessando. 

No entanto, nos baseando no que ocorreu após a grande depressão, que se 

inicia no final de 1929 e atravessa toda a década de 1930, até desembocar 

na segunda guerra mundial, houve uma transformação radical na 

sociedade, um aumento considerável do papel do Estado na solução dos 

problemas econômicos e sociais, e da garantia de emprego para a 

população, bem como levou a mudança de hábitos, nesse caso quebrado 

pelo advento da guerra, que pode também ser incluída dentre as 

consequências dessa crise de proporções mundiais, mas cujos efeitos foram mais fortes nos 

EUA e na Europa. E, embora tenha havido um forte impacto nas estruturas do sistema 

capitalista, esse não foi tão intenso a ponto de paralisar as estruturas produtivas como 

consequência de uma imposição externa, aparentemente casual (embora se saiba que isso 

decorre da forma como a sociedade está organizada em grandes cidades, bem como a 

destruição da biodiversidade do planeta), mas podendo ser cientificamente demonstrada em 

suas causas fundamentais, inerentes ao próprio sistema. 

Tomemos por base, portanto, uma forte crise econômica nas primeiras décadas do século XX, 

mas tendo como causa o excesso de produção do sistema e a redução do consumo, sem, 

contudo, ter havido forçosamente uma paralisação da economia, já que esta se deu na 

sequência da elevação produtiva. E estabeleçamos um relativo parâmetro com o que temos 

hoje, numa dimensão muito maior, já que a paralisia do processo produtivo se deu 

forçosamente, como necessidade para conter o poder viral, e aqui a expressão foge ao que 

comumente usávamos até há pouco tempo, quando nos referimos à ataques de vírus que 

afetam nossos computadores e smartfones. 

Nessas circunstâncias, de uma absoluta impossibilidade de as cadeias produtivas funcionarem, 

e uma paralisia no sistema afetando a quase totalidade das empresas, o que se prevê é um 

impacto muito mais forte na estrutura do sistema capitalista em comparação com o que 

ocorreu na depressão de 1929, ou mesmo na mais recente explosão de crise, em 2008, com a 

quase debacle do sistema financeiro mundial. Isso tenderá a jogar por terra toda e qualquer 

iniciativa de gerir a economia com base nas receitas neoliberais, pois a única possibilidade de 

conter um caos de dimensão planetária, são os estados investirem maciçamente na economia, 

fortalecendo as empresas, dando suporte aos micro e pequenos empreendedores, e garantindo 

fortes investimentos em infraestruturas por todo o país, como elemento gerador de empregos, 

tal qual foi feito na grande depressão, seguindo-se as orientações keynesianas. 
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Necessariamente terá que haver um retorno ao estado de bem estar social, desmontando por 

completo todo esse aparato de reforma que levava a uma quase destruição do Estado, naquilo 

que se tornava mais essencial, a sua importância nas políticas sociais. 

Isso inevitavelmente irá levar a uma mudança substantiva no poder político, tanto maior 

quanto mais próximas estejam os processos eleitorais nos países. Atentando-se para um 

elemento que pode ser motivador de reforçar governos de viés autoritário, de extrema-direita 

com intenções totalitárias, os possíveis adiamentos de eleições, sob argumento do caos gerado 

pelo Corona Vírus, mas que em essência pode significar a tentativa de implementação de 

projetos totalizantes, como aliás já ocorre em alguns países, por meios de medidas 

profundamente autoritárias e antidemocráticas. 

Por fim, mas sem ser conclusivo, outro elemento que está fora das formas com que as demais 

crises se desencadearam. Focando aqui nas duas principais e mais assustadoras crises para a 

economia capitalista, a grande depressão de 1929 e a crise dos sub-primes de 2008. O 

isolamento social, o distanciamento das pessoas e o enclausuramento em circunstâncias as 

mais diversas, a depender da condição social e da dimensão habitacional onde cada família 

vive, é um elemento novo e diferencial nessa situação que estamos vivendo. Certamente, o 

pós-quarentena trará novos comportamentos sociais. Em primeiro lugar porque a crise imporá 

uma necessidade do estabelecimento de relações muito mais solidárias, em função do aumento 

da miséria e a disseminação da pobreza; em segundo lugar porque esse confinamento poderá 

trazer diversas reflexões sobre as formas como temos vivido em sociedade até então, com um 

distanciamento entre os próximos, e uma proximidade entre os distantes. Aquilo que nos 

transformou enquanto sociedade com o advento de novas tecnologias e das redes sociais, bem 

como dos mecanismos criados pela competição a qualquer custo e a necessidade de se garantir 

o primeiro lugar como condição de se ver inserido nos mecanismos inclusivos do sistema. 

Penso que devemos resgatar aquilo posto pelo geógrafo Milton Santos em 

uma de suas últimas obras, e seguramente a de maior leitura: Por uma 

outra globalização. Não creio que devamos culpar a globalização pela 

disseminação do vírus, até porque outros vírus se disseminaram pelo 

mundo com alto grau de letalidade, embora não com a velocidade deste. 

Claro que nosso estilo de vida, nos últimos anos se acentuou muito 

fortemente pela forma como se deu a globalização, com o esvaziamento 

acelerado do campo e o crescimento exponencial das cidades, bem como 

uma forte destruição da nossa biodiversidade. Mas a globalização não é um sistema. Ela é 

apenas uma forma pela qual o sistema ampliou seu poder de contaminação da ganância, da 

usura, do acesso às novas tecnologias e das desigualdades sociais. No entanto esses são 

elementos inerentes ao sistema capitalista, em sua forma perversa, como descrito por Santos 

como uma das etapas, ou seja, da globalização como perversidade.[4] 

Cumpre-nos enfatizar o aspecto final de seu livro, quando ele defende ser possível uma outra 

globalização, que possa primar pela solidariedade e pela necessidade de as pessoas por todo o 

mundo se ajudarem mutuamente, de forma a reduzir as desigualdades sociais. Porque não 

https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/O%20COVID%2019%20E%20O%20MUNDO%20NA%20ENCRUZILHADA.docx#_edn4
https://1.bp.blogspot.com/-wQCe67d23bw/XqtNO0RcihI/AAAAAAAApV8/LcUyfta4k_w46wKXBFu3QDzWyAhSY9IawCEwYBhgL/s1600/Por%2Buma%2Boutra%2Bglobaliza%25C3%25A7%25C3%25A3o.1.jpg


 23 

veremos, por mais que desejemos, o fim do capitalismo como consequência da disseminação 

da Covid19. Ainda teremos um processo lento e doloroso, de ampliação da crise, da miséria, 

do aumento das desigualdades sociais, da violência, da perseguição aos que lutam contra essas 

condições perversas, e o poder concentrado nas mãos dos representantes das grandes 

corporações, principalmente as financeiras, que podem sair dessa crise mais fortes e 

concentradas, na medida em que terão fortes injeções de recursos financeiros, como já está 

acontecendo e como aconteceu em 2008. Assim, suas garras podem se ampliar, através da 

aquisição de empresas em estado falimentar, levando as suas recuperações mediante a 

destruição de empregos, como se deu no final da década de 1980 na Europa e nos EUA, 

principalmente. 

O que vai estar em jogo nos próximos meses pós-quarentena será a capacidade da sociedade 

não se abater com esse confinamento, e as organizações sociais e associações comunitárias 

conseguirem disputar contra o poder discriminatório do estado e das igrejas neopentecostais, 

o protagonismo no envolvimento das populações periféricas, apontando para elas a 

necessidade de seguir por um caminho de construção de relações solidárias e de comum união. 

 

NOTAS: 

[1]https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/pandemia-democratizou-poder-de-matar-diz-autor-da-

teoria-da-necropolitica.shtml 

[2] http://www.ufrgs.br/e-psico/subjetivacao/espaco/biopolitica.html 

[3] http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822009000200002&script=sci_arttext 

[4] SANTOS. Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2001. 
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A DIMENSÃO DA GEOPOLÍTICA NO MUNDO ATUAL 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/04/a-dimensao-da-geopolitica-no-mundo-atual.html 

10 de abril de 2020 

 

De repente, não mais que de repente, muito se ouve falar de 

geopolítica. Tudo que se fala é geopolítica. Mas, afinal, o que 

é a Geopolítica? 

A Geopolítica pode ser vista como a junção da Geografia, 

História e Ciências Políticas, com necessárias pitadas de 

economia devido a ser preciso compreender a dimensão sistêmica que conduz cada época e 

serve como motor da engrenagem dos Estados-Nação. 

Mas a geopolítica, ao contrário do que erroneamente se imagina, não é somente uma 

ferramenta para noticiar as transformações conjunturais, e os eventos que aflige a humanidade, 

as crises econômicas e o espocar das guerras. Ela é fundamental para a compreensão das 

causas geradoras de cada um dos fatos abordados dentro dos aspectos citados e da construção 

de cenários para o que se desenrolará a posteriori. Ou, caso estejamos analisando um fato 

histórico já ocorrido, ela permite compreender o jogo do Poder que o desencadeou, as disputas 

em torno do controle de territórios e, principalmente, a compreensão das estratégias utilizadas 

para se atingir os objetivos daqueles atores envolvidos no processo. 

Esse é o elemento principal da geopolítica: a estratégia. Sua origem remonta o tempo em que 

os estados nações se expandiam, final do século XIX, época do poder crescente dos impérios, 

mas também da modernização do Estado e da criação de mecanismos que fortaleceriam toda 

a estrutura necessária para garantir a defesa das fronteiras territoriais nacionais, do controle 

da “core área” na expressão de Ratzel, da manutenção dos seus recursos naturais e da sua 

população. 

Inicialmente vista como Geografia Política, na construção temática e epistemológica 

elaborada por Ratzel, e depois tornada Geopolítica na criação desse acrônimo por Rudolf 

Kjellen, que se consolidou com a expansão desse saber estratégico pela Europa, 

principalmente Alemanha, onde se difundiu fortemente através de Karl Haushofer, criador da 

escola alemã de geopolítica e o tornou personagem dúbio na relação com a estratégia nazista 

do expansionismo do III Reich. 

Os embates com a escola francesa, vidaliana ou lablacheana, e tendo sido o foco das diatribes 

de Hitler, na Alemanha, a geopolítica amargou um forte revés, pela dimensão que alcançou 

naquele país. De Ratzel a Haushofer, o caráter expansionista, elemento da visão estratégica 

que considerava a um estado-nação uma condição necessária para o seu hegemonismo, e até 

mesmo sobrevivência, a escola geográfica naquele país deveu a geopolítica toda a sua 

influência. O pós-guerra reforçou os ataques franceses, e prevaleceu as intrigas feitas por 
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historiadores da recém projetada Escola dos Annales, principalmente Lucien Febvre, que 

oporia Ratzel (identificado como determinista) a La Blache (visto como possibilista).  

A queda do nazismo levou junto a geopolítica, e Haushofer ao 

suicídio. Os ares democráticos que virão depois, e mais do que a 

identificação da Alemanha com a geopolítica, também a 

preocupação com a União Soviética, induziria as escolas 

ocidentais a transformar a geopolítica como “persona non grata”. 

Por trás disso o temor com um poder estratégico advindo desses 

conhecimentos. Sempre usado pelos estados, mas negligenciado a partir de então pela 

academia. A geopolítica tornou-se vítima de si mesma. 

Naturalmente por trás da geopolítica há a Geografia, e o saber estratégico que a mesma 

carrega, isso posto a nu em um trabalho paradigmático que resgatou o papel crítico da 

geografia, depois de ser levada ao limbo pelas marcas que ficaram no embate com a escola 

francesa e com o pós-guerra: “A geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra”, 

obra de Yves Lacoste. 

Mais do que reforçar o caráter político desse saber, e tecer forte crítica à geografia ensinada 

nas escolas, até aquela época e como consequência desses embates políticos e geopolíticos, 

Lacoste é enfático em afirmar que, mais importante do que considerar ser uma ciência, a 

geografia é essencialmente um saber estratégico. E essa é a real grandeza de sua importância, 

e por isso tão temida por determinados setores, mais inerentes e necessários ao planejamento 

e ação do Estado. E não somente para a guerra. 

Lacoste reforça a necessidade da política para a geografia e, além de resgatar o papel de Ratzel 

na projeção desse saber estratégico, traz também de volta a importância das obras de Elisée 

Reclus, este um geógrafo francês mais engajado, de visão mais progressista, até pelo seu 

histórico de militância e participação nos movimentos populares e revolucionários de sua 

época. 

O movimento da Geografia Crítica que advém a partir dessa 

obra de Lacoste buscou tirar a geografia do limbo, e junto 

com ela a geopolítica. Mas o elemento diferente que vai 

projetar a geopolítica de volta ao seu patamar de 

importância, mesmo que em muitas escolas tendo como 

denominação Geografia Política (o que para Lacoste é 

redundante), é a sua afirmação que a Geopolítica é a Geografia em toda a sua essência. E o 

caráter de totalidade, essencial para essa ciência e saber estratégico, só poderia estar 

completado com a devida importância da inserção da política em seus conteúdos, por sua 

própria natureza. 

Lacoste critica em sua obra a fragmentação da Geografia, algo que será objeto de preocupação 

de uma geração de geógrafos até o final do século, quando submetido como outros 

conhecimentos ao processo da globalização, tornou-se difícil de evitar que isso deixasse de 
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acontecer. Ao contrário, se acelerou, como um elemento forte da característica marcante de 

uma nova etapa do capitalismo, levando todas as áreas do conhecimento na mesma direção, 

para o bem ou para o mal. 

Evidente que a visão de totalidade acompanhava toda uma condição e uma visão 

epistemológica advinda da influência marxista na geografia. Mas, como entender as partes 

sem o todo, e como compreender o todo sem o conhecimento das partes? Isso é o que garantiria 

à Geopolítica a condição de reforçar o caráter crítico da geografia e o resgate da política como 

elemento fundamental de sua essência como saber estratégico. 

Mas todo esse movimento não foi suficiente. O estigma criado em torno da geopolítica era 

muito forte, e ideologicamente se constituiu em uma arma muito bem utilizada no âmbito da 

guerra fria. Muito embora nenhum estado-nação, de qualquer um dos lados, abdicasse da 

geopolítica como fundamento de seus planejamentos, de estudos do potencial de riquezas 

estratégicas, principalmente no âmbito da geração de energia, e da proteção e expansão de 

suas fronteiras, em síntese, da defesa de seus territórios nacionais, e até mesmo de suas 

colônias, muitas ainda mantidas diretamente ou de forma disfarçada. 

No entanto, a mesma globalização que acentuou a fragmentação, e 

os conhecimentos, projetou a geopolítica. A aceleração 

contemporânea, o desenvolvimento científico e tecnológico, o 

poder da informação acessível a praticamente todas as pessoas, o 

deslocamento de mercadorias com muito mais facilidade, e das 

pessoas, com certas restrições, mas por veículos mais rápidos e 

eficientes, e, principalmente, a multipolarização do mundo, decorrente desse processo, muito 

embora não sendo algo desejado pelo império. Todos esses elementos já não podiam mais ser 

compreendidos sem a geopolítica, notadamente quando a partir de 2001, com um ataque 

mortal no coração do império, disseminou conflitos por todos os cantos e modificou para 

sempre o formato das guerras e o sentido da paz. A clássica frase “se desejas a paz, prepara-

te para a guerra”[i], passou a fazer cada vez mais sentido. 

Em sua nova fase, o capitalismo disseminou pelo mundo a ganância e a usura, distribuiu 

riqueza para poucos, e a pobreza para muitos. O que se projetou com a globalização, em seus 

momentos de deslumbramentos, se demonstrou pérfido, perverso e destruidor a partir do final 

da primeira década do século XXI. Impossível tentar compreender esse mundo sem a 

geopolítica, pela noção de totalidade que ela representa. 

Mas qual geopolítica? Porque de repente se falava de geopolítica de 

alimentos, de biodiversidade, da água, do oriente médio, da África, do 

petróleo, dos recursos naturais, das questões ambientais... e por aí foi. A 

grande mídia trouxe para o foco de suas análises e interpretações aquilo que 

a geografia refutou por muito tempo, e a popularizou. Isso se acentuou com 

a disseminação de um vírus, mortal, o “Sars-Cov-2” sem nenhuma forma de 

contenção, a partir da China e daí para o mundo primeiro pela Europa, depois 

https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/A%20DIMENS%C3%83O%20DA%20GEOPOL%C3%8DTICA%20NO%20MUNDO%20ATUAL.docx#_edn1
https://1.bp.blogspot.com/-xOfnv2qOmJE/XpCN5LU90BI/AAAAAAAApP8/M0K0sNk_ljMxxR1JpF2WP1jnKN-AcQzMACLcBGAsYHQ/s1600/constru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bda%2Bgeografia%2Bcr%25C3%25ADtica.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-1-w1gtyj1T0/XpCN2qVQd4I/AAAAAAAApPg/vBrIey8O7WEk5QeAsWc7-RYufp2h-bPLwCLcBGAsYHQ/s1600/GEOPOLITICAALIMENTOed042019.pdf.jpg


 27 

América, restante da Ásia, e África, e praticamente paralisou o sistema, com o necessário 

isolamento social para conter a sua propagação. O olhar crítico e cirúrgico a ser feito sobre 

esse processo não pode prescindir da geopolítica. 

Os embates que se acentuaram, e estremeceram as relações políticas e comerciais entre 

grandes potências, notadamente EUA e China, fez parecer como restrito apenas a um desses 

países eventuais descontroles internos em suas políticas e levaram a uma quebra daqueles 

princípios que foram constituídos com a criação de organismos multilaterais. Assim, a 

ocorrência de uma epidemia foi inicialmente vista como algo localizado, típico do estilo de 

vida chinês, algo já enfaticamente questionado com o agravamento da pandemia. Havia um 

desejo implícito que isso reduzisse o poder crescente da China. 

Os países não se prepararam para o impacto que isso teria na vida 

das pessoas, na economia dos países e do sistema caso houvesse 

uma disseminação global. De repente, o mundo se deparou com uma 

crise de impactos monumentais, com uma quarentena necessária 

para se prevenir do contágio e paralisou praticamente todo o 

processo produtivo, algo inédito na história recente, e vista de forma catastrófica somente 

comparado à grande depressão da década de 1930. Mas em número de mortos ainda perde, 

longe, da gripe “espanhola”, apesar da celeridade do contágio.  

Essa reviravolta por completo na maneira como a vida das pessoas se acostumara com a 

facilidade de deslocamento e com um consumo acelerado, embora o sistema não tivesse ainda 

se livrado dos sintomas da crise de 2008, deixou atônito o mundo como um todo. E não 

chegamos ainda sequer ao topo da disseminação desse vírus. 

Em um ambiente criado pela globalização, de notícias que viajam por todo o globo em tempo 

real, e de redes sociais onde as pessoas se conectam e conversam a qualquer instante estejam 

onde estiverem, tentar compreender tudo isso se tornou a nova rotina. Ao mesmo tempo sendo 

necessário combater uma nova onda que esses mesmos mecanismos criaram, as notícias 

falsas, fake News, que confundem e criam uma horda de estúpidos, dispostos a acreditar 

naquilo que desejam, no que se convencionou chamar, ainda antes do Covid19, a doença que 

tem impactado o capitalismo, de “pós-verdade”. 

Naturalmente cada noticiário vem acompanhado de relatos e 

análises de especialistas em diversas áreas, principalmente 

naquelas ligadas à epidemiologia, infectologia, das ciências 

médicas de uma maneira geral, mas também da economia, da 

política, da psicologia... e, naturalmente, da geopolítica. Enfim, nunca se intitulou tantos 

artigos com a palavra geopolítica a ilustrá-los, como nesse nosso tempo de impactantes 

imprecisões sobre não somente o que estamos vivendo, mas, principalmente, sobre o que virá 

como consequência dessa pandemia. 

Mas porque é interessante olhar para todas essas reviravoltas, de como uma área temática da 

geopolítica se torna malquista como consequência de uma guerra mundial, na qual em tese ela 
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teria sido coadjuvante, e para os dias de hoje, com uma guerra a um inimigo quase invisível, 

e não é o terrorismo, mas o terror de um vírus implacável e sem formas de contê-lo até então? 

Porque assim chego ao ponto em que desejo demonstrar que não é tão somente a geopolítica, 

essencial para a compreensão de tudo isso. Mas a Geografia. A maioria desses artigos que são 

intitulados com a geopolítica, são centrados em seus conteúdos, nos elementos que compõem 

a geografia. O objetivo não é reforçar o que dito por Lacoste há pelo menos cinco décadas, de 

que a geopolítica é a geografia. Porque a globalização, como dito, fragmentou tudo, inclusive 

o conhecimento geográfico. 

Ocorre que esses elementos que são necessários para identificar a 

origem do vírus, as condições em que ficam as cidades como forma 

de combatê-lo, a disseminação pelo espaço geográfico, a alteração 

dos lugares e hábitos até então corriqueiros, o reforço das estruturas 

nas áreas de saúde em grandes metrópoles de fortes densidades 

demográficas bem como o atlas ou mapeamento dessas fragilidades, a transposição de 

fronteiras praticamente inexistentes enquanto barreira, a forma de aceleração do contágio 

inicialmente por meio de vias de transportes aéreas ou de grandes transatlânticos, o necessário 

isolamento social de populações que precisam ficar restritas a suas residências, em seus 

bairros, seja em casas, condomínios horizontais ou verticais, o impacto na economia e a 

distribuição espacial como ele ocorre, e as mudanças nos comportamentos individuais e 

coletivos que tudo isso possibilita, são, inevitavelmente questões necessárias e postas no hoje 

e no depois para serem analisadas, entendidas e compreendidas em todas as suas dimensões 

pela geografia. Não há um único elemento em todo esse processo que não caiba em trabalhos 

de pesquisas da Geografia em suas mais diversificadas áreas do conhecimento, inclusive da 

geolocalização, nas informações geoprocessadas, por onde “viaja” esse vírus, os países, as 

regiões e setores das cidades mais infectados. 

Em que entra a Geopolítica, então? Na análise estratégica dos 

impactos gerados pelas medidas tomadas para combater o 

vírus; a paralisia das cidades e os impactos econômicos que 

deverão gerar processos recessivos e depressivo; as alterações 

na ordem geopolítica mundial, com a provável troca de 

hegemonia entre as grandes nações líderes do comércio mundial e dos possíveis conflitos e 

guerras que advirão como resultado de desentendimentos naturais nesse processo. Some-se a 

isso, como área de interesse da geopolítica, a ação de organismos multilaterais, como a OMS, 

FMI e a ONU, dentre outros, e como sairão desse processo altamente desgastante a partir da 

forma como os países verão suas ações. Fundamentalmente, a geopolítica centra o seu olhar 

eminentemente estratégico no interesse dos estados nações, das grandes corporações, da 

beligerância e das relações entre os estados-nações, e, internamente, como sobreviverão os 

setores estratégicos e empresas que representam o capital nacional para além fronteiras e na 

defesa do território nacional. 
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A globalização, o neoliberalismo principalmente e o sistema capitalista em essência, se tornam 

pacientes em alto grau de contaminação e com grandes possibilidades de frequentar uma 

unidade de terapia intensiva. O olhar sobre essa possibilidade e as consequências do estrago 

que essa pandemia causará em todos os segmentos sociais e por todos os cantos do mundo, se 

tornam, sim, elementos essenciais da abordagem Geopolítica. 

Pode-se então observar diferenças, nuances que são identificadas quando 

se compreende a Geografia como um saber estratégico, e um ramo de seu 

conhecimento que se preocupa por meio da necessária busca do 

conhecimento estratégico, a identificação da política que norteia as ações 

dos países e/ou grupos de países e como se dão e se darão suas relações: a 

geopolítica. 

Concluo considerando como algo relevante, inclusive como parte do 

ensinamento posto por Yves Lacoste, ser necessário resgatar o papel da geografia crítica. E 

reforço o seu destaque à urgência de se retomar os estudos de um dos mais renomados 

geógrafos, contido por governos da época pelo caráter social de sua obra e pelo seu olhar 

libertário para o mundo. Este é o momento da geografia resgatar a obra e os ensinamentos de 

Elisée Reclus. Por uma Geografia crítica, política e necessária para que os geógrafos não se 

limitem somente a descrever o mundo, mas que possam contribuir para transformá-lo. 

 

[i] “Si vis pacem, para bellum”, Públio Flávio Vegécio Renato, conhecido como Vegécio, escritor do Império 

Romano do século IV. 
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COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI E COMO SERÁ O MUNDO PÓS-PANDEMIA? 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/04/como-chegamos-ate-aqui-e-como-sera-o_28.html 

28 de abril de 2020 

 

 

Embora nos sintamos permanentemente instados a construir 

cenários sobre o que pode vir a acontecer no pós-pandemia, 

como estudioso da Geopolítica sinto que é necessário evitar 

precipitações. É bem verdade que podemos montar diversos 

cenários, sem querer até mesmo criar expectativas que haja 

100% de acerto. O que nunca é possível. Mas uma criteriosa observação sobre o que tem 

acontecido no mundo, nos permite ver que há distinções na maneira como cada país, e dentro 

deles, cada região, tem se comportado no tratamento da Covid19. 

Isso nos permite também deduzir que não está descartado uma segunda onda epidêmica, 

naqueles países que não souberem criar as condições para retomar as atividades normais pós-

quarentena. Imagino ser necessário aguardar até o segundo semestre deste ano para podermos 

compreender melhor como as governanças globais, e cada governo em particular, vão se 

preparar para reconstruir nações devastadas, economicamente e psicologicamente. 

Certamente no decorrer desse artigo eu vá me contradizer, e aponte alguns elementos que, em 

minha opinião, comporão os novos cenários que definirão o que nos acostumamos a chamar 

de futuro. 

Em outras oportunidades já escrevi aqui nesse blog textos que tinha como objetivo extrair de 

dentro de mim angústias que me acompanhavam, e ainda me acompanham. Naturalmente cada 

um de nós carregamos sentimentos angustiantes e lidamos com situações próximas ou 

distantes de nós que nos levam a rever nossos comportamentos e como vivemos até aquele 

momento em que um trauma, ou acontecimento impactante, nos afetou, ou a sociedade. 

Esse momento em que vivemos, marcado por uma pandemia causada por um vírus que se 

tenta conhecer ainda, e que por isso inexiste medicamentos e vacina para lidar com a doença 

que ele causa, os traumas serão pessoais e coletivos. No âmbito de famílias, de grupos de 

amizades e das sociedades. São formas de se relacionar, de afetos e de comportamentos, que 

necessariamente pelas condições ainda indefinidas que persistirão enquanto não for possível 

conter esse vírus, irão transformar nossas condições sociais e a interatividade que construímos 

na forma de viver em sociedade. 

Mas isso pode, e deve, nos possibilitar se não construir cenários que apontem como serão as 

sociedades em um futuro incerto, pelo menos questionar as formas de relacionamentos que 

construímos até aqui, e que geraram distorções por todo o mundo, entre nações e dentro de 

cada país, entre pessoas que se situam em condições absurdamente desiguais. E para isso é 

preciso em primeiro lugar parar de viver para um futuro que não somente é incerto, como 

inexiste. 
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UM MODELO DE SOCIEDADE CONSUMISTA E DESIGUAL 

O modelo de sociedade, consumista e individualista, construído pela burguesia, em seu 

interesse ganancioso e usurário, gerou distorções criminosas. No entanto, essas distorções 

foram naturalizadas por outros elementos que vão além das condições materiais de existência 

das pessoas. São as ideias, crenças, concepções filosóficas e políticas, construídas no sentido 

de acomodar as pessoas, e fazerem com que elas aceitem desigualdades sociais 

impressionantes. Na medida em que os estados-nações foram sendo estruturados, o seu 

aparato ideológico também foi construído, e suas ideias e elaborações intelectuais foram sendo 

geradas para criar na sociedade a aceitação das diferenças. Formas de controles também foram 

sendo criadas, envolvendo escolas, igrejas, aparatos jurídicos, estruturas repressivas, a fim de 

manter as pessoas submetidas à lógicas que as condicionavam na aceitação de um sistema 

perverso e concentracionista, com a acumulação da riqueza em mãos de um percentual 

mínimo de pessoas. Cerca de 1% da população controla mais de 80% da riqueza. 

O modelo de democracia inverteu a lógica determinada desde a antiguidade, em suas origens, 

que a definia como geradora de formas de governos que atendessem os interesses da maioria. 

Se disseminou princípios que caracterizava a democracia de forma simplificada, 

determinando que esse seria um regime definido por processos eleitorais, onde cidadãos 

teriam direito a escolher seus dirigentes. Nada mais falso. Construiu-se modelos de 

democracia que sucessivamente, desde que a burguesia assumiu o controle dos meios de 

produção e da riqueza, sempre elevou e manteve no Poder seus representantes diretos ou 

indivíduos que se corrompiam numa estrutura viciada, definida claramente para que não 

houvesse nenhuma possibilidade de alteração na ordem vigente. De valores democráticos 

falsos, onde o voto sempre foi definido pela manipulação e os eleitos jamais representaram 

estatisticamente o perfil da sociedade. 

Para manter as pessoas submissas decantava-se mantras criados ideologicamente, mas 

estranhamente jamais vistos como sendo construções ideológicas. Ideologia passou a 

representar apenas aquilo que se contrapunha a esse formato de sociedade e a esse modelo de 

democracia. As notícias apresentadas pela imprensa, os cultos e celebrações religiosas, a 

cultura e suas representações burguesas, tudo isso, e muito mais, nunca foram vistos como 

formas por onde a ideologia dominante sempre penetraram e conformaram a maneira de viver 

das pessoas. Suas aceitações da miséria e a passividade diante dela se justificavam à espera 

de milagres ou que pela fé essa situação pudesse se reverter. Jamais essas pessoas inserem em 

seus objetivos lutar para destituir do poder os que lhes oprimem e reverter um modelo de 

sociedade profundamente desigual e absurdamente injusta. 

Qualquer tentativa de construir cenários pós-pandemia necessariamente tem que levar em 

conta a maneira como essas pessoas se comportam e aceitam seus “sacrifícios”, pretensamente 

definidas por uma divindade que define os seus eleitos, a partir da dimensão de sua fé. 
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Lendo a história da rebelião dos escravos, antes da era cristã, 

no ótimo livro de Howard Fast,[i] construo o raciocínio 

(embora historiador não deva trabalhar com suposições, mas 

o faço para justificar meus argumentos) que Jesus se tornou 

a liderança que alimentou um exército de seguidores, de 

crescimento exponencial, porque um século antes dele despontar, Spartacus foi derrotado. A 

rebelião espetacular que levantou centenas de milhares de escravos e foi a duras custas 

derrotada pelo poderio romano, poderia ter alterado os rumos da humanidade. Mas, da 

necessidade de se libertar pela força de suas lutas e no enfrentamento com os opressores, em 

busca da liberdade, prevaleceu após a crucificação de Spartacus um outro caminho. Tempos 

depois a ideologia pregada, embora na defesa dos fracos e oprimidos, definia-se que se devia 

“dar a César o que é de César”, ou que era preciso oferecer a outra face ao ser agredido, em 

vez de reagir na mesma dimensão.[ii] 

A história vai demonstrar como se deu o transcurso do tempo em que essa ideologia se impôs, 

após ser absorvida pelos imperadores, que espertamente se converteram ao cristianismo e 

impuseram a obrigatoriedade de que todos os seus súditos também o fizessem. Assim, de uma 

filosofia libertária, embora defensora da reação pacífica, o cristianismo se transformou em 

religião oficial com a decadência do Império Romano, momento em que as religiões 

politeístas e as divindades pagãs foram atacadas e destruídas. Dominou a Idade Média de 

forma contundente, controlando por meio de disciplinas rígidas e pelo 

medo uma população que vivia em situação caótica e desprovida de 

proteção de mecanismos estatais, até se ver em meio a uma forte disputa 

que se transformou em um grande cisma, dividindo-se em cristãos católicos 

e evangélicos. 

 

A IDEOLOGIA CRISTÃ E A ACOMODAÇÃO SOCIAL 

 

A ideologia cristã evangélica, foi representada a partir da elaboração de teses que foram 

afixadas às portas das igrejas católicas, confrontando o poder abusivo, a corrupção e o 

enriquecimento do alto clero católico. Ao enfraquecer o poder da igreja com esses ataques, e 

com a divisão que se concretizou, Martinho Lutero construiu outro caminho para os que 

queriam crer no deus cristão sem o controle de um alto clero corrompido. Mas esse outro 

caminho também se deparou com essas vaidades e com a submissão ao poder da nobreza. 

Lutero se aliou aos príncipes alemães na primeira revolta que despontou, com os camponeses 

à frente lutando contra a opressão em que viviam. Na guerra que se seguiu ele ficou ao lado 

dos príncipes, defendendo que os camponeses deveriam ser eliminados como cães. 

Mas se deu nesse momento o começo da divisão que não pararia mais, e só cresceria entre 

essa nova vertente do cristianismo. Thomas Munzer rompe com Lutero e torna-se ferrenho 

defensor das revoltas camponesas, a liderando inclusive. Dessa divisão surgiu os anabatistas, 
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em contraposição ao luteranismo. Logo depois João Calvino se integrou nesse movimento 

disseminando pela Europa valores que passaram a ser incorporados pela burguesia emergente 

e que nortearam os princípios do capitalismo. Principalmente porque não via pecado na 

acumulação de riqueza, mas desígnio divino, e que os ricos não deveriam se envergonhar 

dessa condição, estando aos demais se esforçarem pelo trabalho para ascenderem socialmente. 

A fé seria o mecanismo pelo qual cada um deveria entregar-se à adoração cristã, e os que 

conseguissem sucesso isso se deveria ao esforço individual e à escolha feita por Deus. 

A partir desse movimento inicial o protestantismo se espalhou por toda a Europa, dando 

origem a um grande número de outras correntes cristãs de origem evangélica. A crise 

econômica no Reino Unido, gerado pela segunda onda da peste bubônica, no século XVII, e 

após o grande incêndio que devastou Londres, acentuou as diferenças entre algumas dessas 

correntes. A dominante na Inglaterra era a Anglicana, criada praticamente como uma religião 

de Estado, em função do rompimento de Henrique VIII com o catolicismo, por questões de 

fórum íntimo. Boa parte da população pobre foi enviada para a América, em navios bancados 

pelo governo britânico. (Na imagem Figura que representa o Destino Manifesto - Séc. XIX) 

Como resultado desse processo vamos ver a disseminação pela América, a partir dos EUA da 

influência de novas correntes, minoritárias na Europa, mas que 

irão se consolidar no continente americano: pentecostais, 

adventistas, mórmons, testemunhas de Jeová, metodistas, batistas 

e puritanos, dentre outras denominações religiosas, que se 

expandiram e constituíram um forte poder nacional com o 

chamado “Destino Manifesto”, pelo qual esse país estava 

designado por Deus para comandar o destino da América . E a partir do final do século XX, a 

influência crescente dos neopentecostais, inflados estrategicamente no interesse dos EUA em 

combater a teologia da libertação e o movimento de forte penetração popular exercido pelas 

comunidades eclesiais de base.[iii] 

A Igreja Católica se refez do cisma que gerou o protestantismo e a enfraqueceu, pelo menos 

em termos quantitativos de seguidores, por alguns países europeus. Manteve sua influência na 

Itália, Espanha e Portugal. Na Grécia e Rússia uma nova divisão gerou a Igreja Católica 

Ortodoxa. Mas o movimento que levou ao seu ressurgimento foi escorado 

em linhas de caráter contemplativo e de rejeição à riqueza. Cumpriu papel 

importante as correntes franciscanas e os jesuítas, que comungavam 

praticamente dos mesmos valores. E foram essas correntes católicas, 

inspiradas na veneração à pobreza por Francisco de Assis, e no caráter 

missionário da Companhia de Jesus, que se deu a maior influência no que se 

denominou chamar de Novo Mundo: a América. Embora na última década 

tenha vigorado um pensamento católico conservador, com o fortalecimento de segmentos que 

usam práticas semelhantes aos evangélicos, como a corrente mais forte nesse aspecto, a 

carismática, e outros ultraconservadores a ponto de se oporem a certas ações do próprio papa 

Francisco, que tem adotado discursos que se contrapõem à lógica gananciosa capitalista. 
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Enfim, qualquer discussão sobre ideologia não pode menosprezar esses movimentos e como 

a história das religiões explicam a forma como foram se dando o processo de transformação 

das sociedades modernas. E podemos incluir nisso a influência e o crescimento exponencial 

do islamismo, na configuração das sociedades orientais, ou do hinduísmo e budismo em 

grandes populações asiáticas. Mas não é esse o caso, embora ilustre bem como as religiões se 

tornaram fatores de disseminação de ideologias que serão apropriadas pelos detentores do 

poder, notadamente por aqueles que avidamente disputavam as riquezas. 

Ou seja, se quisermos compreender por quais caminhos, ou cenários, podemos seguir no pós-

pandemia, o melhor que fazemos é olhar para o passado. “A história é um profeta com o olhar 

voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será” (Eduardo Galeano). O 

que aconteceu em épocas passadas após situações de caos atingirem as sociedades? Sobre 

quais suportes as pessoas se sustentaram para superarem as adversidades? É essencial 

conhecermos esses processos, para nos ensinar como superar o momento crítico em que 

estamos. 

 

UM MUNDO PÓS-PANDEMIA OU PÓS-CAPITALISMO? 

 

Mas em direção a que futuro? O que temos hoje como presente pode ser visto como o futuro 

pensado lá atrás, em circunstâncias parecidas, de crise e de caos? Se chegamos até aqui, com 

uma sociedade desigual, com dois terços das pessoas vivendo em condições de pobreza e um 

desiquilíbrio social vergonhoso, foi porque a forma como 

saímos dessas crises não se fundamentaram em perspectivas 

que fossem solidárias e coletivistas. 

O que podemos encontrar em um mundo devastado? Seja em 

temos de guerra, de grave crise econômica ou em meio a uma 

pandemia, cuja doença não pode ser contida por medicamentos? Desespero, medo, 

descontrole social, agonia e sofrimento. Esse cenário, que é o atual, nos leva em direção ao 

aprisionamento doutrinário que as religiões comandam. Não à toa que houve toda uma pressão 

para que as igrejas não fechassem durante a pandemia. Haverá a corrida na disputa pelos 

desesperados. E a fé, convenhamos, constitui-se em um bálsamo em meio a situações 

desesperadoras, de perdas de entes queridos e falta de perspectivas para as pessoas. 

Por outro lado, aqueles que controlam os meios de produção e definem os caminhos por onde 

seguirá a economia, irão desesperadamente recuperar seu poder de riqueza. Já que não estão 

acostumados a ver escaparem por meio de seus dedos uma quantidade tão grande de ativos, 

de ações desvalorizadas e de redução de seus lucros. A fé no dinheiro soma-se aquela 

esbravejada nos templos, e conduzirão os rebanhos, em metáforas bíblicas, seus carneiros e 

ovelhas, sempre cordatos, pelos mesmos caminhos de aceitação das desgraças como desígnios 

divinos, tendo os sacrifícios como provação aos que têm fé. Como sempre, poucos serão os 

ungidos. 
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Evitar esse caminho não é fácil, mas é o cenário mais provável. Resta no entanto apostar na 

construção de meios que nos levem a romper com esses mecanismos, o que não 

necessariamente significa tornar-se ateus, mas reforçar o poder das comunidades, por 

alternativas solidárias e através da cooperação construir alternativas, que, inclusive, se 

contraponha a estrutura gananciosa de um sistema capitalista absolutamente perverso, e de 

combate a políticas perversas que obstruem qualquer caminho que não seja o determinado por 

uma lógica insana e individualista. Esse caminho inevitavelmente levará ao descontrole social. 

É necessário tornar usual palavras como resiliência, solidariedade, comunidade, comum 

união. Se observarmos o comportamento deste governo que nos deixa apreensivos quanto ao 

que será o futuro desse país, veremos que suas ações se contrapõem ao que significam essas 

palavras. O atual presidente e seus seguidores, inclusive os que gritam dos púlpitos de templos 

acintosamente e estupidamente, de igrejas que pregam vidas em bolhas somente com aqueles 

que ali frequentam, possuem comportamentos centrados no ódio, no distanciamento da 

sociedade, na frieza dos relacionamentos e na insensibilidade com as pessoas mais 

vulneráveis. Por isso esse governo tem como estratégia principal a desunião. Não visa uma 

união nacional, não deseja o fortalecimento do país e o respeito à suas diferenças e 

diversidades. 

O cenário mais provável do que virá pela frente não será muito diferente em termos 

ideológicos do que estamos deixando para trás. Poderá ser pior, porque em meio a um caos e 

uma enorme crise econômica, com milhões de desempregados, provavelmente com um 

percentual que chegará a um terço da população. 

Como vejo o mundo hoje, e analiso o passado, me resta enfatizar a necessidade de buscarmos 

fortalecer os mecanismos que venham a aglutinar as pessoas vulneráveis, oprimidas, 

desempregados, enfim, principalmente aqueles que vivem nas periferias das grandes cidades. 

Em um forte movimento que garanta a essas pessoas terem à sua disposição entidades que 

lhes deem voz e a exigirem a presença do Estado em ações que lhes protejam, por direito. Para 

que possam lutar por esses direitos que mesmo antes da pandemia já estavam sendo destruídos 

e retirados. E a partir dessas organizações focar na busca por outro mundo, outra globalização, 

outra mundialização, em que a solidariedade, a cooperação e o bem comum, seja o objetivo 

alcançável, e que garanta à essas pessoas mesmo que em condições miseráveis de vida um 

sentimento de autoconfiança, de percepção da realidade e de possibilidade de adquirir 

capacidade crítica para compreenderem que o mundo em que vivemos é movido pela luta de 

classes. E somente sua organização e senso de comunidade garantirá conquistar esse novo 

mundo. Para além da pandemia do Covid19 e do capitalismo. 

 

NOTAS: 

[i] FAST, Howard. Spartacus. São Paulo: Círculo do Livro, 1979. 

[ii] Aqui refiro-me à construção do mundo ocidental. O Império Romano do Oriente, e, principalmente após a 

sua queda, tomou outra direção e seguiu outros preceitos religiosos fundados no islamismo, cuja ideologia 

indicava reação diferente às agressões sofridas: olho por olho, dente por dente. 
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Leitura complementar: 
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de https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/view/10301 
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ESTAMOS ATINGINDO OS LIMITES DA NATUREZA HUMANA E DO 

ECOSSISTEMA 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/05/sos-saude-estamos-atingindo-os-limites.html 

04 de maio de 2020 

 

O momento que atingimos, em termos do desenvolvimento 

humano, e de ações antrópicas sobre a natureza, pode ter 

chegado a um ponto da curva de difícil retorno, a depender 

do tempo para reação. A aceleração marcante das inovações 

e transformações geradas por um novo ciclo do capitalismo, 

na virada do século XX para o XXI, indicam uma destruição imponderável do nosso 

ecossistema. Saímos, séculos atrás, da situação em vivermos numa sociedade contemplativa, 

teocêntrica, e avançamos rapidamente para um novo mundo onde a criatura humana se tornou 

ela própria deus de si mesma, e justificou o mito da religião ocidental, da representação divina 

como correspondente a figura humana. Mas o “homo-deus”, na expressão de Yuval Harari, 

suplantou qualquer poder divino, porque este é abstrato. Na concretude de seus atos, e do 

racionalismo que imperou na lógica antropocêntrica, cada vez mais, nos deparamos com uma 

rapidez estonteante nas técnicas, nas ciências, no desenvolvimento tecnológico e na facilidade 

de comunicação. Tornamos o tempo refém de nossos desejos, mas foi preciso nos acelerarmos 

pela imensidão de objetos que criamos e precisamos nos adaptar. E buscamos criar 

inteligências artificiais que podem nos superar em capacidade de construção de novos meios 

e formas de “vida”. Caminhamos para fazer de nós mesmos seres obsoletos, em essência. 

Esse destino que tem sido construído a partir da obsessão por 

ganhos financeiros e pavimentou uma lógica sistêmica que 

sobrepõe a busca pelo lucro incessante, desvalorizando a vida e 

impondo pela ganância, que mecanismos de governanças 

determinem os custos da vida humana pelos padrões dos gráficos 

e algoritmos que dominam os mercados financeiros e o viés 

neoliberal da economia. A guerra, a disputa ao extremo pela riqueza, os interesses frios e 

calculistas para se obter ganhos a qualquer custo, tornou um dos clássicos da estratégia, o livro 

“A Arte da Guerra”, de Sun Tsu, escrito há mais de dois mil anos, como dos mais consumidos 

por administradores, CEOs de grandes empresas e os que lidam com grandes negócios. É um 

livro que se encontra mais nas prateleiras dessas áreas, do que no interesse dos estudiosos de 

História e Geopolítica, onde ele deveria estar. 

Assim, atentos a esses processos, torna-se mais fácil entender as perigosas escolhas feitas 

pelos governantes em suas políticas e em quais setores estratégicos se investem mais, ou 

menos. As consequências batem à nossa porta, às vezes em forma de microrganismos difíceis 

de serem identificados e, principalmente, combatidos. Chega a hora, então, de escolher quem 

dentre os humanos serão sacrificados. A análise, pura e simples, dos mecanismos de 

funcionamento do sistema capitalista, nos dá facilmente essa resposta. 
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As decisões políticas de um governo sobre ações, por exemplo, 

que afetem a nossa biodiversidade de maneira extrema, 

sucumbindo à aceitação da devastação da natureza, por omissão 

ou por política deliberada, causa, inevitavelmente, reflexos e 

consequências devastadoras por toda uma cadeia de 

relacionamentos que nos conectam em fluxos complexos mas que estão umbilicalmente 

ligados. Há um equilíbrio natural que comanda a vida em nosso planeta, nos mais diversos 

biomas e ambientes diversificados que se espalham pelo globo terrestre. Qualquer quebra 

nesse equilíbrio afeta em um efeito dominó sequencialmente uma diversidade enorme, de 

seres vivos que se completam até mesmo nas suas incompatibilidades. 

Para não discorrer muito nessa direção, basta citar o mal que se faz atualmente o uso 

descontrolado de agrotóxicos com alto poder de destruição sobre diversas espécimes, que tem 

afetado abelhas e, por consequência, impactado fortemente no processo de polinização de 

plantas, levando a ocorrência de desaparecimento da flora, e a própria dizimação das abelhas. 

Isso é indescritível para compreensão da dimensão que atinge esses processos danosos e 

devastadores. Imaginemos o quão destruidor é o desmatamento de matas e florestas, de 

destruição de biomas, e os desequilíbrios causados pela ausência de populações mais variadas 

de seres vivos, desde microrganismos até animais e árvores de grande portes. Deixamos de 

ser o que sempre fomos e construímos um mundo esgotado em termos de biodiversidade, de 

descontrole socioambiental e onde a ausência de predadores naturais de diversas espécies 

podem levar, e estão levando, a um ambiente totalmente descontrolado. 

As cidades, por seus entornos destruídos, empurram espécies silvestres para convivência com 

seres humanos já debilitados em termos de capacidade imunológica, pelo afastamento com a 

natureza e pela vida em um ambiente disseminador de doenças pela absoluta ausência de 

estruturas adequadas de saneamento. A água, fonte da vida, torna-se um importante vetor de 

transmissão de doenças e geração de organismos destruidores, que afetam com destaque 

crianças e os mais velhos, mas não deixa ninguém imune. Principalmente os mais pobres, que 

representam a maioria da população mundial, e em alguns países correspondem a dois terços 

de suas populações. 

Ter a dimensão dessa realidade é fundamental para 

compreendermos as decisões sobre os investimentos estatais, e 

para onde eles serão alocados. O que temos vistos nos últimos 

anos, embora tenha crescido muito fortemente as pressões 

sobre governos e governanças mundiais e nacionais, é uma 

negligência de atores principais, porque administram grandes nações ou aquelas mais 

poderosas economicamente. Uma absoluta falta de consenso sobre o que deve ser prioritário, 

e a necessidade de preservar o que ainda resta de uma natureza terrivelmente atingida pelas 

ações gananciosas de grupos insensíveis e insensatos, mas com objetivos claros e definidos 

na linha especificada anteriormente. 
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Entro aqui no elemento principal, objeto desse artigo: a saúde. Sabemos, e já abordamos isso 

em textos anteriores, que a cidade se tornou o polo atrativo no interesse do desenvolvimento 

de um sistema produtor de mercadorias. E essas se realizam, são produzidas, e circulam 

majoritariamente nas cidades. Os mercados consumidores exponencialmente cresceram a 

partir do desenvolvimento acelerado das cidades. As condições de vida, no entanto, não 

acompanharam o processo de urbanização. A utilização da mão de obra assalariada, cada vez 

mais disponível à medida em que as pessoas se deslocavam do campo para cidade, beneficiava 

os proprietários dos meios de produção, e os baixos salários pagos se refletiam no crescimento 

de periferias, e nessas de bairros desprovidos de infraestruturas adequadas, principalmente 

sanitárias, com falta de água, higiene e saneamento básico. A pobreza se tornou uma doença, 

que potencializava a disseminação de outras doenças crônicas transmissíveis ou não-

transmissíveis, endêmicas, epidêmicas, metabólicas etc. Seja ligada ao estilo de vida urbano 

ou às condições sanitárias inadequadas. Mas como o Estado passou a lidar com essa situação, 

de uma população fragilizada pela miséria, e que aumentava junto com as cidades, de forma 

desordenada e descontrolada? 

O século XX, já vimos, passou por momentos cruciais, que exigiram do Estado a intervenção 

necessária para conter surtos epidêmicos ou crises econômicas graves, depressivas. Em cada 

um desses momentos o desafio principal foi como lidar com um número muito elevado de 

pessoas que viviam em condições de vida miseráveis. Foi preciso uma forte intervenção estatal 

para recompor empregos e ganhos salariais que garantisse a essa população consumir numa 

escala que viesse a tirar o sistema da crise, em função de paralisação da economia, nos dois 

cenários citados. A Europa agiu acertadamente, com base na aplicação de políticas 

keynesianas e com forte incremento financeiro a partir do Plano Marshall. Instituiu-se, assim, 

o que ficou conhecido como “Welfare State”, ou Estado de Bem-Estar Social. Naturalmente 

existia o interesse do bloco capitalista em demonstrar que havia também em seus interesses 

uma preocupação com as questões sociais, a fim de se contrapor no âmbito da guerra fria, ao 

socialismo representado pela União Soviética. 

A Globalização, ou Mundialização, traria outras 

concepções, a partir da crise dos países socialistas, e da 

subjacente crise do sistema capitalista. Intensificou-se um 

outro viés na economia e uma inversão na maneira como o 

Estado até então agia, no sentido de manter a economia sob 

controle a partir da necessidade de garantir aos cidadãos o 

pleno emprego e níveis salariais que tornassem seus estilos de vida compatíveis com 

segurança social, saúde e educação. 

A partir de então tornou-se mantra o discurso de retirar as amarras que os estados impunham 

as empresas. A desregulamentação da economia tornou-se o novo objetivo a ser alcançado, 

para limpar o caminho de controles que continham as possibilidades de ganhos, e, 

consequentemente impediam que as empresas pudessem crescer e oferecer melhores 

oportunidades àqueles trabalhadores mais capacitados, num mundo marcado pela necessária 
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especialização em setores importantes que surgiam e se tornavam motores do crescimento. 

Um novo processo da revolução tecnológica capitalista se impôs, agora alimentando mais 

fortemente a ganância, erigida ao patamar de quase divindade, e apregoada como algo 

essencial para o desenvolvimento. 

Essa nova valorização da ganância se tornou marcante em um filme clássico no final dos anos 

1980, época em que começava a se desconstruir o estado de bem estar social na Europa e 

EUA: Wall Street – Poder e Cobiça, no discurso expressado pelo personagem central, um 

megainvestidor Gordon Gekko: 

“A questão é, senhoras e senhores, que a ganância — na falta de uma palavra melhor 

— é boa. Ter ganância é certo. Ter ganância funciona. A ganância esclarece, separa 

e captura a essência do espírito evolucionário. A ganância, em todas as suas formas 

— ganância pela vida, pelo dinheiro, pelo amor, pelo conhecimento — marcou a 

evolução da humanidade. E a ganância — lembrem-se de minhas palavras — irá 

salvar não apenas a Teldar Paper, mas aquela outra empresa chamada Estados 

Unidos da América. Obrigado.”[1] 

Essa redução da influência do papel do Estado na economia abriu caminho para um mais forte 

protagonismo das empresas, grandes corporações, em atividades antes controladas e, cujo 

objetivo, era garantir as condições básicas para que as pessoas fossem respeitadas em seus 

direitos de cidadania. Naturalmente o foco dessas empresas seriam aqueles setores caráter 

estratégico, e com maior demanda no mercado e potencial de crescimento pela incorporação 

de novas tecnologias. 

Um desses setores, que pela própria característica da urbanidade teria um forte potencial de 

investimento e retorno lucrativo, era a indústria da saúde, principalmente a farmacêutica. 

Alguns países, pela própria característica de suas democracias, com uma maior e mais efetiva 

participação da população em reivindicações e na garantia de seus direitos, foram forçados a 

manterem muitos mecanismos conquistados no Walfare State, e a garantir proteção à saúde 

das pessoas, por meio de seguros ou planos bancados pelo Estado de forma universal. Evidente 

que com o tempo e as transformações geradas pela economia muitos desses serviços foram 

terceirizados, embora pleno e quase gratuito, eram administrados por empresas que recebiam 

do Estado para isso. Os modelos foram se diferenciando, mas em muitos países europeus se 

manteve o atendimento às pessoas à saúde como direito de cidadania. 

Mas nos EUA isso se deu de forma diferente. A radicalidade gerada pela guerra fria opunha 

qualquer mecanismo de atendimento à população que pudesse ser caracterizado como controle 

do Estado. As vozes ultra-conservadoras elevavam o tom de seus discursos e atacavam essas 

propostas como sendo de caráter socializante. Evidente que por trás disso estavam interesses 

de grandes corporações farmacêuticas, de empresas que começavam a despontar com força na 

administração hospitalar e que aliavam essa atividade com a venda de planos de saúde, 

apresentadas como eficientes na proteção da vida. 

Esse forte poder, que emergiu com muita força e se impôs, escondia uma perversidade que 

traria fortes consequências. O interesse econômico e a ganância presente na forma como esses 

planos de saúde se estruturavam desrespeitavam, assim como continuam fazendo até nos dias 
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de hoje, a condição dos indivíduos em momentos em que suas vidas estavam necessitando 

urgentemente de internações hospitalares ou de acompanhamento de doenças crônicas. Isso 

foi muito bem abordado pelo cineasta estadunidense Michael Moore, no documentário 

premiado em 2008 com o Oscar, “Sicko – SOS Saúde”.[2] 

Moore usa uma linguagem bem típica em seus documentários, onde 

mescla a crítica ferina ao estilo de vida “americano” (american way of 

live) com fortes ironias. Mas ele consegue construir bem a crítica ao 

sistema de saúde naquele país, e o forte discurso conservador que se 

impunha e se impõe, por meio de lobbies no Congresso e de uma política 

agressiva das corporações farmacêuticas. Em trechos onde percorre 

outros países, cujos sistemas de saúde são mais abrangentes, 

protecionistas e gratuitos, como Canadá, Reino Unido (cujo modelo em 

parte foi copiado para a constituição do Sistema Único de Saúde – SUS – no Brasil) e França 

na Europa; e Cuba, na América Central. Neste último, a exposição de como os prisioneiros da 

prisão de Guantánamo eram atendidos, com maior proteção e atenção que os estadunidenses 

que haviam participado dos resgate de corpos no Wall Trade Center, e não conseguiam ter um 

cuidado em suas saúdes protegidos pelo Estado, pode ser questionado pela forma como Moore 

se manifesta, mas o objetivo, creio, era demonstrar uma incoerência com a maneira como o 

governo de seu país tratava o seu povo. Em Cuba, Moore mostra um sistema de saúde com 

outro viés, não curativo, mas preventivo, e oferecido de forma universal e gratuita para a 

população. 

Mas em relação à Europa alguns elementos de como isso passou a funcionar após a década de 

1980, principalmente na segunda década do século XXI, não foram abordados, como o 

crescente processo de terceirização. E, até pela data em que o documentário foi produzido, 

não estão contempladas as mudanças que se tornaram constantes em diversos países, 

reduzindo os direitos de atendimento à saúde, previdenciários e de aposentadorias. Essas tem 

sido as principais batalhas que têm levado às ruas centenas de milhares de pessoas, 

principalmente na França, só contidas pela disseminação da Covid19. 

As propostas dos governos tem sido de reduzir os impactos causados pelo que eles consideram 

“gastos” excessivos e rombos gerados por um desequilíbrio devido a um envelhecimento da 

população e à estagnação do crescimento demográfico. Esses são argumentos usados 

praticamente em todos os países que, após a crise de 2008 tiveram que lidar com forte déficit 

causado pelo custo de ter que intervir naquele momento para salvar os bancos e o sistema 

financeiro da bancarrota. Ao fim, e ao cabo, a corda quebra para o lado mais fraco, a não ser 

naqueles países que conseguiram realizar grandes manifestações populares e greves nacionais. 

Nos EUA, em nenhum momento se consolidou um modelo padrão de atendimento à saúde 

que fosse universal e gratuito. Apesar de alguns programas voltados para atendimentos 

básicos às camadas mais pobres, isso não atingia o acompanhamento a doenças de alta 

complexidade. Aliás, algo que também terminava não ocorrendo em grande parte dos que 

possuíam planos de saúdes, que lá funciona de forma diferente. O paciente precisa ser atendido 
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e depois os seus gastos serão restituídos pelas empresas, na maioria dos casos. Às vezes isso 

não acontece, porque determinadas enfermidades não são identificadas como incluídas nos 

contratos, levando a situações de falências pessoais ou de necessidade em se desfazer de algum 

bem para cobrir os custos hospitalares ou dos altos custos dos medicamentos. 

Mais recentemente, após proposta de Barack Obama, em 2010, em criar um sistema de saúde 

que possibilitasse a todos um atendimento amplo e de caráter estatal, uma vez que cerca de 40 

milhões de pessoas não possuem nenhum tipo de atendimento médico, gerou uma forte disputa 

com os setores conservadores, resgatando comportamentos radicais semelhantes aos que 

existiam durante a guerra fria, com acusações de ser um projeto estatizante e socializante. 

Obama passou a ser visto como defensor do Socialismo, em função dessas propostas. Apesar 

de aprovado o “Obama Care” como ficou conhecido, ou “Affordable care act” (Lei de 

Assistência Acessível) se tornou foco de uma forte disputa entre democrata e republicanos, 

até ser deformado por ação da justiça. Com a eleição de Trump o “Obama Care” foi mais 

ainda atacado, o que já estava acontecendo mesmo durante a campanha, e sua derrota se tornou 

uma das principais bandeiras do governo Trump. 

Na essência, e de forma cruel, o que identificamos é a mais clara mercantilização da vida. O 

que, em verdade, tem acontecido nas últimas décadas, no âmbito de uma globalização 

perversa, é a ganância em sua forma mais acentuada, e, após a desregulamentação da 

economia a partir da década de 1990, uma transformação radical com praticamente todos os 

setores, inclusive aqueles onde o Estado ainda dava alguma cobertura social, sendo objeto de 

cobiça de grandes corporações. O adoecimento se espalhava celeremente em uma sociedade 

onde a cobrança por resultados e competências se davam de forma agressiva. O stress e a 

angustia potencializavam os sintomas de diversas outras doenças e elevava os riscos nas vidas 

das pessoas, impondo a elas o uso de alguma forma de droga, ou medicamento, que as 

fizessem lidar com as cobranças em um mundo onde o desemprego se acentuava e a 

meritocracia se impunha acentuando os desequilíbrios sociais. 

No entanto, o outro lado dessa moeda, se fazia transparecer 

de forma mais nítida. A pobreza enfraquecia uma enorme 

população, desprovida de atendimentos básicos à saúde e 

vivendo em condições insalubres e miseráveis. Nesses 

ambientes a disseminação das doenças se alastrava 

rapidamente, ceifando vidas de crianças recém-nascidas e reduzindo o tempo de vida. Embora 

essas condições gerassem também altos custos ao Estado, a insensibilidade e a frieza daqueles 

que controlam a riqueza, termina por fazer surgir uma nova nomenclatura na abordagem e 

entendimento da política que negligencia a vida dessas pessoas pobres, malnutridas, idosas e 

que possuem doenças crônicas: a necropolítica. Afinal, suas mortes não seriam mais do que 

estatísticas em uma conjuntura que retirava dessas pessoas as mínimas condições de 

sobrevivência, por meio da exclusão de seus direitos a viver com dignidade e na velhice. 

De dois modos o mundo se transformou e nos levou para situações como de pandemias como 

vivemos nos dias de hoje. Por um lado, a destruição dos biomas e de suas biodiversidades 
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causou um forte impacto no equilíbrio ecológico, fazendo com que animais silvestres 

invadissem as cidades em busca de recolhimento e alimentação, e dessa forma trouxessem 

consigo vírus e bactérias potentes, com nossos anticorpos sendo incapazes de contê-los. 

Dentre outras coisas que são agravantes nessa nossa relação com a natureza, em parte citada 

no início desse texto. 

Por outro lado, as condições de vida nas cidades, com uma alta taxa demográfica e populações 

concentradas em cinturões de misérias em megalópoles com milhões de pessoas, em sua 

maioria vivendo em condições precárias e em meio a todo o tipo de podridão causada pela 

ausência de proteção do Estado e planejamento que ordenasse suas habitações e garantisse um 

mínimo de saneamento básico e água tratada. 

Muito se diz atualmente que o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. É na verdade 

um sofisma. Porque “tudo muda o tempo todo, no mundo” (Lulu Santos). Vivemos em uma 

escalada de transformações e de mudanças, que nos dias atuais assume uma aceleração gerada 

pelos avanços tecnológicos, mas que determinam um novo tempo, marcado por fortes ações 

antrópicas, que serão determinantes no que alguns estudiosos já falam da “sexta extinção”, 

com o desaparecimento de uma quantidade muito grande de espécies, da fauna e da flora, que 

nos afetará sobremaneira, a partir do que já se evidencia nos grandes eventos climáticos 

extremos. 

As transformações só advirão no sentido desejado àqueles que 

tem juízo e desejam a manutenção da harmonia ser humano-

natureza, se houver uma mudança na lógica como o mundo está 

sendo governado. As desigualdades sociais, as diferenças 

existentes nas cidades e a destruição do ecossistema são os 

pontos cruciais que precisam ser atacados com políticas que 

sejam absolutamente contrárias àquelas que estão sendo 

implementadas por governantes de países que até então se constituem em empecilhos para a 

construção de um futuro mais harmônico e de respeito à vida humana. 

O Covid19, por si só, e mesmo com a imensidão de mortes que ela carrega, não significará 

nenhuma postura sensível, ou de virada na política desses países e do conservadorismo que os 

conduzem. Será necessário muito protagonismo das pessoas que se guiam pela ciência, pelo 

sentimento de solidariedade e pelo desejo de construir um outro mundo, onde a cobiça e a 

ganância sejam substituídas pela resiliência e cooperação. 

 

NOTAS: 

[1] Filme: Wall Street Poder e Cobiça. Dirigido por Oliver Stone, 1987. 

[2] Sicko – SOS Saúde. Dirigido por Michael Moore, 2007. 
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Ciência, saúde e doenças emergentes: uma história sem fim 

http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1767-ciencia-saude-e-doencas-emergentes-uma-historia-

sem-fim.html#.Xq9wW6hKhPa 

SiCKO – SOS Saúde e a mercantilização da vida 

https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/999/1974 

Entenda a reforma no sistema de saúde dos EUA 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/03/100319_reforma_saude_entenda_ac_np.shtml 

A desindustrialização também colapsou a Saúde 

https://outraspalavras.net/crise-brasileira/a-desindustrializacao-tambem-colapsou-a-saude/ 

''Se não mudarmos nosso estilo de vida, seremos vítimas de monstros ainda mais violentos que este coronavírus'' 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Sociedade-e-Cultura/-Se-nao-mudarmos-nosso-estilo-de-vida-

seremos-vitimas-de-monstros-ainda-mais-violentos-que-este-coronavirus-/52/47262 

O discurso de Gordon Gekko, no filme Wall Street (1987) 

https://groupphx.wordpress.com/2013/07/29/o-discurso-de-gordon-gekko-no-filme-wall-street-1987/ 

Coronavírus não vai mudar a crença de que é possível vencer a morte, diz Harari 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/05/coronavirus-nao-vai-mudar-a-crenca-de-que-e-possivel-

vencer-a-morte-diz-harari.shtml 
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O ANTROPOCENO E COMO NOSSAS RELAÇÕES COM A NATUREZA 

AFETAM NOSSAS VIDAS E MULTIPLICAM AS DOENÇAS 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/05/o-antropoceno-e-como-nossas-

relacoes.html 

18 de maio de 2020 

 

Será que podemos falar algo neste momento, que não tenha 

a Covid19 como centro da preocupação? Muito difícil. 

Podemos tentar, mas, ao final, vamos terminar caindo nessa 

questão. Porque tudo que diga respeito ao nosso estilo de 

vida, e à maneira como nos relacionamos na sociedade, e 

como se dá a relação humana com a natureza, 

indubitavelmente nos levará a indagar sobre as consequências dessas relações. E a pandemia 

causada pelo vírus “Sars cov-2” tem uma razão de existir, ela não surge espontaneamente, 

suas causas estão sendo investigadas, e já é possível dizer que tem a ver com nossa forma de 

nos relacionarmos com o nosso meio, a natureza e a sociedade. 

Mas aqui não vamos partir das consequências. O objetivo é 

analisar as questões relacionadas aos problemas ambientais, 

sob um foco diferente daquele que comumente a mídia 

costuma enfocar. Vou procurar inverter a maneira como as 

coisas são mostradas, e repetidas ad nauseam. Normalmente 

o foco das notícias são as consequências. Por exemplo: aquecimento global (considerando 

todas as polêmicas que existem em torno dessa expressão). Ora, que seja, suponhamos que de 

fato haja um “aquecimento global”, embora eu não goste dessa expressão. Mas de maneira 

nenhuma isso pode ser visto como o nosso parâmetro para considerarmos as condições do 

planeta Terra. 

O que quero dizer é que as mudanças climáticas, ou os eventos climáticos extremos, geram 

efeitos diversos, e a elevação da temperatura da terra é uma delas(). Mas essas não são as 

causas. E muito menos os eventos extremos se explicam por si sós. Primeiro, é preciso dizer 

(e não vou me estender porque fugiria da minha especialidade) que as transformações na 

natureza ocorrem desde milhões de anos atrás, de maneira sucessiva. É impossível determinar 

o tempo de duração da terra, mas conta-se em bilhões de anos, desde o que poderia ter sido a 

sua origem: o Big Bang. Compreende-se, por esses números, que nada que se possa falar sobre 

a terra, ou o universo de uma maneira geral, possa ser dito de maneira simplificada. 

Contudo, não podemos fechar os olhos e desconsiderar todo esse processo que advêm de um 

longo tempo, e imaginarmos que nossas origens se contam a partir de uma ação de um ser 

divino, porque não vamos chegar ao começo, já que teríamos que buscar respostas sobre como 

surge esse Deus. E, certamente ficaríamos como vemos divertidamente um cachorro girando 

em círculo tentando morder o seu próprio rabo. Da mesma forma, o reducionismo da 
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existência da terra vinculando ao surgimento do ser humano tornaria esse o Planeta dos 

Humanos[1], pressupondo que daí seria o início das transformações na terra. 

Portanto, estamos diante de situações muito complexas, e da necessidade do entendimento de 

transformações que são potencializadas pela ação humana, ou poderíamos usar a palavra 

aceleradas, mas jamais podemos esquecer que, independentemente da ação humana mudanças 

acontecem na natureza, seguindo um ciclo normal, de um equilíbrio necessário que muitas 

vezes passou por processos de extinção em larga escala. 

Mas não quero me aprofundar nos períodos que antecedem o 

atual, isso falando geologicamente, em milhões de anos. 

Queremos partir do antropoceno, provavelmente identificado 

temporalmente como tendo se iniciado a partir do século XVIII, 

portanto desde quando as atividades industriais assumem uma 

grande intensidade, criando uma classe forte, daqueles que 

passaram a controlar a partir dali os meios de produção não mais manufaturados, mas 

industrializados. Tempo em que também as ideias sofriam transformações revolucionárias e 

o antropocentrismo passou a assumir a condição hegemônica na relação com o conhecimento, 

deixando para traz o período em que a igreja dominava as ideias e o teocentrismo era a base 

do entendimento de como o mundo funcionava. 

Deixo em aberto aqui essa questão quanto ao surgimento do antropoceno, já que alguns 

estudiosos consideram que isso se deu desde o aparecimento do homo sapiens, quando a partir 

de então o ser humano passa a buscar formas de não somente se adaptar ao ambiente, mas 

com a capacidade que vai adquirindo de lidar com ferramentas ele  inicia um processo intenso 

de intervenção na natureza, acelerando essa relação de forma exponencial, mediante 

revoluções acentuadas nos meios de produção, e em sua capacidade de manusear e transformar 

objetos, até atingirmos esses tempos atuais, de uma enorme intensidade tecnológica. 

Mas foi principalmente a partir do fim da Idade Média que 

concepções filosóficas de base materialistas ampliaram o 

entendimento que já vinha desde a antiguidade, apesar do interstício 

medieval. Tivemos primeiro o Renascimento, um resgate das artes e 

ciências da Antiguidade esquecidas nos tempos sombrios medievais, 

e depois o Iluminismo, quando a humanidade se depara com 

filosofias que passam a expor de forma clara uma diferença essencial 

entre o homem e os demais animais, a sua capacidade de transformar o seu habitat, para além 

da capacidade adaptativa. O teocentrismo perde definitivamente lugar para o 

antropocentrismo, e o ser humano é guindado à condição de centro do universo. Kant, no 

século XVIII, vai ter um papel importante na diferença do ser humano com os demais animais, 

que por ser dotado de razão se tornaria superior à natureza bruta. (KANT, 2016, pp. 611-613) 

Por sua importância na Geografia, Kant influenciou muitos geógrafos e suas concepções serão 

importantes no próprio embate existente entre os seguidores de Friederich Ratzel e os de Vidal 
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de La Blache. Aquele tido como determinista por ver um forte processo adaptativo também 

no ser humano, e busca nisso a explicação para dar sentido e força à categoria território, 

advinda da própria maneira como os animais delimitam seus espaços, também numa clara 

influência darwinista. Já em La Blache, está mais fortemente marcada essa linha kantiana, de 

sobreposição da capacidade humana sobre a natureza, a partir de todo o processo produtivo 

que o leva a realizar transformações que modificarão seu habitat. 

Embora as duas vertentes estejam cobertas de razões, no entendimento do 

que de fato acontece entre a relação homem-natureza, a forma como o ser 

humano é elevado quase a condição de Deus, pelo seu potencial de 

intervenção na natureza e de poder transformá-la, definirá os caminhos 

pelos quais as sociedades marcharão, elevando por esse mantra a condição 

de superioridade e de deificação de si mesmo, em uma atribuição recente 

por Yuri Harari, de “Homo-Deus”. (HARARI, 2019, p. 427) 

Essa condição, de superioridade perante a natureza, e todo processo acelerativo que nos tira 

da condição de manusear primitivamente objetos à inserção de inteligências artificiais em 

objetos ultra tecnologicamente desenvolvidos, com capacidade de substituir o ser humano em 

tarefas tidas como essenciais em nossas vidas, tem sido fundamental para uma transformação 

radical em nossa forma de viver, e, consequentemente, em nossos comportamentos. A cultura 

segue, por aí, e define nossas atitudes e hábitos. 

O deslumbramento com a tecnologia ao longo dos séculos, curto tempo em que a ciência 

assumiu o protagonismo, não ela espontaneamente enquanto sujeito, mas sim, como 

instrumento da ação humana, com objetivos definidos de ampliar sua capacidade de produção 

de mercadorias e de produtos sofisticados que objetivavam, sempre, ampliar o processo 

produtivo e adquirir inovações que impulsionassem as sociedades por caminhos da 

artificialização da vida, distanciando-se gradativamente de seu ambiente natural. Este também 

aos poucos sendo atingidos por essa onda de novas tecnologias, acelerando a destruição da 

natureza, de onde se extraem as principais matérias-primas a serem usadas nesses processos. 

Devastada, a natureza foi se vendo atingida no elemento básico de sua 

existência: o equilíbrio ecológico. Condição pela qual qualquer ser vivo ou 

objeto existente se torna essencial para a vida, ou para a conformação do 

planeta, numa visão vista como dialética por um viés, ou holística, tal qual 

demonstrado no filme Avatar, explorando o mito de Gaia para dar também 

essa noção de totalidade e de interação entre todos elementos e seres vivos 

que habitam a terra. Essa concepção foi difundida no século XX, por James 

Lovelock.[2] 

É certo, contudo, não importar muito as concepções que irão nortear essas teorias para o 

objetivo que queremos transmitir aqui, visto que cada uma delas considera que a interação na 

natureza, a forma como se dão as relações entre os seres vivos, e destes com o ambiente em 

que vivem, acontecem por meio de um equilíbrio natural. 
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Pelo dito, a partir do que temos estudados, consideramos necessário e urgente abordar a 

aceleração destrutiva dessa relação que o ser humano estabelece com a natureza, de maneira 

intensa e cada vez mais sofisticada e por isso mais explosiva para esse equilíbrio ecológico. 

A chamada era antropocêntrica atinge o seu pico nos dias atuais, reduzindo a cada ano o 

intervalo entre velhas e novas tecnologias, levando a uma obsolescência rápida de inovações 

tecnológicas por curto tempo passado celebradas como novidades. 

Essa aceleração é consequência da própria característica do sistema capitalista, por essência 

expansivo (MARQUES 2016). Isso leva a um rápido descarte de algo ainda utilizável, mas 

que deve ser superado tecnologicamente para permanecer elevado o ímpeto do consumo pelo 

que é moderno e novidade. Isso faz com que a maior parte das mercadorias existentes no 

mundo atualmente tenham surgido há menos de duas décadas, ou são sistemas que se 

atualizam permanentemente e trazem sempre novas cargas de inovações. 

Com um mundo em previsão de atingir 9 bilhões de pessoas até os 

anos 2050, esse mecanismo tende a se manter num grau de obsessão 

por novas tecnologias e inovações cada vez mais acentuado. As 

consequências disso, principalmente porque o principal motor desse 

desenvolvimento são fontes de energias fósseis, mas também porque 

essas novidades tecnológicas exigem a exploração de recursos 

hídricos e minerais em larga escala, é a intensificação da destruição 

da natureza, porque é nela que se encontram as matérias primas 

necessárias para que isso tudo aconteça. 

Nos últimos anos tem surgido um movimento mundial que exige um planeta verde, e que 

atualmente tem envolvido novas gerações, jovens que despertam para o perigo que o 

expansionismo capitalista representa para o presente e os dias futuros. Mesmo que não sendo 

movimentos em essência anticapitalistas, eles não podem fugir à realidade de ser esse o 

sistema hegemônico, quase que exclusivamente dominante, que não se detém diante da 

necessidade de acumular cada vez mais riquezas nas mãos dos que controlam os meios de 

produção. 

Tudo isso nos leva aos questionamentos que são feitos por pesquisadores 

que se interessam por compreender como se dá o processo evolutivo do 

planeta terra, e os momentos que por bilhões, milhões e milhares de anos, 

transformaram o planeta em toda a sua dimensão e o ecúmeno, por 

caminhos que levaram a pelo menos cinco extinções de espécies vivas, 

animais e vegetais. Neste momento estaríamos, então, diante da sexta 

extinção (MARQUES, 2016; KOLBERT, 2015). 

Desta feita, acentuada pelos mecanismos gerados pelo agente responsável pela transformação 

acelerada do meio-ambiente, natural e artificial, o ser humano. Daí a indicação de vivermos 

em uma era antropocêntrica, na identificação da origem do termo.[3] 
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Assim, chegamos àquilo que nos angustia atualmente, uma pandemia causada por um vírus 

que se dissemina numa rapidez jamais vista antes. São dois aspectos importantes de serem 

abordados para estabelecermos uma ligação com o que quisemos dizer nas linhas acimas: o 

primeiro o tipo do vírus e a sua origem, certamente já próximos a obtermos uma resposta cem 

por cento correta, de ter surgido a partir das relações humanas com animais silvestres, fora de 

seus habitats; o segundo devido a maneira como nós nos estabelecemos nas cidades, 

superpopulosas e a facilidade com que nos deslocamos por distâncias enormes em curtos 

espaços de tempo, como consequência dos avanços tecnológicos nos meios de transportes. 

Somente esses dois aspectos, dentre tantos muitos outros que 

podemos citar, já nos coloca, a nós seres humanos, como os 

principais responsáveis pelas alterações dos ambientes 

naturais, causando um absoluto descontrole no equilíbrio 

ecológico, bem como construindo artificialmente formas de 

vida concentradas em cidades que potencializam disseminação de doenças, e onde, pela 

absoluta ausência de condições de criarmos as condições de nossas próprias sobrevivências, 

nos habituamos a nos alimentar e nos vestir seguindo padrões gerados por processos 

industriais que são fontes por onde se originam todas as ações que são destrutivas para a 

natureza e a biodiversidade. 

Por esse caminho, da agressão à natureza, e de ambientes criados por condições 

vergonhosamente desiguais, é que o caminho apontado como consequência do processo 

evolutivo sistêmico, produtor de mercadorias e destruidor de ambientes naturais, será da 

eliminação de uma quantidade enorme de espécies, que veem seus habitats destruídos. 

Algumas poucas dessas espécies, desesperadamente em busca de sobrevivência, encontram 

nos ambientes urbanos refúgios e um novo processo adaptativo. Mas trazem consigo vírus que 

são mortais para o organismo do ser humano e até mesmo de alguns animais criados em larga 

escala para atender a uma demanda alimentar de base carnívora. 

Compreendemos então, que a crise ambiental que vivenciamos nada mais 

é do que parte da crise sistêmica capitalista, pelo seu caráter 

eminentemente expansionista, e que nos leva aceleradamente para mais 

uma extinção em massa de espécies, a “sexta extinção”. A pandemia da 

COVID19 poderá não ser o maior processo de disseminação de vírus deste 

século. Se não mudarmos a forma como lidamos com a natureza, e não 

conseguirmos conter a ganância e obsessão com que se dão as relações 

capitalistas e a sua insensibilidade diante de um mundo terrivelmente desigual, iremos em 

espaços de tempos cada vez mais curtos, nos deparar com outras pandemias, e em muitos 

casos teremos que nos acostumar com a permanência entre nós de vírus que serão incapazes 

de serem contidos, transformando doenças epidêmicas em endêmicas, a infernizar 

principalmente a vida da maioria da população mais pobre e vivente em periferias 

desassistidas do poder público e entregues à uma miséria crescente. 
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Cabe-nos questionar se o ser humano também estará incluído na lista das espécies que 

desaparecerão com a “Sexta Extinção”. 

 

NOTAS: 

(*) Em conversas com um colega professor após a produção desse artigo, resolvi acrescentar essa nota 

explicativa, para melhor compreensão de conceitos que envolvem termos que hoje são ditos usualmente, mas 

muitas vezes, como eu fiz, de forma muito abrangente, mas nem sempre cientificamente correta: "mudanças 

climáticas", esse termo é amplo e usual, mas é errado sob o ponto de vista da Climatologia, mudanças climáticas 

são mensuráveis em intervalos iguais ou superiores a 100 mil anos, o que temos é "variabilidade climática", pois 

são intervalos curtos de uma ou mais décadas e causadas pelo ser humano. O mais adequado e que não gera 

problemas é a "ciclicidade climática", pois os eventos extremos se repetem, após décadas, séculos etc. É possível 

determinar a idade da Terra sim: 4,56 bilhões de anos. (...) o Big Bang ocorreu há 13,87 bilhões de anos, portanto 

a Terra não é derivada disso, mas sim de vários processos astrofísicos que ocorreram na galáxia Via Láctea até 

gerar o Sol e o Sistema Solar, por um período de aproximadamente 5 bilhões de anos após o Big Bang". (Prof. 

Dr. Paulo Henrique Azevedo Sobreira. Geógrafo (bacharelado e licenciatura) e Cosmógrafo. Mestre e Doutor 

em Geografia Física - Ensino de Astronomia em  Geografia. Professor Associado do Instituto de Estudos 

Socioambientais - IESA-UFG) 

[1] Faço aqui um trocadilho não com o Planeta dos Macacos, o filme. Mas com um documentário, produzido por 

Michael Moore e lançado em 2019, “Planeta dos Humanos”, disponível no You 

Tube: https://www.youtube.com/watch?v=VKNTrFKju3g 

[2]  Lovelock propôs a teoria Gaia. Esta teoria propõe a existência de um sistema cibernético de controle, que 

compreenderia a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera, os solos e parte da crosta terrestre, e teria a capacidade de 

manter propriedades do ambiente, como a composição química e a temperatura, em estados adequados para a 

vida. https://www.ecodebate.com.br/2017/07/04/teoria-de-gaia-de-ideia-pseudocientifica-teoria-respeitavel-

artigo-de-roberto-naime/ 

[3] Palavra formada a partir do Grego ANTHROPOS, “homem”, mais  GENEA, “geração, raça, 

ascendência”. https://www.dicio.com.br/antropogenico-2/ 
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O MUNDO PÓS-PANDEMIA: ENTRE A DISTOPIA E A UTOPIA 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/05/o-mundo-pos-pandemia-entre-distopia-e.html 

23 de maio de 2020 

 

É muito arriscado querer prever como será o mundo pós-

pandemia. Pode parecer um paradoxo essa frase com o título 

utilizado. Mas quando falo da dificuldade em tentar 

identificar por quais caminhos o mundo seguirá quando 

passar toda essa agonia causada pela disseminação do “Sars 

Cov-2”, me refiro à impossibilidade de termos algo concreto, neste momento, que nos garanta 

com uma margem tranquila de convencimento, desenhar o cenário no qual a humanidade 

entrará a partir de 2021. 

Digo em termos concreto porque parece ser muito cedo para medir as consequências dessa 

hecatombe  epidemiológica, já que ainda estamos na metade da pandemia, principalmente 

aqui na América Latina e em especial, no Brasil, onde a situação se torna mais grave como 

decorrência do negacionismo criminoso e a abominação por parte do governo federal, e de 

sua legião de ignorantes que o apoia, em seguir protocolos médicos e científicos, a respeito 

de uma doença terrível, até então sem tratamento. 

É possível, no entanto, antever algumas situações, mas que não representam novidades, senão 

um agravamento de condições anteriores, principalmente nos aspectos geopolíticos e 

econômicos. Esses dois aspectos andam juntos em muitas das circunstâncias, do que já vinha 

ocorrendo e das transformações que serão geradas por essa crise epidêmica. As relações EUA-

China é uma delas, cujas divergências deverão se ampliar consideravelmente, tanto mais 

quanto se aproximarem as eleições dos EUA. A estratégia por trás do Poder nesse país se 

repete há décadas, seja com governos democratas ou republicanos. Criar uma crise 

internacional, seja com guerra ou ameaças de confronto, com países que lhes incomodam, e 

assim, dessa forma reforçar o discurso nacionalista, de defesa da segurança nacional, e atrair 

eleitores para a reeleição do mandatário em curso. 

Outra crise que se agravará é a que envolve as questões ambientais. 

Em nossa situação particular, e que está relacionado 

principalmente a Amazônia, isso já está no processo de 

estrangulamento e no limite das condições suportáveis. Mas assim 

será também em outros biomas e por toda parte do mundo. O 

modelo de sociedade que adveio com a era antropocêntrica atingiu 

o limite do suportável na relação com a natureza e atingiu o seu pico nessas duas primeiras 

décadas do século XXI. 

Certamente a disputa pelo petróleo, principal fonte energética da matriz capitalista, também 

estará no topo dos conflitos, e seguirá no crescimento exponencial do enfrentamento entre os 

principais produtores e exportadores, como já estava acontecendo antes da pandemia e se 
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agravou exatamente quando a disseminação do vírus se espalhou pela Europa e daí para todos 

os cantos do mundo. A oscilação do preço do petróleo pode quebrar economias, além de deixar 

por um fio as relações geopolíticas, em vias de gerar graves conflitos entre nações, semelhante 

ao que já tem acontecido historicamente, mas agora em outro patamar pelo agravamento da 

crise sistêmica capitalista. 

Essas são questões que lideram nossas atenções, e que estarão 

no topo das preocupações estratégicas de todos os países, 

principalmente daqueles que disputam o poder hegemônico, 

seja econômico ou militar. Tudo indica que entraremos em uma 

fase muito parecida com o que foi a guerra fria no pós-guerra, e 

que vigorou até a década de 1980. 

Mas o que também nos deve preocupar, e por isso centro minha abordagem aqui, são as 

condições psicossociais. Ou seja, como essa situação que nos envolve irá impactar nossas 

vidas, e se haverá um retorno ao antigo normal. E não podemos considerar somente os 

impactos gerados pela doença Covid19. A ausência de uma vacina seguirá impondo a todos 

nós um distanciamento necessário, mesmo depois que houver uma flexibilização dessas 

medidas de isolamento. Mas existem no caso brasileiro outros condicionantes, decorrentes de 

uma grave crise política, pelo fato de não termos um governo capaz de nos garantir segurança 

agora, durante a pandemia e muito menos depois, pela ausência de medidas capazes de atacar 

as demandas sociais, gerando caos em vez de procurar atender as necessidades do povo. 

Isso tem causado insegurança e intranquilidade para enfrentar esse momento tão terrível e os 

meses que se seguirão. Há um desnorteio na sociedade, com choques entre decisões que são 

tomadas pelos governadores e os ataques que esses sofrem do presidente da República, que, 

absurdamente, nega, ou minimiza, o perigo que esse vírus carrega e as consequências de uma 

doença para a qual não há antídoto. Embora ele insista em prescrever remédios, como um 

charlatão, já que não é sua área, que não possuem eficácia comprovada cientificamente e, por 

isso, rejeitados pela comunidade médica e farmacêutica. 

Enquanto isso multiplicam-se o número de infectados e de mortos, 

que ainda irá crescer, na medida em que falta essa coordenação 

nacional e devido aos ataques dos negacionistas e as fake news 

criminosas que confundem perigosamente boa parte da população, 

entregue a boatos e informações falsas, que são consideradas em 

meio a ignorância e desinformação dos que se apegam cegamente à determinadas idolatrias 

religiosas ou às crenças nas simplificações dos tratos com as doenças, neste caso confundida 

propositadamente pelo próprio presidente e seus seguidores. As camadas mais pobres da 

sociedade descobrirão de maneira terrível as consequências dessa perigosa dúvida que lhe foi 

incutida, e o vírus se espalhará rapidamente pelas periferias e cidades interioranas. 

Considerando que já vínhamos de pelo menos três anos de uma crise política e econômica, 

quando se deu a eleição de Jair Bolsonaro, podemos ter uma ampliação da desesperança que 
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afetou a sociedade brasileira em função de uma luta encarniçada pelo Poder, que nos trouxe a 

esse quadro político de um governo absolutamente questionável quanto à sua capacidade de 

governar esse país.  

É natural considerarmos que esses breves elementos de 

análise nos dão a indicativa que teremos tempos difíceis pela 

frente. Desemprego e aumento da pobreza levarão ao 

desespero milhares de pessoas atingidas, e se tornará mais 

real em pleno século XXI, o que já fora escrito por Josué de 

Castro em meados do século XX: "Metade da humanidade 

não come; e a outra metade não dorme, com medo da que não come"[1] 

Como evitar que o caminho da desesperança tire das pessoas a capacidade de lutar por seus 

direitos e para garantir que o Estado cumpra a função de proteger cada cidadão de seu país? 

Esse será um desafio pois os tempos de crises e a perda de perspectivas, principalmente por 

parte da juventude, destrói sonhos e constroem um futuro distópico. E se isso já era tema de 

discussões em debates nas universidades antes da pandemia, passa a tomar uma importância 

maior ainda quando estivermos saindo desse distanciamento social, que por ser caótico, 

diferente de outros países em decorrência do comportamento do presidente, tenderá a deixar 

as pessoas mais desnorteadas e fragilizadas, em um ambiente politicamente polarizado. 

Alguns cenários futurísticos têm sido apresentados há anos em filmes ficcionais. Na maioria 

deles, projetando uma vida futura altamente dominada por avanços tecnológicos, 

concentrados nas mãos dos que possuem poder e riqueza, e ambientes urbanos confusos, 

desorganizados e superpovoados, com desigualdades sociais absurdas, mas com populações 

entregues à letargia e conformismo. É possível que tenhamos no mundo pós-pandemia 

cenários distópicos como apresentados em filmes e séries. Mas a distopia se completa na ação 

opressiva e tirânica tanto de governos, quanto dos que controlam a riqueza, que cada vez mais 

distanciam-se da realidade social. 

O desespero, a privação, a desesperança, a amargura e o 

desencanto, são elementos que produzem nas pessoas a 

ausência de crença na vida material, distanciam uma das 

outras e as fragilizam, tornando-as presas fáceis de discursos 

salvacionistas seja de seitas fundamentalistas ou de políticos 

oportunistas de vieses autoritários. As condições 

econômicas, em uma crise crônica, que passa da recessão para uma situação de depressão, 

fratura a sociedade, e tende a tornar a depressão humana um dos maiores problemas 

psicossociais no pós-pandemia. Lutar contra essas sensações de frustrações e evitar um mundo 

distópico é um desafio somente capaz de ser enfrentado se conseguirmos manter a utopia 

como algo possível de ser alcançado. 

A utopia não é algo palpável, ou alcançável. Mas é uma espécie de força como aquela contida 

na lei da gravitação universal, de Isaac Newton. É algo que nos atrai, e que imaginamos poder 
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estar ali uma espécie de destino, de objetivo que desejamos atingir, portanto desejamos 

também atraí-la. E, claro, o que desejamos atingir sempre será aquilo que nos faz bem, e se 

pensarmos coletivamente, será algo que nos fará bem e a sociedade. Por isso pensamos em 

utopia como algo positivo. Mesmo que não seja, a utopia, tida como “lugar nenhum”, algo 

existente, mas puramente sonhado, ela difere da distopia por nos dar a oportunidade de 

acreditar em nossos melhores sonhos. Ela é essencial para não nos deixar desanimar e desistir 

de caminhar. 

O importante, no entanto, é acreditar que nada disso que 

sonharmos, do que desejarmos utopicamente, será atingido 

se não nos municiarmos de força coletiva, e de fazer valer a 

nossa vontade, independente dos empecilhos que estarão à 

nossa frente. Não é possível também, pensarmos que seja 

possível construir uma sociedade justa e menos desigual 

com pensamentos individualistas ou imaginando ser possível atingir um outro patamar nos 

prostrando e esperando que algo nos seja dado aleatoriamente. E para isso é essencial 

transformarmos esse modelo de sociedade, onde a hipocrisia constrói valores culturais que 

impõe aos mais pobres e fragilizados a condição de coitadinhos, a ficar aguardando ações 

solidárias fortuitas, e inserindo em suas consciências a culpa por não terem se esforçados e 

não atingirem os méritos necessários para suas melhorias sociais. 

É fundamental, para acreditarmos ser possível ter na utopia o encontro com nossos melhores 

desejos, conhecer profundamente as estruturas sociais nas quais estamos vivendo. E lutar, de 

todas as maneiras, para desconstruir os valores e destruir os pilares que lhes dão sustentação. 

Compreendermos que vivemos uma intensa luta de classes, e se almejamos na construção 

desse futuro utópico, uma sociedade verdadeiramente democrática, devemos começar fazendo 

valer o próprio sentido da palavra “demo-cracia”: “demos”=povo; “kratos”=poder. “O poder 

que emana do povo e em seu nome deve ser exercido”. Portanto, a não aceitação da dominação 

eterna a ser exercida pela minoria de abastados, ricos, milionários, bilionários, que 

representam um percentual insignificante da população mundial, muito embora controle a 

imensa maioria da riqueza. 

Lutar por um mundo justo, levar adiante os sonhos utópicos de 

um mundo socialmente equilibrado, ver ao longe as luzes que 

nos fazem crer ser a utopia, é essencial para quebrarmos 

qualquer sentimento  distópico, porque este somente viria para 

nos fazer desistir de lutar. Nem esta pandemia, muito menos as 

atitudes perversas e egoístas dos que só desejam acumular 

riquezas sobre a pobreza, ou as diatribes de governos eleitos em momento de pânico forçado 

e de sujeições distópicas por seus linguajares e por suas ações, podem frear nossos sonhos de 

justiça e de vivermos em um mundo solidário. E isso não é algo possível de ser conquistado 

olhando para os céus, mas enfrentando os demônios que nos assombram na terra, e no 

enfrentamento de uma luta de classes que define as condições que escolheremos viver: 
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Submetidos à opressão ou erguendo os punhos, nos alimentando de empatia, desafiando a 

distopia e seguindo em frente, em busca de nossa utopia. 

 

[1] CASTRO, Josué. Geografia da Fome. Rio de Janeiro-RJ, Antares, 1980. 
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DESGLOBALIZAÇÃO – A DESTRUIÇÃO DOS ORGANISMOS MULTILATERAIS 

E A NOVA GUERRA FRIA 

 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/05/desglobalizacao-destruicao-dos_81.html 

27 de maio de 2020 

 

Algumas questões têm me chamado muito a atenção 

durante essa crise que afeta o mundo todo. Não é deste ano 

que me dedico a analisar todos esses processos históricos, 

e os do tempo presente, que nos envolvem diretamente 

nesses tempos em que vivemos. A função de historiador é 

exatamente essa, remexer o passado, investigar fatos e 

circunstâncias que levaram a transformações que marcaram 

épocas, seja por meio de revoluções ou sucessivas crises estruturais ou conjunturais. Com a 

Geografia, e por meio da Geopolítica, ampliei esse meu olhar. 

Mas a sucessão de eventos, principalmente nessas duas últimas décadas, toma nosso fôlego, e 

nos consomem em indagações e perplexidades, quando começamos a estudar a celeridade das 

mudanças que se seguiram na contraposição da Globalização, mas paradoxalmente, 

acontecidos exatamente por causa dela, decorrente da intensa integração e aceleração do 

mundo contemporâneo, mas sobretudo da corrida ambiciosa nas disputas hegemônicas pelo 

controle do poder militar e do mercado mundial. 

Inclui-se nessa lista de eventos do monumental ataque terrorista às torres gêmeas, o World 

Trade Center, nos EUA, e as guerras que lhe sucederam, até essa terrível pandemia gerado 

pelo vírus, até agora invencível, “Sars Cov-2”, passando pela grave crise econômica que 

explodiu em 2008 e todos os conflitos que se espalharam pelo mundo, potencializados, ou 

estimulados, pela guerra híbrida e pela nova modalidade de desnorteamento e propagação do 

ódio, na esteira das crises: as fake news. 

Tão rápido e intenso quanto se deu a globalização, cuja 

característica marcante em seu DNA foi justamente a rapidez e 

a celeridade das transformações, técnicas, científicas e 

informacionais, nos deparamos com o transbordamento do que 

se pretendeu construir nesse mundo movido por uma ambiciosa 

etapa da revolução industrial do capitalismo. Eu prefiro não me 

referir a esse processo como sendo uma “terceira revolução industrial”.[1] 

Uma sucessão de crises, que já impactava o capitalismo desde os anos 1970, levou a 

desestruturação do socialismo real quando este se abria para o mercado mundial, e possibilitou 

uma reviravolta impressionante nos rumos da humanidade, desde o final da década de 1980, 

acelerando nos anos 1990 e atingindo seu ápice na primeira década desde século. 

(HOBSBAWM, 1995, pp. 465-479) Até que em 2008 a “bolha” estourou, desnudando um 

sistema que passara a ser caracterizado pela frivolidade das relações humanas, que se tornaram 
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coisificadas, desprovidas de sentimentos humanitários e solidários, salvo os momentos em 

que isso servia a interesses marqueteiros, e pela obsessão muito mais nítida e desavergonhada 

pela busca e ostentação da riqueza. 

A ganância tornou-se parte da condição meritocrática, um valor intrínseco à lógica perversa e 

individualista da ascensão social a todo e qualquer custo. Naturalmente que esse caminho 

levaria a sociedades dominada por valores perversos e insensíveis diante das fragilidades 

humanas, que se ampliavam à medida em que as estruturas globalizantes (bancos, 

corporações, bolsas de valores, organismos mundiais, mecanismos de controles etc.) se 

fortaleciam e concentravam as riquezas no topo da pirâmide. (HARVEY, 2018, pp. 203-205) 

Indubitavelmente o mundo passou por uma acelerada transformação. O capitalismo chegou a 

ser considerado como a última etapa da humanidade e o “mercado”, o deus todo poderoso da 

ganância, seria o balizador das competências individuais, ou nas relações entre os estados-

nações. A aceleração tecnológica atingiu patamares surpreendentes, e o tempo em que se 

descobrem inovações se encurtava rapidamente. (HARVEY, 2016, PP. 11-12) 

Entramos na era da robotização com a inteligência artificial, algo adiantado pela ficção 

cinematográfica desde os anos 1980, mas bem antes pela literatura, a partir de meados do 

século XX, com a obra de Isac Asimov, “Eu Robô”. Uma série de contos que estimulou 

realmente muitos estudiosos e cientistas, e inspirou um filme produzido em 2004.[2] O mundo 

projetado no filme é 2035, mas a realidade tem se intensificado mais rapidamente do que a 

ficção. O que deve se acelerar no pós-, pandemia. 

Mas o caráter absolutamente expansivo do capitalismo, e a forma como o mundo entrou numa 

desesperada competição, seja entre as pessoas, e principalmente entre os países, notadamente 

os mais ricos, levou ao limite das relações políticas, e o que se dissemina atualmente é ódio, 

preconceito e xenofobia. E uma forte disputa entre as duas maiores potências mundiais: EUA 

e China. 

O mundo tornou-se pequeno para os desejos de grandiosidade, de inventividade e de 

necessidade de se produzir em escala crescente para abastecer mercados cada vez mais fluídos, 

e poucas décadas após se encerrar o ciclo bipolar que prevaleceu no pós-guerra e termos 

entrado nessa fase denominada globalização (ou mundialização, como gostam de se referir os 

franceses), esse curto espaço de tempo histórico de três décadas, politicamente dirigido pelas 

ideias neoliberais e em meio ao deslumbramento da globalização, chegamos ao fim de uma 

época que passou da unipolaridade para a multipolaridade, e, parece, retornar à bipolaridade. 

Encontremos um réquiem para a globalização. 

 

OS ORGANISMOS MULTILATERAIS E A GEOPOLÍTICA GLOBAL 
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Antes de entrarmos nesse ponto, cabe esclarecer que os organismos multilaterais, que tiveram 

um papel importantíssimo na globalização, não foram criados a partir desses processos de 

integração mundial pós-guerra fria. A seguir apresento um quadro com o ano de fundação e o 

objetivo de cada um deles, para que possamos acompanhar o raciocínio sobre para o que eles 

vieram, o papel que cumpriram durante todos esses anos e o que está acontecendo nesse 

momento em que a globalização se esfumaça. 

Essas instituições foram criadas, sempre, em períodos de crises, na maioria das vezes em pós-

guerras, e, principalmente depois da segunda grande guerra mundial. (HOBSBAWM, 1995, 

p. 419) O advento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) acentuou essa 

necessidade. Portanto, para além das dificuldades geradas por essas guerras, uma outra se 

tornaria mais importante, e se faria necessário a criação de organismos multilaterais que, a 

princípio, servisse para reforçar os interesses dos países ocidentais, no âmbito de uma luta que 

se tornaria crucial para os destinos da humanidade: a guerra fria. 

Evidente que alguns desses órgãos cumpriram a importante função de estabelecer alguns 

limites ao belicismo, e em determinados momentos foi crucial no equilíbrio necessário entre 

esses dois mundos que se armavam perigosamente, inclusive com enormes arsenais nucleares.  

 

E, muito embora para manter esse equilíbrio algumas regras impostas tenham sido estranhas 

nas relações com a maioria dos estados-nações, como por exemplo deixar a critério de cinco 

grandes potências a capacidade de decidir os destinos do mundo. Eram, e são ainda hoje, as 

únicas com poder de veto no Conselho de Segurança. O que, pelas regras da Organização das 

Nações Unidas, implica na necessidade de haver consenso entre esses cinco países para que 

quaisquer sanções possam ser executadas. 

Poucas vezes isso ocorreu nas últimas décadas, e em uma dessas vezes, por manobras 

embutidas nas entrelinhas de uma resolução, possibilitou que os EUA e aliados da OTAN 
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perpetrasse atos arbitrários contra a Líbia, influenciando vergonhosamente no assassinato do 

presidente de uma Nação soberana, por interesses escusos, embora possíveis de serem 

entendidos. O resultado disso é que até hoje a Líbia se encontra em um intenso conflito e 

tornou-se mais um dos estados párias na constelação das nações impactadas por decisões que 

interessavam ao poder imperial dos Estados Unidos da América. (BANDEIRA, 2013, pp. 287-

303) 

Pouco a pouco desnudou-se o poder exercido pelos EUA e seus aliados, por trás desses 

organismos multilaterais. Jamais houve verdadeira independência, ou, quando muito, algumas 

decisões questionáveis não pela isenção, mas pela dúvida de não atender inteiramente os 

interesses estadunidenses, ou se porventura fosse complacente com algum dos países por este 

Estado considerados inimigos, como no caso emblemático da pequenina Cuba, por mais de 

cinco décadas sofrendo todos os tipos de bloqueios, muito embora sendo apoiada pela absoluta 

maioria dos países membros da ONU em suas assembleias gerais. 

Mas os EUA sempre fizeram valer o poder de veto, nesses e em outros casos de países cujos 

governos lhes contrariassem. Por outro lado, quatro outros países também tinham esse poder: 

Rússia (URSS), China, França e Reino Unido. Ou seja, os principais países que se sagraram 

vitoriosos na aliança construída para derrotar o nazifascismo. Um equilíbrio forçado para 

evitar que desequilíbrios levassem a uma nova grande guerra, que vigorou por todo o período 

do pós-guerra, denominado de Guerra Fria, e que passou a cumprir um papel importante na 

construção do mundo globalizado. 

Apesar de todos os poréns, esses organismos multilaterais 

assumiram um papel preponderante no processo da 

globalização. Claro, quase sempre pressionados pelos EUA, 

e na maioria das vezes atendendo aos seus interesses e de 

seus aliados. O GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) 

foi o único que passou por transformação em sua 

nomenclatura, mudou de denominação e veio a se constituir no organismo mais importante 

para a Globalização, a Organização Mundial do Comércio (OMC). (SILVA, 2004, pp. 628-

630) A desregulação do comércio mundial, a partir principalmente da abertura das fronteiras 

comerciais e dos processos de desnacionalização de inúmeras empresas estatais, necessitava 

de um organismo que pudesse gerenciar esse processo e estabelecer as regras que deveriam 

ser seguidas a partir de então. 

Os países que não obedecessem às normas da OMC tornavam-se párias e encontrariam 

dificuldades para lidar com o comércio mundial. Impunha-se dessa forma os mecanismo de 

aceitação das regras neoliberais, assim como se fazia também através do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), como condição para concessão de empréstimos aos países menos 

desenvolvidos, quase sempre endividados e com suas riquezas sendo expropriadas pela elite 

corrupta, tornada parte do poder político. A partir dos anos 1990 do século passado, a própria 
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elite passou a disputar as eleições, e não mais deixar a cargo de seus apaniguados, testas-de-

ferro, como se fez historicamente no Brasil e na maioria dos países latino-americanos. 

Como essas transformações se intensificaram muita rapidamente a partir dos anos 1980, era 

preciso estabelecer parâmetros que identificassem as mudanças na direção dos interesses 

definidos pelos países centrais, dentro da lógica política que se impunha, o neoliberalismo. 

Ou, uma nova forma de liberalismo, sempre focado como em seus princípios, tendo o mercado 

como elemento mais importante, a despeito do poder dos Estados, mas retirando deste 

aspectos importantes na condução da economia, que passou a ser celeremente controlada por 

grandes corporações financeiras, industriais, comerciais e das recém criadas corporações que 

passaram a se expandir e controlar o poder crescente das novas tecnologias. 

As conhecidas empresas “.com”, que obtiveram um 

crescimento acelerado no final dos anos 1990, a ponto de 

gerar uma das primeiras crises da globalização, em função 

da bolha que se criou com preços supervalorizado de ações 

de empresas que surgiam, quando se popularizava a “world 

wide web”. Ficou conhecida como a “bolha da internet”, e levou a uma intensa insegurança 

nos mercados financeiros e a um efeito cascata de desvalorização de empresas cujo valor era 

infinitamente maior do que efetivamente elas valiam. Algo que se tornou, de certa forma, 

muito comum nos tempos da globalização financeira. 

A ganância foi um fator fundamental para gerar uma cegueira obsessiva nos que se extasiavam 

com a facilidade gerada por investimentos fáceis, e que levavam gradativamente alguns 

setores a forçar o endividamento das pessoas para levá-las ao consumo fácil, algo bem possível 

devido ao deslumbramento pelas novas tecnologias. (SANTOS, 1999, pp. 10-20) O 

capitalismo se intensificava, o dinheiro virtual se disseminava pelo mundo e crescia o número 

de bilionários. Embora fosse muito maior a quantidade de pobres e miseráveis que se 

espalhavam pela maioria dos países, e em muitos casos os conflitos regionais, as guerras, o 

sectarismo religioso e a escassez hídrica, as populações, sem escolhas, se deslocaram em 

massa, aos milhões, por suas fronteiras próximas ou em direção aos países mais ricos, na 

Europa e na América do Norte. 

A crise de 2008 despertou dos sonhos, ou transformou em pesadelo, o que 

se imaginava ser um eterno paraíso de ganhos fáceis gerados pela 

globalização. Mais uma bolha explodiu, agora a hipotecária e no coração 

financeiro do mundo, os EUA.[3] Daquele momento em diante a 

globalização desandou. Evidente que não se pode atribuir a somente esse 

fato a acentuação de uma crise sistêmica que se estende desde o final dos 

anos 1970, cambaleando por vários momentos e se reerguendo de forma 

impressionante. Mas as fissuras permaneciam, e por elas as estruturas do 

sistema foram se fragilizando. 
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“Ma non tropo”. Alguns países souberam se aproveitar bem das transformações e atraíam para 

seus territórios uma infinidade de empresas, que na busca por lucrar mais, com mão de obra 

mais barata e menos problemas gerados por leis trabalhistas que se tornavam alvos dessas 

corporações e eram abominadas pelo ideário neoliberal, eram deslocadas de seus países de 

origem, onde a organização dos trabalhadores era mais forte. Esses países não somente se 

preocuparam em atrair essas empresas, mas se debruçaram sobre as mercadorias que ali eram 

montadas, e em pouco tempo tinham copias perfeitas daqueles produtos. Com os ganhos 

conseguidos nesse processo investiram em educação e no desenvolvimento tecnológico. Das 

cópias feitas nas linhas de produção, à produção de tecnologias que passaram a superar muitos 

dos produtos ocidentais, não se passaram três décadas. 

Foi muito rápido o passar do tempo para que alguns países antes encarregados de abrigar 

empresas montadoras de peças fabricadas fora, passassem eles mesmos a produzirem, e com 

novas tecnologias. Ao passo que os países asiáticos se despontavam por esse caminho, 

principalmente a China, o Japão já estava envolvido nesses avanços desde antes, mas também 

a Coréia do Sul, a Tailândia, o Vietnam... a Rússia se recuperava do desastre causado pelo 

governo desastroso de  Bóris Ieltsin, e retomava gradativamente o seu protagonismo. 

Enquanto desde o começo do século XX os EUA se deparava com um inimigo invisível, a 

quem declarara guerra depois de um atentado que assassinou mais de três mil pessoas naquele 

país, em 2001, e deslocava todo o seu aparato bélico e suas atenções para o Oriente Médio e 

o Afeganistão, alguns países emergentes numa espécie de segunda onda da globalização, se 

uniam para criar um novo polo hegemônico, com a intenção de pelo menos romper com 

qualquer possível unipolaridade que se pensava construir com a globalização. Os BRICS – 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, surgiu e fez despontar um novo bloco forte 

política e economicamente, e a partir daí estabeleceu-se uma nova polarização, que crescia ao 

mesmo tempo em que mecanismos que visavam destruir essa força eram postos em ação. A 

guerra híbrida, que funcionara no Oriente Médio, em especial na Líbia, Egito, Iêmen, e 

Síria,  passou ser aplicada nas fronteiras da Rússia (principalmente na Ucrânia), China, região 

do Tibete, (BANDEIRA, 2013, pp. 119-132) e no Brasil a partir de 2013. (HARVEY, 2018, 

pp. 190-192) 

Os conflitos se espalham por todo o mundo, e as tensões retornam 

em larga escala ameaçando fazer explodir novas guerras. Acordos 

são rompidos e os EUA, com a eleição de Donald Trump, e sua 

política “América First” passa a romper diversos acordos e a atacar 

abertamente aqueles países que ameaçavam a hegemonia 

estadunidense, e que ele via como ameaça para o próprio 

desenvolvimento nacional. 

Os organismos multilaterais tornam-se alvos da política de Trump e os ataques 

sistematicamente acontece revezando-se qual deles será o próximo a ser atacado. Primeiro a 

OTAN, cujos parceiros são acusados de não investirem recursos necessários para armar a 

https://1.bp.blogspot.com/-OIdRuUl-sG0/Xs6UIABgroI/AAAAAAAApf4/rXZJ3Dyl0cAhXXu-3S_ImBljemXeYjtYwCLcBGAsYHQ/s1600/O%2Bmundo%2Bnaufragando.jpg
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organização e a fragilizar diante dos avanços do poder russo;[4] depois a OMC, vista como 

uma ameaça aos interesses dos EUA, passando a ser pressionada para que as decisões favorece 

seus interesses. Essa pressão sobre a OMC terminou por fazer o brasileiro Roberto Azevedo, 

diretor geral da instituição, decidir abandonar o cargo a partir do segundo semestre deste ano 

de 2020.[5] 

No começo deste ano (2020) a Pandemia do Covid19 concentrou o protagonismo das ações 

nas mãos da OMS, e foi o próximo desses organismos a sofrer intensos ataques do presidente 

estadunidense, a ponto de ameaçar retirar todo o apoio financeiro e a acusando de beneficiar 

a China. O quadro que se constituía a partir dessas pressões com a nova política isolacionista 

adotada pelo presidente dos Estados Unidos, foi agravado pela disseminação dessa doença. O 

vírus (Sars Cov-2) avançou implacavelmente sobre todos países gerando centenas de milhares 

de mortes, sem que houvesse uma vacina para contê-lo, e transformando os Estados Unidos 

no epicentro da doença, atingindo rapidamente o terrível número de 100 mil mortos (calcula-

se que poderá chegar a 400 mil ao final da pandemia), só podendo ter essa marca atingida pelo 

Brasil, cujos número de mortes seguem crescendo. 

Os EUA, com sua política de ataque aos blocos econômicos, e de identificação de inimigos a 

quem lhes ameaçassem em sua hegemonia, definiu seus objetivos centrados nos interesses 

internos, e estava se recuperando às custas de um forte isolamento e distanciamento até mesmo 

de seus parceiros tradicionais. A China substituiu a antiga União Soviética, no imaginário 

persecutório de Trump, que passou a usar um discurso nacionalista e, como sempre é comum 

aos EUA, de defesa da segurança e dos interesses nacionais. 

Em meio a uma forte recessão e à beira de uma inevitável depressão, como consequência do 

agravamento da crise em decorrência da Covid19, o discurso de Donald Trump sobe o tom, e 

se eleva mais à medida que se aproxima das eleições presidenciais marcadas para dezembro 

deste ano.[6] 

Inevitavelmente o cenário pós-covid19 não será de um mundo globalizado. Os organismos 

multilaterais sofrerão uma pressão maior do que está acontecendo neste momento e deverão 

passar por transformações estruturais, se não estarão fadadas a desaparecerem. A tendência é 

termos um mundo marcado por fortes disputas econômicas e ameaças bélicas, com forte 

possibilidade de termos um grande conflito que se estenda por todo o mundo. Uma ameaça de 

guerra nuclear não pode ser descartada, dependendo do quadro a ser definido nas eleições 

estadunidenses e as consequências que virão após essa 

pandemia. 

A desglobalização se concretizará, na eminência do 

enfraquecimento dessas estruturas, o que não irá significar o 

desaparecimento de blocos regionais. Esses também serão 

refeitos, e haverá um forte crescimento da influência chinesa em 

países asiáticos e europeus, seguindo o curso do projeto da nova rota da seda. (GEROMEL, 

2019, pp. 116-123) As tensões se intensificarão no Oceano Pacífico e envolverão os países 
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latino americanos. O Brasil, na postura de isolamento ao lado dos EUA, será mais um pária 

no contexto da política mundial, ao contrário do protagonismo construído no começo do 

século, auge da globalização. 

A incógnita que permanecerá é se de fato teremos algo parecido com a guerra fria, onde dois 

gigantes bem armados se temiam e se respeitavam, em alguns momentos vivendo tensões que 

os fizeram se aproximar do confronto aberto, como no caso da crise dos mísseis soviéticos 

que seriam enviados a Cuba, mas sempre salvos pela diplomacia. A posição de Donald Trump, 

de romper acordos, atacar adversários e ameaçar aliados, elevará as tensões ao limite do 

suportável. Mas esse limite pode ser muito frágil, ou estar não muito distante, a depender das 

condições econômicas que afetarem os países, e principalmente os EUA. E, diferente dos anos 

pós 2ª guerra, quando a economia estadunidense ajudou a reerguer a Europa, agora a situação 

poderá ser inversa, acuando um forte poder imperial que será mais perigoso ainda caso o povo 

daquele país insista no erro de mais uma vez elegê-lo. 

Os caminhos da humanidade, no âmbito da política 

internacional, dependerão da gravidade da crise econômica 

pós-pandemia e do resultado das eleições dos EUA. Mas, 

certamente, qualquer que seja o resultado já não será mais 

um mundo globalizado. Claro, estamos nos referindo à 

globalização como um modelo, um método, e os mecanismos que lhes faziam funcionar 

empurrando sociedades para o abismo, o neoliberalismo e a perversa política de reduzir o 

estado ao mínimo, aos interesses das grandes e dos ricos. Porque a integração entre países 

prosseguirá, como uma necessidade, malgrado as tentativas isolacionistas e xenófobas que 

serão implementadas por governos de extrema-direita. 

A desglobalização, nos parece, já está em curso, e se efetivará. Para o bem, ou para o mal. 

Pode renascer com a China com nova protagonista em seu comando, mas isso só o tempo dirá. 

E aos trabalhadores de todo o mundo resta ouvir o clamor da Associação Internacional dos 

Trabalhadores, de meados do Séculos XIX: “Uni-vos”! 

 

NOTAS: 

[1] Não vejo como sendo uma “terceira revolução industrial”. Visto que desde quando acontece o processo 

inicial do desenvolvimento capitalista, e a manufatura foi substituída pela maquinofatura, e tivemos início às 

linhas de montagens das fábricas, o que vemos é um processo crescente de transformações técnico-científicas na 

direção de ampliar e fortalecer a lógica sistêmica contida no modelo de produção capitalista. Não havendo, 

portanto, nesses três últimos séculos uma substituição dessa formação econômico-social, mas sempre uma 

sequência de novas invenções e adaptações tecnológicas com o mesmo objetivo moldado pelo sistema capitalista. 

Não há revoluções no capitalismo, as que houve aconteceram para propiciar sua substituição, mas fracassaram 

no seu intento final. Pelo menos até os dias atuais, à exceção da China, o que é absolutamente relevante, e está, 

digamos, numa situação de transitoriedade, a poucos passos da hegemonia do controle do mercado mundial. Em 

um novo patamar, agora identificado como “socialismo de mercado”, apesar das controvérsias. 

[2] https://www.tecmundo.com.br/da-ficcao-para-a-realidade/6226-da-ficcao-para-a-realidade-eu-

robo.htm Acesso em 27 de maio de 2020. 
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[3] Em 2014 ofereci um mini-curso no IESA/UFG, para analisar a crise econômica, e me inspirei em 

alguns filmes e documentários, utilizados durante o curso como ferramenta importante. Dentre eles 

TRABALHO INTERNO: “O documentário TRABALHO INTERNO, premiado no Oscar de 2010, 

expõe de forma crua todas as responsabilidades de políticos, CEOs, e até mesmo de professores de 

economia de importantes universidades estadunidenses, na implementação de medidas que fizeram 

ampliar a crise e o endividamento dos Estados”. 

(https://gramaticadomundo.blogspot.com/search?q=trabalho+interno) 

[4] https://www.dw.com/pt-br/trump-critica-europeus-na-v%C3%A9spera-de-c%C3%BApula-da-

otan/a-44604618 Acesso em 27 de maio de 2020 

[5] https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52595513 Acesso em 28 de maio de 2020 

[6] https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/05/25/trump-bloqueia-brasileiro-na-corte-de-

apelacao-e-enfraquece-ainda-mais-omc.htm Acesso em 28 de maio de 2020. 

-    https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/05/29/trump-anuncia-rompimento-dos-

eua-com-a-oms-por-atuacao-durante-pandemia.htm 
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MINHA VIDA É ANDAR, POR ESSE PAÍS, PRA VER SE UM DIA DESCANSO 

FELIZ... 

...Guardando as recordações, 

das terras onde passei, 

andando pelos sertões 

e dos amigos que lá deixei. 

 

(Luiz Gonzaga) 

Se tem uma coisa que me angustia é ficar muito tempo 

sem botar o carro na estrada e seguir para um destino 

provisório onde eu possa aliviar minhas tensões, 

ansiedades e os sintomas de coração partido que me 

angustia sempre, e, principalmente, conhecer novos 

lugares presencialmente, não somente por imagens. 

Farei aqui um relato, em parte para aliviar essas 

saudades, mas também para incentivar os que lerem a 

procurar conhecer nosso país, e esse mundo. Apesar dos 

pesares, existem muitos lugares bonitos para se 

conhecer, além de realidades tristes que nós não podemos ignorar, ou fazer isso somente 

através de livros. 

Juntar o conhecimento das leituras com a experiência de poder sentir isso na prática é o que 

nos dá a possibilidade de ampliarmos nossos olhares sobre os lugares e o ecúmeno. O que 

faço aqui é também um pouco de relato geográfico, de observação das paisagens, mesclado 

com pedaços de histórias de minha vida e dos lugares por onde passei. Viajar, é essencial para 

nossa formação, e, principalmente, para romper preconceitos.[1]  

Os grandes geógrafos, historiadores, antropólogos e 

biólogos, que produziram obras clássicas, tinham em 

suas viagens as fontes essenciais do conhecimento que 

procuraram analisar e transmitir. Como exemplo eu 

citaria Humboldt, Elisée Reclus, Darci Ribeiro, Euclides 

da Cunha, Caio Prado Júnior, Auguste de Saint-Hilaire 

e, ninguém menos que Charles Darwin. Mas deve ser 

assim com todos pesquisadores e pesquisadoras, jamais 

se pode chegar ao resultado conclusivo de alguma 

pesquisa, se não houver na experimentação um forte componente das afirmações das hipóteses 

que se levanta teoricamente. Por isso se tornou um mantra dizer: na prática a teoria é diferente. 

Não tenho nenhuma pretensão de fazer estudos sistematizados, mas somente relatos. E as 

referências desses personagens é apenas para justificar o quanto viajar é essencial para o nosso 

conhecimento. 

Figura 1 - Mapa do Google, com 
indicações dos lugares onde passei 

Figura 2 - Sisal, posto para secar. Não foi 
tirada no local, mas não é montagem. Esse é 
um painel que se encontra em um museu no 

Pelourinho 
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O NORTE É O NORDESTE! 

Tenho saudades de retornar ao meu Nordeste querido, de 

praias belíssimas e de um povo simples e admirável. O 

calor e a simpatia do povo nordestino é algo que 

impressiona e nos atrai. 

Saudades de “Salvador, meu amor, Bahia...” Falar o quê? 

De minha cidade, Alagoinhas? das praias e monumentos? 

dos lugares tradicionais que contam a história da primeira 

capital do Brasil? do Pelourinho e de suas igrejas que 

deslumbram até mesmo esse ateu? Que já seguiu a pé por 

mais de cinco quilômetros, desde o Mercado Modelo até a 

Igreja de Nosso Senhor do Bomfim... Só a Bahia mesmo pra fazer isso. 

De Salvador, de tantos lugares atrativos, o desejo é de seguir adiante pela estrada do coco, 

pela linha verde, passar na Praia do Forte e ir até Sergipe. E não é que uma vez, indo de carro 

por esse percurso, um caminhão carregado de carcaça de cocos estava em minha frente, e 

numa oscilação brusca na pista, eis que um dos cocos se solta, bate no asfalto, dá um salto e 

acerta o capô de meu carro.       Só me restou falar como numa propaganda: "foi um coco". 

Nada sério, mas soube na prática porque a estrada tinha aquele nome. 

Fomos em frente em direção à Sergipe, não sem antes deixar 

de passar pelas praias e pequenas cidades no percurso: 

Guarajuba, Imbassahy, Conde, São Francisco do Conde... Só 

não cheguei até Mangue Seco, divisa da Bahia com Sergipe. 

Ainda vou lá. 

Mas nem sempre sigo por essa rota. Se tem uma coisa que 

gosto de fazer quando viajo para a Bahia é cortar o agreste 

indo em direção ao sertão profundo por entre a caatinga, e me 

reencontrar com ambientes que vivi em minha infância e adolescência antes de mudar para 

Goiás. Seguindo por Serrinha, Tucano, Caldas do Jorro, onde brota uma fonte de água quente 

em plena praça central da cidade, e me dirigindo por Euclides da Cunha até Jeremoabo. Ali, 

naquela pequena cidade vivi um pequeno pedaço de minha vida. Dali a oitenta quilômetros 

está Paulo Afonso, onde existe uma das principais hidrelétricas do Estado e o Rio São 

Francisco, chegando próximo ao seu estuário. Noutra direção, seguindo o que antes era um 

rio perene, mas hoje intermitente, o Vaza Barris, vamos dar de frente com a nova Canudos, já 

que a velha foi inundada pelas águas da represa do açude de Cocorobó. 

Figura 3 - Salvador - Baía de Todos os 
Santos. Vista do alto, ao lado do Elevador 

Lacerda 

Figura 4 - Divisas BA - SE 



 67 

 

Figura 5 - Recife - Vista do alto de Olinda 

Mas voltando à rota da Linha Verde, indo para Aracaju e voltar a rever a praia de Atalaia, 

cruzar esse pequeno e aprazível Estado cortado por rios e ir em direção a Maceió, Alagoas, de 

belas paisagens, de Ponta Verde e Maragogi, seguindo em direção à Porto de Galinhas em 

Pernambuco. Que maravilha! Deslumbrante. Dali a Recife, bem perto, a “Veneza brasileira”, 

espetacular, apesar de seus rios mal tratados. Passear pela orla que nos faz sentir bem: Boa 

Viagem. Tem muita história, juntinho com Olinda de casarões centenários e ladeiras que não 

nos cansam. 

Mais um destino próximo e delicioso, João Pessoa, capital 

paraibana, não somente por carregar meu sobrenome (qualquer 

dia reivindico parte de minha herança), mas uma das cidades 

litorâneas nordestinas mais tranquilas e de uma orla admirável. E 

a praia do Coqueirinho? Que beleza! E quem desejar ainda pode 

se despir (literalmente) de preconceitos e aproveitar de Tambaba, 

praia de nudistas. Só cheguei até a entrada de acesso. Mas não por preconceito, estava a 

caminho de Coqueirinho.  

De João Pessoa o destino parcial é o Rio Grande do 

Norte, passei ao largo de Natal (que já estive, conheço e 

pude conhecer o “morro do careca”, uma duna na praia 

de Ponta Negra, numa orla movimentadíssima, mas 

também de belas paisagens), o objetivo era chegar até a 

tranquila praia de Redonda, um paraíso de pescadores de 

lagostas logo depois da fronteira, do lado cearense, no 

município de Icapuí.  

Poucos quilômetros depois, que delícia! Canoa Quebrada, mais uma das maravilhas do estado 

do Ceará, no município de Aracati. Região de ventos fortes que abriga um dos maiores 

complexos de energia eólica do Nordeste. Dali não fui adiante, mas meu desejo é de retornar 

a Fortaleza e seguir até Jericoacoara. Em breve, tão logo a Covid19 permita. 

 

AGORA SIM, A DIREÇÃO É O NORTE. 

 

Figura 6 - Zona urbana - João 
Pessoa (PB) 

Figura 7 - Praia de Redonda - CE 
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Minha nostalgia me leva ao Norte. Pela BR-153, numa rota que há 30 anos faço anualmente, 

desde que me casei com uma tocantinense, de Wanderlândia, cidadezinha a 45 quilômetros de 

Araguaína, onde acaba a BR-153 que segue em direção à Xambioá. Cruzando o majestoso 

Rio Araguaia estamos do lado do Pará, numa região que esquadrinhei bastante e dali tirei 

histórias para minha dissertação de Mestrado e tese de Doutorado, em volta da Serra das 

Andorinhas, onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia. Cortando o que antes era mata fechada e 

seguindo até a Transamazônica, em um curto trecho asfaltado, pouco mais de 100 quilômetros 

dos cinco mil prometidos pelos militares na década de 1970, e chegando a Marabá. cidade 

portentosa, que cresceu desorganizadamente na esteira da mineração e do poder da empresa 

Vale, mas também de uma periferia que foi ocupada por tanta gente expulsa de suas terras. 

Ou da terra que almejavam ser suas, e foram expulsos delas pelos grileiros. Também de muitos 

ex-garimpeiros de Serra Pelada, que para ali se dirigiram, ao final da exploração manual do 

garimpo de ouro da montanha que foi invertida. 

Mas vamos retornar a BR-153 e falar de Araguaína, 

onde convivi por um curto tempo, o suficiente para 

fazer amigos e amigas... e me casar. Volto sempre lá, 

pelos laços familiares que minha esposa tem por ali. 

De lá já seguimos até São Luís do Maranhão e sua ilha 

misteriosa, numa ponta do Nordeste na proximidade 

com o Norte. O Maranhão é puro deslumbramento 

com seus oásis de areias e paisagens magníficas e a beleza de um centro na capital, São Luís, 

que pulsa história em suas magníficas construções ornadas com azulejos portugueses. 

Rumando para o lado do Piauí fomos até um paraíso nordestino: o Delta do Parnaíba. 

Espetáculo. Não dá para ir e ficar pouco tempo. Espero retornar logo. 

De Araguaína também já seguimos até Belém do Pará, num estradão dominado pelos 

caminhões. Mas dá gosto chegar à Belém, parece que saímos de um país e entramos em outro. 

O Norte não é tão diferente do Nordeste, mas muito diferente do Sul. Quanto ao Centro-Oeste 

e Sudeste, foram formados com gente do Norte e do Nordeste, apesar de alimentarem um 

preconceito estúpido. Felizmente reproduzido apenas por uma minoria de tolos que esquecem 

suas origens. 

Belém chama a atenção pelas construções da época de 

“ouro”, quando a borracha atraía a riqueza para o Norte. 

Mas fantástico é ir ao Mercado Ver-o-peso, e se deliciar 

com sua confusão, por onde se vende de (quase) tudo, e 

por onde chegam e saem mercadorias. Ali tem muita 

história, do açaí... da castanha... da borracha... e peixe, 

muito peixe. No antigo porto uma transformação sensacional, um centro gastronômico que 

nos dá uma bela visão da Baía do Guajará: Estação das Docas. Não sei dizer o quê, mas Belém 

tem um ar diferente, atrativo, deslumbra a gente em meio a toda uma realidade cheia de 

contradições, do ponto de vista social. Mas não posso mudar o roteiro sem antes falar do 

Figura 8 - Araguaína - Via Lago 

Figura 9 - Estação das Docas - Belém 
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Museu Emílio Goeldi. Fantástico. Ali parece ser tudo, museu, zoológico, herbário natural, 

centro de pesquisa, escola... Mas é tudo isso, e bem mais. Não dá para ir a Belém sem visitar 

esse espaço. 

Como não dá também para deixar de conhecer a Basílica Santuário de Nossa Senhora de 

Nazaré. Até um ateu como eu fica deslumbrado pela beleza, e por todo sentimento místico 

que só quem conhece ou já ouviu falar do Círio de Nazaré vai entender (registro que minha 

formação familiar é católica). Na verdade, é algo parecido com a sensação que sentimos 

quando visitamos esses templos em Salvador (centenas deles), ou na Basílica de Nossa 

Senhora Aparecida, e até mesmo aqui pertinho de nós, ao lado de Goiânia, na Basílica do 

Divino Pai Eterno. Reflexo da formação católica de nosso povo, e da importância que tiveram 

os jesuítas na construção do território e da cultura do povo brasileiro. 

Mas retornando de Belém, como também quando voltamos 

de São Luís, algo mais que me deslumbra sempre é a 

paisagem, conforme relatei no meu trabalho de doutorado 

que virou o livro “Araguaia: depois da guerrilha, outra 

guerra”. Na confluência desses três Estados (Tocantins, 

Pará e Maranhão), o Bico do Papagaio, de muitas histórias 

de conflitos na luta pela terra, se encontram três biomas: o 

Cerrado, a Caatinga e a Amazônia. Claro que vemos uma mistura arbórea quando passamos 

por essas fronteiras estaduais, e nos permite enxergar o quanto a dimensão territorial de nosso 

país se estrutura sobre uma diversidade geográfica impressionante. Nos delicia observarmos 

essas paisagens e as diferenças que vão se alterando à medida em que cruzamos quilômetros 

de rodovias. 

Do Tocantins sempre trazemos as imagens e boas 

lembranças de dois dos maiores rios brasileiros, que 

definem seus limites territoriais, e nos dão o prazer de sentir 

que há praia por ali, e de água doce: o Araguaia e o 

Tocantins. Por isso escolhemos sempre o mês de julho para 

viajarmos para lá. Aconselho, façam isso quando acabar a 

Pandemia. Mas ainda não fui ao Jalapão, um desejo que 

espero poder realizar. 

 

VAMOS NO RUMO SUL 

 

É bom, no entanto, alternar a direção que queremos seguir. Sudeste e Sul, guardam também 

paisagens belíssimas. O que diferencia é que o Norte e Nordeste nos garantem mais 

aconchego, e uma maior proximidade com pessoas que sequer conhecemos. Para entendermos 

isso temos que compreender a história dessas formações, como se deu o processo de ocupação 

territorial e as origens daqueles que por ali colonizaram. São características diferentes, o que 

Figura 10 - Araguanã (TO) - Rio Araguaia 

Figura 11 - Atravessando o Araguaia 
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para nós não significa tentar identificar como pior ou melhor. Mas, é isso, diferentes. Cada 

um à sua maneira nos deixando sempre deslumbrados com essa diversidade brasileira, e é 

viajando e conhecendo que vamos compreendendo o quanto deveríamos nos sentir completos 

na somatória dessas diferenças, enquanto nação, como bem dizia Darcy Ribeiro, em sua 

belíssima obra, “O Povo Brasileiro”. 

Mas cortar o centro em direção ao sul é bem diferente. Mudam 

substancialmente as paisagens, embora ainda atravessemos 

parte da Mata Atlântica, o bioma brasileiro mais devastado. 

Ocorre que no Nordeste, berço da ocupação brasileira e 

historicamente dominado pelas grandes fazendas e engenhos 

de produção de cana-de-açucar, esse bioma foi mais 

rapidamente devastado. Restou uma pequena parcela na 

direção sudeste do Brasil, e que teimam criminosamente em 

destruir. 

Não somente nesse detalhe da Mata Atlântica. O processo de ocupação do território brasileiro 

foi mais generoso com essa parte do Brasil. Naturalmente por questões geopolíticas, que se 

explicam pelo controle do Poder, centralizado quase sempre nas mãos de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. Até que apareceu Getúlio Vargas, vindo lá do Sul e rompeu com a 

política do Café com Leite. Mas não alterou a desigualdade do desenvolvimento brasileiro, 

bem ao contrário. Embora tenha tentado com a “Marcha para o Oeste”. 

Seguindo pela estrada e fugindo um pouco da história, 

vamos registrar a paisagem, e focar na geografia. 

Naturalmente, dessa forma, vamos juntando os pedaços da 

história pelo olhar geográfico, na junção de tempo-espaço. 

Primeiramente se destacam as vias de acesso, por onde 

podemos seguir de Goiás até o Rio Grande do Sul por um 

caminho totalmente pavimentado em rodovias duplicadas. E com um escandaloso custo de 

pedágios, numa bitributação vergonhosa, sendo bem mais caro no estado de São Paulo. Para 

quem viaja a segurança é maior, isso é inegável, do que, por exemplo, cortar dois mil 

quilômetros de uma BR-153 sem duplicação, disputando espaço com enormes caminhões 

bitrens e treminhões. É uma disputa absurdamente desigual. 

O Sul e o Sudeste também têm muita história, e muitas paisagens 

bonitas. Não nego, contudo, que Santa Catarina é o estado que 

mais me atrai. Pequeno, repleto de manezinhos que carregam 

este nome como decorrência da colonização portuguesa, 

açoriana, de litoral deslumbrante e de Floripa que nos prende 

pelo afeto, pela saudades, pela lembrança de termos ido ali por 

diversas vezes e termos isso registrado em fotos com nossa 

pequena, querida e inesquecível Carol. Minha filhinha falecida 

aos dez anos de idade. São dois lugares que nos remetem à sua presença, e nos carregam de 

Figura 12 - Vale dos Vinhedos - RS 

Figura 13 - Rio Iguaçu - Foz do Iguaçu (PR) 

Figura 14 - Mercado Central - 
Florianópolis 
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saudades e tristezas em meio a alegrias de estar por ali: Salvador e Florianópolis. Ali, em 

Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus e Jurerê aproveitamos momentos marcantes com ela. 

Depois sem sua presença seguimos em direção à Gramado, 

onde eu havia prometido levá-la, mas o destino não 

permitiu. Um caminho deslumbrante, com flores 

magníficas que margeiam as estradas, as hortênsias, e uma 

paisagem impressionante em direção à região serrana, de 

produção de vinhos, mas também de histórias como as de 

Nova Petrópolis, cujo nome remete à cidade também 

serrana no Rio de Janeiro, em uma homenagem a D. Pedro. 

Região colonizada por europeus, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, com cidades 

praticamente construídas por esses colonizadores, as marcas estão bem presentes nas 

indumentárias e nos estilos das construções. 

Os vinhedos despontam por todos os lados. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Nova 

Petrópolis... e o deslumbramento de Gramado e Canelas, de muitos chocolates e idolatria aos 

personagens natalinos, a rigor, bem ao estilo europeu. 

Retornando ao Paraná, nosso corte transversal segue em direção a outra ponta de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, nos aproximando da fronteira com o Uruguai. Sim, ousamos 

atravessá-la, rumando até Montevidéu, Maldonado-Punta Del Este e depois até Colônia de 

Sacramento, uma aconchegante localidade colonial na margem uruguaia do imponente Rio da 

Prata. Uma enormidade de rio que atravessamos em quase uma hora até aportarmos em 

Buenos Aires, e sairmos quase perto de tudo que nos importava conhecer naquela bela cidade. 

Uruguai e Argentina me atraem, espero poder ir mais uma vez para conhecer outros lugares, 

repletos de belezas paisagísticas e história. 

Quisemos voltar pelo outro lado, não mais por Colônia do 

Sacramento, mas por uma enorme e bem cuidada autopista, a 

RN-14, até Uruguaiana atravessando para o lado brasileiro, 

cortando uma pequena parte da região do Chaco argentino. 

Mas retornamos depois de Uruguaiana para a RN-14 e 

seguimos pela região de Missiones, de ocupação jesuíticas e 

muita história. Naquela região foi filmado parte do filme “A Missão”, um clássico que conta 

o massacre cometido pelos colonizadores portugueses e espanhóis, contra povoados indígenas 

guaranis, onde os jesuítas implementavam um modelo de vida coletivista, no processo de 

catequização daquele povo. 

Atravessamos o estado de Missiones, onde conhecemos 

rapidamente sua capital, Posadas, e seguimos até Puerto 

Iguazu, e antes de atravessarmos para o lado brasileiro, Foz 

do Iguaçu, não podíamos deixar de conhecer o lado argentino 

Figura 15 - Nova Petrópolis - RS 

Figura 16 - Garganta do Diabo – Puerto 
Iguazu (Argentina) 

 

Figura 17 - Garganta do Diabo 
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das Cataratas e se deslumbrar com a Garganta do Diabo. Melhor não tentar entender o nome. 

São visões magníficas. 

Chegamos à Tríplice Fronteira pelo lado argentino, atravessando para o Brasil e depois saindo 

rapidamente para conhecer o Paraguai, e o enorme mercado chamado Ciudad del Leste, depois 

de cruzar o Rio Paraná e também conhecer o encontro deste com o Rio Iguaçu e o Marco das 

Três Fronteiras. Em Foz do Iguaçu belezas naturais é o que não falta, mas também uma 

gigantesca obra de intervenção humana que divide a energia entre Brasil e Paraguai: o lago e 

a hidrelétrica de Itaipu. Impossível também não se deslumbrar com esse gigantismo e com 

museus que contam a história natural daquela região de enorme caudal hídrico, que tem 

oscilado muito como decorrência dos desmatamentos que transformaram o Estado do Paraná 

em um dos mais ricos na produção do agronegócio. 

Quando cortamos o caminho de volta e atravessamos o 

Paraná nos deparamos com áreas dominadas pelo 

agronegócio a perder de vista. Muita riqueza, inegavelmente, 

já que a produção para a exportação cresce ano a ano. Mas 

isso à custa da ocupação crescente do que resta da Mata 

Atlântica e de uma rica biodiversidade que vai se perdendo e 

afetando o equilíbrio natural. É o que se vê também 

atravessando São Paulo. Uma paisagem que impressiona pela capacidade produtiva de 

extensões em milhares de hectares de terra cultivada. 

E assim segue por todo percurso de volta para Goiás, passando 

por Minas Gerais, do rico Triângulo Mineiro de imensas 

pastagens e gados zebus a desfilar em pastos onde antes 

existiam uma rica biodiversidade do Bioma Cerrado. Se a Mata 

Atlântica demorou três séculos para ter 80% de sua área 

devastada, o Cerrado foi destruído em cinco décadas, restando 

menos da metade para ser ainda eliminado numa aceleração acentuada por aparatos 

tecnológicos impressionante. 

 

VOLTANDO AO CERRADO, OU AO QUE RESTA DELE 

 

Nessas rodagens por tantos lugares, como me habituei a fazer pelo menos duas vezes ao ano, 

pude testemunhar as transformações nas paisagens desde 1995, quando fiz minha primeira 

viagem em um Ford Escort Hobby, em direção à Bahia, mais especificamente para o sertão 

baiano, Jeremoabo e depois retornando à Salvador; até a última, neste ano de 2020, antes da 

Covid19 nos enclausurar, em que cortei o sudeste em direção ao Sul, para a região dos 

vinhedos da Serra Gaúcha. 

Figura 18 - Irrigação a jato d'água - 
desperdício 

Figura 19 - Pé de pequi Florido – 
Sta. Rita do TO 
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As contradições são enormes, entre as mudanças nesses 

ambientes, com acelerações produtivas impressionantes, e 

por outro lado o desaparecimento da paisagem natural. O 

Cerrado mais acentuadamente nessas duas décadas, já que 

a Mata Atlântica já passara por uma intensa destruição há 

tempos e o que se vê é alteração na cultura, substituição no 

que se produz. Mas em algumas partes, principalmente do 

Paraná e Santa Catarina, houve um elevação acentuada na 

substituição de matas por áreas plantadas. Há uma diferença nesses estados em relação aos 

demais, a quantidade bem maior de cooperativas, que reflete uma concepção metodológica 

advinda da própria forma de ocupação, embora o grau de devastação seja o mesmo, e isso é 

inevitável no modelo de agronegócio existente no país. São pequenas ainda as iniciativas de 

agrofloresta, cujo objetivo é produzir em meio ao ambiente natural existente. 

Mas quando digo de contradição, para além dessa 

comparação do que era bioma e o que se tornou em termos 

de espaços produtivos, é o crescimento das cidades. No 

percurso para o Sul o crescimento é das médias cidades, 

tornando-se portentosas na esteira do desenvolvimento de um 

interior agrário. A modernização não se deu somente no 

campo, em grandes fazendas onde as tecnologias se impõem, 

mas também no estilo das cidades, com uma intensa 

urbanização e transformação em suas paisagens de concreto e asfalto, interioranas, mas 

modernizadas. 

Na direção ao Nordeste ainda um crescimento urbano mais caótico, das pequenas cidades com 

uma pobreza acentuada, e por alguns cantos, da chamada fronteira agrícola a transformação 

de cidades antigas, como Barreiras, no Oeste baiano disputando hegemonia com uma novata, 

a rapidamente evoluída cidade de Luis Eduardo Magalhães, antiga currutela chamada de 

Mimoso do Oeste. Essa foi uma localidade que vi se transformar assustadoramente. E uso essa 

adjetivação porque não vejo outra mais adequada. 

Da fronteira goiana, dos limites de Posse, até Barreiras o que 

se vê de um lado e outro da Rodovia BR-020, é uma 

imensidão de terras plantadas por algodão, milho ou soja. A 

perder de vista. O que nos dá a impressão que a lei exigindo 

a manutenção de pelo menos 20% da paisagem natural não é 

respeitada. O horizonte é infinito nessa paisagem 

terrivelmente trágica, sem vida, com aviões pulverizadores de agrotóxicos a cruzar a rodovia 

por sobre as nossas cabeças e por quilômetros sentimos o cheiro macabro do que garante a 

produtividade das commodities, mas nos envenena pouco a pouco. Quando vemos o verde se 

elevando, logo notamos que se trata de plantações de eucalipto, ou de pinho, em matas 

artificiais sem pássaros. 

Figura 20 - Mata Atlántica - Gramado (RS) 

Figura 21 - BR 020 

Figura 22 - BR 020 
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No entanto não deixa de ser impressionante o quanto isso 

atrai investimentos e populações que se deslocam a 

procura de emprego, e essas cidades vão crescendo, 

trazendo também as desigualdades das grandes cidades, 

porque em alguns casos os empregos são temporários e as 

periferias vão surgindo e ampliando o cinturão de miséria. 

Mas ver uma cidade crescer em meio ao que antes era um 

ambiente tido como improdutivo é impressionante. Posso dizer que acompanhei, senão ano a 

ano, mas pelo menos a cada três anos, a maneira como se deu a transformação na paisagem 

do cerrado na transição para a caatinga. 

Essa é uma região rica em recursos hídricos, mas após 

essa intensa transformação que afeta sobremaneira a 

biodiversidade do Cerrado, tem havido conflitos 

decorrentes da destruição de mananciais, principalmente 

das nascentes, por causa de desmatamentos e uso da água 

para irrigação. A ponto de gerar uma enorme reação da 

população, no que foi chamado de “levante dos 

ribeirinhos”, na cidade de Correntina, já em outra direção, oposta à de Barreiras, na defesa do 

Rio Corrente. 

Depois de Correntina, e Santa Maria da Vitória, se encontra Bom Jesus da Lapa, de uma beleza 

ímpar à beira do Rio São Francisco, com grutas e cavernas que nos desafiam a explorá-las. 

Em uma delas construiu-se uma igreja, e por ali se cultua e reverencia a crença no Bom Jesus, 

uma das características do povo do interior brasileiro. Quero destacar um fato, anos atrás, 

imagino que cerca de 20 anos, quando ia de Goiás para Salvador, por aquele percurso, e logo 

após sair da BR-020, acredito que uns 50 quilômetros adiante, na direção de Bom Jesus da 

Lapa, fui forçado a parar o veículo no acostamento devido a uma enorme tempestade de areia. 

Algo assustador que eu nunca havia visto. Era o começo da exploração daquelas terras, e o 

desmatamento acentuado aliado a preparação do solo para cultivo gerava esse tipo fr 

fenômeno. Naquela região o agronegócio despontou de tal forma que dali surgiu o município 

que depois passou a se tornar o primeiro no PIB agropecuário brasileiro: São Desidério. 

O crescimento e desenvolvimento dessas cidades 

impressiona. Barreiras tornou-se um rico polo de 

desenvolvimento regional, com uma população que 

ultrapassa 150 mil habitantes. O contraste fica ao redor 

dessas cidades, tomadas pelo agronegócio, fator de 

crescimento delas, onde antes era o Cerrado. 

E, assim, depois desse longo relato, retorno à realidade de um 

enclausuramento que não permite saber quando poderei 

retornar às estradas. Mas já sei a direção. Será mais uma vez rumo ao Nordeste. Depois dessa 

agonia, nada melhor do que estar em um ambiente que nos dá alento, em meio a um povo 

Figura 23 - BR 153 (TO) 

Figura 24 - Vereda 

Figura 25 - Cerrado (TO) 



 75 

festeiro e amigável. Mas, sobretudo, por estar ali as minhas raízes. Desta feita pretendo sair 

de Goiás para o Sul da Bahia, Porto Seguro, Troncoso e redondezas, e de lá passando por 

Salvador e pela Linha Verde, novamente, ir aportar em João Pessoa, o que para mim poderia 

ser até um destino definitivo. Quem sabe. 

Mas, por enquanto vou ficando aqui pelo Goiás, esperando Pirenópolis reabrir isenta de 

Covid19, e depois, certamente, retornar a Vila Boa de Goiás. São lugares que nos deslumbram 

por suas formações históricas, mas também por suas cachoeiras e por dá uma sensação de 

liberdade a diferenciar nos estilos arquitetônicos da cansativa imagem, repetitiva, do cotidiano 

da metrópole onde habitamos. Passar, sempre, pelos mesmos lugares é estressante. 

Não penso em parar de viajar, e digo sempre aos meus 

alunos e alunas da Geografia: Viagem! Não basta somente 

querer conhecer lugares que nos embelezam, mas é preciso 

também conhecer a biodiversidade e as formações sociais, 

as condições em que as pessoas vivem nesses lugares, para 

não nos alienarmos de realidades que precisam ser 

conhecidas, principalmente por quem se forma em Geografia e História, para que tenhamos a 

real dimensão de suas existências. Assim, unimos o útil ao agradável e nos despimos de 

preconceitos. 

_____________________________ 

[1] Quando falo viajar, me refiro a pegar a estrada, seguir por caminhos rodoviários, que nos dê a possibilidade 

de observar as paisagens. E não somente viajar de avião, descer em um aeroporto, pegar um taxi e se deslocar 

para um hotel e dali para os pontos escolhidos e que se destacam pelas belezas. É isso também. Mas por aeronaves 

deixamos de ter o contato com as pessoas, a não ser nos apertos horríveis desses aviões. Ver o cotidiano de 

cidades pequenas, vilarejos pobres, os entornos das grandes metrópoles, as vegetações, e o transitar de caminhões 

que transportam produtos, mercadorias, que iremos encontrar nos shoppings e mercados. 

 

PS: Acessando o Blog será possível ver mais fotos ao final do artigo. 

  

https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/MINHA%20VIDA%20%C3%89%20ANDAR%20POR%20ESSE%20PA%C3%8DS%5e.%5e.docx#_ednref1
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CRISE HÍDRICA – UM CICLO DE DIFÍCIL RETORNO 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/06/crise-hidrica-um-ciclo-de-dificil.html 

17 de junho de 2020 

É impressionante como recorrentemente o problema 

hídrico é tratado somente no limite da necessidade. Há 

um provérbio popular que sintetiza bem isso: “Só 

percebemos o valor da água depois que a fonte seca”. 

Naturalmente, o interesse da grande mídia comercial 

está na criação de um sentimento de perplexidade, e 

da geração de temores e medos que compõem o 

universo dos jornais e telejornais sensacionalistas, em 

sua maioria. Às vezes até aparecem boas reportagens sobre o assunto. Mas pecam pela 

superficialidade, e pela insistência em tratar o problema da falta de água como decorrente dos 

gastos abusivos, ou excessivos, por consumidores urbanos. 

Podem acontecer abusos, e certamente acontecem, no uso da água nas cidades. Mas longe está 

desta ser a principal razão da grave crise hídrica que ameaça não somente a economia, mas 

como nossas próprias vidas, humanos, animais ou plantas. 

Sempre acontece um desvio do eixo central, das questões que são, de fato, as responsáveis 

pela forma com a falta de água se tornará, provavelmente tendo seu auge em 2050, no pior 

problema da humanidade para o século XXI. 

A literatura acadêmica, focada em pesquisas sobre esse tema, tem apontado há mais de uma 

década, não somente os diagnósticos que indicam as causas da crise hídrica seja escassez ou 

estresse, como também indicam as necessárias medidas para amenizar esse problema. Mas, 

tanto o diagnóstico, quanto as medidas a serem tomadas, esbarram na forma perversa como 

funciona o sistema capitalista, ou decorrente da escolha de um estilo de vida altamente 

urbanizado, exageradamente marcado pelo consumismo, mas, principalmente devido ao fato 

de todos os citadinos necessitarem adquirir os alimentos necessários à sua sobrevivência. Ao 

contrário de sistemas anteriores, por séculos e milênios passados, em nossa época os bilhões 

de pessoas que vivem nas cidades não produzem seus próprios alimentos. Essa equação, aliada 

à lógica gananciosa e usurária que marca a vida contemporânea, dificulta a tomada de decisões 

que são essenciais para conter essa crise. 

O que nos reserva o futuro? Nossa água está 

acabando, a exemplo do que acontecerá com o 

petróleo? Nos últimos 50 anos, dobramos nossas 

terras cultivadas irrigadas e triplicamos o consumo 

de água para atender à demanda global de 

alimentos. Nos próximos 50 anos, teremos de 

dobrar mais uma vez a produção de alimentos. Será 

que haverá água para tudo isso? 
Desvio de água - Rio Descoberto - YouTube 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/06/crise-hidrica-um-ciclo-de-dificil.html
https://1.bp.blogspot.com/-3jDD-AM32Fo/XuobP9d9sTI/AAAAAAAApwo/sAeQv-1K3WoJxkuaGDiqUqJRSpYqG0jwACLcBGAsYHQ/s1600/%25C3%2581gua.jpg
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Apesar de retornar à superfície por meio de um ciclo hidrológico que a renova sempre, a 

rapidez com que se dá o consumo esgota rapidamente a água superficial, ou mesmo os lençóis 

freáticos, o que levará inevitavelmente à escassez, ou ao estresse hídrico. 

Mas há por parte dos órgãos públicos muita negligência na identificação e combate às causas 

que são geradoras de um consumo elevado e com intenso desperdício desse recurso. 

Em diversos artigos que publiquei no meu Blog Gramática do Mundo, e que tem a água como 

referência, venho abordando esse tema diante da grave situação que passa o bioma cerrado. 

Abordei esse problema também quando a cidade de São Paulo correu um sério risco de 

desabastecimento, em decorrência da diminuição do volume de água do sistema Cantareira, 

conjunto de barragens que abastecem aquela cidade, por meio de dois outros textos. 

De lá para cá, o problema tem se agravado, muito embora no caso específico do Estado de 

São Paulo, o governo tenha iniciado um conjunto de obras visando a transposição do rio 

Paraíba do Sul. Só que são soluções que não atingem o problema da redução dos níveis de 

água, e gerarão outros efeitos colaterais. No caso deste rio a situação já está crítica em alguns 

pontos, de diminuição do volume de águas, em função da destruição de suas margens e da 

poluição que tem afetado a reprodução de diversas espécies de peixes, alguns já à beira da 

extinção. 

É preciso agir para evitar desabastecimentos nas grandes cidades, em todas as aglomerações 

urbanas, obviamente, até porque constitucionalmente a prioridade do uso da água deve ser 

para atender as necessidades humanas. Contudo, a gestão que os governos aplicam quando a 

questão é a água, se limita somente a isso. E não de forma preventiva, com algumas exceções. 

As medidas tomadas quase sempre acontecem quando o problema atinge o seu ponto crucial, 

de estresse ou de escassez hídrica, e aí precisa recorrer ao racionamento do uso da água. 

 

ESTRESSE HÍDRICO E ESCASSEZ HÍDRICA 

Precisamos esclarecer uma questão antes de prosseguirmos. O estresse hídrico ocorre quando 

há água, mesmo que em quantidade elevada, mas é insuficiente para atender a demanda, tanto 

do uso urbano, quanto na indústria e agropecuária. 

Pode-se definir o estresse hídrico como resultado da relação entre o total de água utilizado 

anualmente e a diferença entre a pluviosidade e a evaporação (a água renovada) que ocorre 

em uma unidade territorial, em geral, definida por um país. 

Já a escassez decorre pela absoluta falta de água numa determinada região, que pode vir a 

ocorrer também como consequência dos usos abusivos e da consequente diminuição do 

volume de água. Ou seja, o estresse hídrico pode vir a se transformar, futuramente, numa 

escassez crônica.[1] 

A escassez hídrica é uma das medidas de avaliação geográfica de uma unidade territorial. Ela 

pode ser física e econômica. Quando a quantidade disponível de água de um país não é 

suficiente para prover as necessidades de sua população, existe uma escassez física de água. 

https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/ESCASSEZ%20E%20ESTRESSE%20H%C3%8DDRICO%20%E2%80%93%20OS%20ERROS%20SE%20REPETEM%5eJ%20E%20A%20%C3%81GUA%20SE%20ESVAI.docx#_edn1
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Se um país não tem recursos financeiros para levar água de qualidade e em quantidade 

suficiente à sua população, apesar de ela ocorrer em seu território, a escassez é econômica.[2] 

Objetivamente pode-se encontrar resposta para as dificuldades de diversas regiões do mundo 

em ter acesso à água potável seguindo-se o processo produtivo, os mecanismos que levam à 

produção industrial, à criação de gado e, principalmente à agricultura, com uso intensivo de 

irrigação, completamente fora de controle. Neste último caso, embora a irrigação seja um 

elemento essencial para garantir produção de alimentos suficiente para alimentar a população, 

a preços acessíveis, a ausência de fiscalização sobre os métodos adotados, muitos deles feitos 

de forma clandestina, tem sido um fator de destruição de importantes rios. Aqui no Brasil isso 

é nítido, é sabido, mas não é fiscalizado como deveria. E quando há fiscalização e multas os 

punidos não pagam, em função do poder exercido pelos grandes produtores rurais, 

absenteístas em sua maioria, latifundiários e que são responsáveis por produção em larga 

escala de monocultura. 

Já desde há alguns anos o Estado de Goiás enfrenta 

problemas em decorrência de períodos de escassez 

recorrentes, como é peculiar no cerrado, provocada por 

prolongadas estiagens. Isso causou, como efeito colateral 

o esvaziamento de rios importantes para o 

abastecimento. A partir disso o estado intensificou a 

fiscalização em diversas bacias, como as dos rios Meia 

Ponte e Araguaia, a fim de garantir o direito da água à 

população urbana. Mas esse é um problema antigo, sem 

que haja punição aos que desviam água sem licença, ou quando a tem extrapola o limite do 

que lhe é permitido. 

O que se vê, de forma impune, embora haja investigações do Ministério Público e da 

Delegacia de Meio Ambiente, é uma série de irregularidades praticadas por grandes 

produtores rurais, com desvios de águas do rio Araguaia por meio de extensos canais. No 

entanto isso já ocorre há tempos, e termina por se constituir em fatos naturais, pois há abertura 

de processos, a indicação de multas, mas esse setor consegue por meio de forte articulação 

política, concentrada numa bancada poderosa no Congresso Nacional, se livrar de qualquer 

punição. E seguem cometendo irregularidades no uso da água. 

Poderíamos listar aqui diversos outros casos de irregularidades na captação de água para 

irrigação, bem como o desperdício gerado pelo uso de velhos pivôs centrais. Na região de 

Cristalina, onde desenvolvo uma pesquisa, muito embora haja em algumas propriedades 

técnicas mais sofisticadas, com uso de tecnologias modernas que controlam a emissão de água 

e até mesmo o horário em que isso ocorre, os abusos acontecem sem fiscalização. Soma-se a 

esses fatores a disputa entre irrigantes e investidores de Pequenas Centrais Elétricas (PCHs), 

bem como de obras mais suntuosas para geração de energias, barragens que prejudicam o 

curso normal das águas do rio São Marcos e de outros, e afetam também espécies da fauna 

fluvial, em alguns casos de forma irreversível. 

Canal desvia água ilegalmente 1 

https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/ESCASSEZ%20E%20ESTRESSE%20H%C3%8DDRICO%20%E2%80%93%20OS%20ERROS%20SE%20REPETEM%5eJ%20E%20A%20%C3%81GUA%20SE%20ESVAI.docx#_edn2
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AS ATIVIDADES HUMANAS E O CICLO DA ÁGUA 

As mudanças climáticas, como dizemos, embora o correto seja se referir a variabilidade 

climática, está a ocorrer, naturalmente. E não há dúvida que a ação humana contribui para 

acentuar desequilíbrios e potencializar transformações que, pelo tempo, demorariam mais a 

ocorrer, ou não se dariam com a intensidade com que acontecem. Portanto, as alterações 

climáticas são fato, acontecem, e a ação humana tem reflexo nisso. 

A insistência em centrar no consumo urbano o problema da água, ou de considerar que o 

aquecimento global se deve principalmente a efeitos colaterais da industrialização, esconde a 

essência do problema, as reais causas que estão deteriorando nossa qualidade de vida no 

Planeta Terra. O interesse em desviar o foco, ou em construir versões sobre as causas, tem o 

objetivo de amenizar as responsabilidades sobre a maneira como o sistema capitalista esgota 

nossos recursos, destrói a natureza e impacta perversamente no clima, principalmente nas 

regiões com altos índices de urbanização, como decorrência de um estilo de vida que implica 

em consumir além daquilo que o planeta pode oferecer para produzir mercadorias. 

As interferências das atividades humanas no ciclo hidrológico ocorrem em todos os 

continentes e por todos os países. Os impactos dessa intervenção no ciclo variam para cada 

região ou continente. De modo geral esses impactos são: 

a) construção de reservatórios para aumentar as reservas de água e impedir o escoamento; 

b) uso excessivo de águas subterrâneas; 

c) importação de água e transposição de águas entre bacias hidrográficas. 

Isso é apontado pelo professor José Galizia Tundisi,[3] referência nesse assunto, como o 

resultado desastroso de ações que são feitas sem a devida adoção de mecanismos protetivos, 

bem como ausência de planejamento para garantir que um bem imprescindível não corra o 

risco de se acabar. 

Inevitavelmente, esse descontrole tem afetado o ciclo hidrológico, que por sua vez implicará 

em desequilíbrios climáticos e oscilação acentuada de temperaturas. 

O fato é que há uma relação dialética entre a crise hídrica, as constantes mudanças climáticas, 

em um tempo mais acelerado que o normal e o intenso desenvolvimento capitalista. No 

entanto, é necessário ter a compreensão exata de quais são os elementos nesse processo que 

são os principais responsáveis por esse desequilíbrio. 

Mesmo que não houvesse mudança climática, o mundo continuaria enfrentando o declínio no 

abastecimento de água per capita por causa do desenvolvimento econômico e do crescimento 

da população. Mesmo que pudéssemos congelar o crescimento populacional, a modernização 

significa maior consumo de carne, bens acabados e energia; tudo isso eleva o consumo de 

água per capita. Contrariando a crença popular, o crescimento populacional e a 
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industrialização representam ao suprimento de água global um desafio ainda maior do que a 

mudança climática. 

Ou seja, são exatamente as condições criadas por um 

modo de produção acentuadamente predatório. Mas, tem 

sido mais difícil identificar as soluções porque o foco dos 

possíveis motivos geradores desses desequilíbrios se 

concentra nas consequências, e não nas causas. 

É preciso termos claro que por trás de toda essa discussão 

existem elementos de geopolítica, e encobre as principais 

razões tanto para os desequilíbrios climáticos regionais 

como a escassez e estresse hídrico. Porque afeta 

interesses estratégicos, tanto econômicos como na disputa por recursos naturais. 

Trocando em miúdos. O problema que se acentua gravemente no Brasil, mas que atinge 

também outras partes do mundo por diversos continentes, a deficiência hídrica, é causada por 

essa forma de desenvolvimento que destrói a natureza. E as medidas, ou repercussões dessa 

crise, só aparecem nos períodos em que ocorre ausências de precipitações pluviométricas. 

 

AS ÁGUAS DO CERRADO 

Vamos falar um pouco do Bioma Cerrado. Esse que já foi considerado por Guimarães Rosa 

como “a caixa d’água do Brasil”. E que de fato pode ainda ser assim chamado, por ser por 

meio de suas nascentes, córregos e rios, que se formam algumas das principais bacias 

brasileiras. Mas sabemos que o problema não se resume a um único bioma, afeta os demais 

de forma diferente pela especificidade em suas características geomorfológicas. 

Ocorre que nos últimos anos houve uma intensificação acelerada da produção agrícola e 

criação de gado, impactando fortemente nesse Bioma. A redução dele decorre da exploração 

predatória, baseada na grande produção de monocultura, principalmente commodities, em 

propriedades latifundiárias que usam fartamente, por meio de grandes pivôs centrais, a 

irrigação como condição para aumentar suas produtividades. E o Estado é o financiador dessa 

situação, muito embora não o faça na mesma proporção, em termos de importância na cadeia 

de produção alimentar, com os pequenos produtores e com a agricultura familiar. 

Mas além de citarmos a irrigação, é preciso identificar um problema anterior. O 

desmatamento, que destrói aceleradamente o Cerrado e leva ao fim, além de uma rica 

biodiversidade, as veredas, principais fontes de água, por cujas nascentes formam-se córregos 

e rios. Tanto o desmatamento, como o pisoteio do gado, são fatores destrutivos que vão 

reduzindo a capacidade de recarga e consequentemente transformarão mananciais de perenes 

a intermitentes. Registre-se que o Centro-Oeste é o maior produtor de gado bovino do Brasil, 

e somando-se com a região Norte, concentram mais da metade dessa produção. Justamente as 

regiões que atualmente mais são afetadas pelo desmatamento. 

Captação irregular de água do Rio Meia 
Ponte 
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É óbvio que a consequência disso será a diminuição 

do volume de águas que verterá para os principais 

rios que formam grandes bacias. Aliado a isso, as 

intervenções que são feitas para construção de 

barragens, sejam para Pequenas Centrais Elétricas, 

ou para Grandes Centrais Elétricas, causam fortes 

impactos também sobre a fauna fluvial e 

gradativamente reduzem o tamanho e a importância 

daquele rio. A destruição de suas margens, ou matas 

ciliares, consequência do desmatamento, da extração 

descontrolada de areia e em muitos casos devido a garimpos clandestinos, são outros fatores 

que transformam a paisagem por todo o percurso de montante à jusante e vão reduzindo o 

volume desses rios até que em alguns casos eles cheguem à sua foz na condição de um 

pequeno riacho. 

Essas ações predatórias são as principais razões pela redução da capacidade hídrica de uma 

determinada região. E isso tem acontecido numa escala criminosa no Bioma Cerrado, a ponto 

de até mesmo a capital federal, construída bem no coração desse bioma, passar pela primeira 

grande crise de escassez, levando a necessidade de rodízio na distribuição a fim de evitar uma 

situação mais drástica de absoluta falta de água. 

Mas embora seja óbvio para os que estudam os problemas hídricos, inclusive da gestão, onde 

estão as origens dos problemas, os lobbies organizados que reforçam o poder dos grandes 

proprietários de terras, representados por uma grande bancada de parlamentares no Congresso 

Nacional, pressionam os governos para que isentem as dívidas daqueles produtores flagrados 

em ilicitudes na exploração da água. 

Utilizando-se do argumento de que a produção de alimentos é uma necessidade para 

alimentação de uma população crescente, reivindicam mais investimentos para ampliar a área 

irrigada, sob o pretexto de que há ainda no Brasil um enorme potencial hídrico a ser explorado. 

O que pesa, na verdade, para além dos rumos que pode ir nossa capacidade hídrica, é a 

ganância e os lucros que são gerados para manter a opulência de uns poucos, que estão sempre 

protegidos desses infortúnios, já que a escassez de água afeta principalmente a população mais 

pobre. 

Outro aspecto, de certa forma também de difícil solução, haja vista a incompetência dos 

gestores na administração pública, cujo foco é sempre a eleição seguinte, é a absoluta ausência 

de um planejamento adequado que identifique quais setores são estratégicos para a 

manutenção e fortalecimento do espaço vital seja nacional, ou regional. 

E no caso das grandes cidades, principalmente as capitais, as condições de crescimento 

levaram a uma absoluta inoperância na preocupação com o abastecimento de água na mesma 

proporção e aceleração com que se dava o crescimento populacional. Enquanto isso, nascentes 

Pivôs ilegais - rio Araguaia 
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foram sendo aterradas, córregos transformavam-se em 

canais e a quase totalidade dos mananciais que cortam 

as zonas urbanas foram transformados em depósitos de 

descargas de dejetos de casas e indústrias, 

constituindo-se em verdadeiros esgotos a céu abertos. 

As águas que por ali circulam em tempos de grandes 

pluviosidades perdem-se na podridão e não são 

aproveitadas para consumo. Em tempos de estiagem o 

que prevalece são os líquidos que saem dos esgotos. 

No entorno das cidades, os cinturões verdes, de produção hortifrutícolas, disputam boa parte 

dessa água e a usam para irrigação. Até aí se pode dizer ser um uso tolerado, na medida em 

que são produtores que abastecem as feiras e centrais que distribuem frutas e verduras 

essenciais em nossa alimentação. O problema é que não há fiscalização adequada, nem se 

busca usar de novas tecnologias para amenizar os gastos de água. Invariavelmente o poder 

público prefere grandes financiamentos para empreendimentos de produção para exportação, 

menosprezando a importância do pequeno agricultor. Que de outra forma não consegue 

adequar seu sistema de irrigação às necessidades de controle do consumo de um recurso em 

estágio crescente de escassez. 

Assim, sem o devido planejamento, a água que cruza as cidades foram se tornando impróprias 

para o uso, e as que as circundam, ou mesmo que estão prestes a serem captadas pelos sistemas 

de abastecimentos, vão tendo o volume reduzido pelo uso que se faz dela para irrigação a 

montante. Só que essa é uma situação absolutamente previsível. Assim como é a 

previsibilidade de que após o período chuvoso, já que a água que escorre por esses mananciais 

torna-se imprópria para consumo e perde-se rapidamente nas vias impermeabilizadas, um 

novo período de estiagem, sempre com maior intensidade, virá para preocupar e gerar pânico 

e revolta entre as pessoas. 

A alternativa encontrada por muitos, os que tem condições para isso, naturalmente, inclusive 

condomínios horizontais e empresas, é recorrerem à instalação de poços artesianos. Ora, como 

a cidade cresce acentuadamente, e se espalha por uma periferia cada vez mais distante do 

centro, o abastecimento público de água demora a atender a essa crescente demanda. A 

retirada de água dos lençóis subterrâneos assume assim a condição de prover inúmeras 

residências do abastecimento necessário, obviamente. O que resulta disso? O aumento da 

retirada de água desses canais subterrâneos faz com que eles se esgotem gradativamente, 

reduzam o volume hídrico, forçando a que cada vez mais seja necessário aprofundar os poços 

para atingir o lençol freático e extrair a água. Ao mesmo tempo, isso vai afetar o processo de 

recarga e será também gerador do esgotamento de inúmeras nascentes, cujas águas se 

dispersam para outras regiões por efeitos naturais e vão desaparecendo como decorrência da 

diminuição da quantidade que existem nesses lençóis e aquíferos. 

 

Esgoto no meia ponte – Domício Gomes – O 
Popular 
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O QUE PODEMOS CONCLUIR DE TUDO ISSO? 

Os principais problemas são gerados, portanto, pela destruição acelerada da natureza, pelo 

desmatamento em larga escala e a consequente destruição de nascentes, córregos, riachos e 

rios. O maior perigo do mundo, inegavelmente, está na possibilidade de uma escassez geral 

da água, por não haver nenhuma alternativa para a humanidade com o fim de um líquido que 

é vital 

Não me parece que tudo isso dito aqui seja novidade. E 

vou terminar da forma como comecei. Sempre que a 

situação chega num ponto crônico em função do 

aumento do período de escassez, soa o alarme, a mídia 

se alvoroça, confunde na explicação, cria um pânico que 

é natural, já que a falta de água é a pior coisa que existe 

para a vida. Aí temos alguns momentos de preocupação, 

e vemos as autoridades se debaterem com uma 

situação que não poderá ser resolvida no auge de um estresse ou uma escassez real. 

O que sempre procuro propor quando discuto essa questão, portanto, é que devemos 

urgentemente encontrar o eixo correto para identificar as causas que estão nos levando por um 

caminho que pode tornar-se difícil de recompor o que se está a destruir. Claro que ainda é 

possível corrigir esses rumos, a ciência ajuda, com certeza. Mas é na gestão, no planejamento 

estatal e fiscalização severa, que devem se concentrar as principais correções. 

Mas, eis que de repente, vem a chuva! É como o soar dos sinos, alertando para um novo tempo. 

População, meios de comunicação e autoridades se aquietam aliviados. Eis que a preocupação 

passa a ser a quantidade e a força com que cai a água, e as atenções passam a voltar-se para 

aquelas populações, as mesmas vítimas principais da falta de água, que vivem em áreas de 

riscos e correm o perigo de serem arrastadas por enchentes causadas pelas péssimas condições 

da arquitetura das cidades e dos ambientes urbanos. Boa parte desta água, como visto, não 

poderá ser aproveitada, porque vai escorrer para mananciais altamente poluídos. 

Eis o cúmulo da contradição e isso se repete terrivelmente com data marcada. Como sair 

disso? Com participação efetiva da sociedade, por meio de organizações sociais, 

universidades e associações que pressionem governos a adotarem medidas reparatórias, 

preventivas, diante da crise hídrica, e não somente quando o período de escassez atinge o seu 

auge. E enquanto isso a água se esvai. 

 
NOTAS: 

(*) Este texto é uma adaptação de um artigo publicado neste blog em 

2017: https://gramaticadomundo.blogspot.com/2017/11/enquanto-chuva-cai-agua-se-esvai.html 

[1] RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia Política da Água. São Paulo: Annablume Editora, 2008. Pág. 62. 

[2] Idem. 

[3] TUNDISI, José Galizia. Água no Século XXI: Enfrentando a escassez. São Carlos: RiMa, IIE, 2003. Pág. 

14-15. 
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SOBRE A HISTÓRIA E AS ESTÁTUAS QUE SÃO ALVOS DA MULTIDÃO 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/06/sobre-historia-e-as-estatuas-que-sao.html 

22 de junho de 2020 

 

“O historiador deixa a futurologia para os outros. 

Mas tem uma vantagem sobre o futurólogo. 

A história o ajuda, se não a predizer o futuro, 

ao menos a reconhecer o que há de historicamente novo 

no presente – e com isso, talvez, lançar luz sobre o futuro”. 

(ERIC HOBSBAWM)[1] 

 

Nestes tempos insidiosos nem tudo ficou limitado à 

resistência e o embate na luta contra o vírus “sars cov-

2”. Despertou nas ruas, a partir dos Estados Unidos, 

historicamente preso a um passado sombrio 

escravagista, os clamores centenários de quem vive em 

estado de opressão permanente. As pessoas de pele 

negra, os pretos como orgulhosamente insistem em 

serem chamados, vítimas constantes de um racismo 

estrutural, tal como aqui no Brasil, tomaram as ruas 

acompanhados por multidões de gente que se assume antirracista, a fim de quebrar um ciclo 

de repressão policial violenta e mortífera que se repete há séculos. 

Em meio a essa explosão de fúria justificada, como reação à violência absolutamente 

desnecessária e injustificada de uma estrutura policial racista e vinculada às ideias e 

comportamento típicas dos supremacistas brancos, uma onda que se espalhou por outras partes 

do mundo, tornaram-se alvos da multidão estátuas que glorificam colonizadores responsáveis 

por impor esse viés de uma permissividade que justifica no imaginário da sociedade a 

distinção entre heróis e bandidos pela cor de suas peles, pela condição social ou pelo local de 

moradia. Como se vê muito também aqui no Brasil, as periferias das cidades, as comunidades 

pobres são alvos permanentemente de ações violentas das polícias, quase sempre terminando 

em assassinatos de jovens inocentes. E inverte-se a ordem no sentir medo de quem. 

Em sequência a essa reação, que levou a destruição ou a ameaça 

de retirada de estátuas de praças e locais públicos, uma série de 

questionamentos e reportagens circularam pelos meios de 

comunicação, tentando compreender esses atos tidos como 

extremos e de vandalismos, ou debatendo qual a importância 

desses símbolos que se espalham por praticamente todas as 

grandes cidades do mundo. Em muitos casos tornados atrativos 

turísticos pela grandiosidade das artes que os erigiram a essa 

condição, mas sem que a história possa expor a nu a plena 

realidade do que está por trás desses personagens. 

Estátua de Churchill sofre ataque no Reino 
Unido – O Dia 

Estátua de soldado confederado, 
nos EUA derrubado pela multidão - 

O Estadão 
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Quando muito são apresentados relatos oficiais, que mais servem para criar falsos mitos em 

torno desses indivíduos (em sua imensa maioria homens, e brancos) por meio de uma 

iconografia manipulada, da valorização da imagem e do menosprezo pela história e por 

aqueles que eventualmente não possuíam vozes para se contrapor à força de seus 

colonizadores, dos mercenários que vagavam por esse país à caça de índios e ao saque de 

ouro, e dos coronéis cujas patentes foram adquiridas por atos políticos em função das forças 

regionais que possuíam. 

O que nos falta fazer é a iconologia, para que possamos entender a história e/ou o tema que 

está por trás de cada um desses personagens, representados por estátuas, nomes de logradouros 

e construções públicas, e saber o verdadeiro significado de seus atos. Evidentemente com todo 

o cuidado para não cometermos o erro do anacronismo. Mas é essencial que a cada tempo 

possamos fazer uma revisão historiográfica ampla, de forma que a sociedade possa saber o 

que representa ou representou essas figuras. É claro que suas exposições dessa forma não é 

um mero sinal de agradecimento. Elas representam, por meio desse simbolismo, valores que 

estão ligados às classes sociais dominantes, em cada época. E, por prosseguirem dominando 

enquanto classes pelos tempos que advieram, significam a manutenção desses valores, e 

objetivamente visam prosseguir no intento de persistir no controle do poder político. 

Portanto, são símbolos que tem suas valorações artísticas, embora alguns de profundo mal 

gosto, mas carregam na verdade elementos de uma cultura 

política, marcados pela imposição da força da classe 

dominante e a subalternação do pobre, da população mais 

fragilizada econômica e culturalmente. Em qualquer 

circunstância que analisarmos, em qualquer país, essas 

estátuas representam esses poderes e sua manutenção. 

Houve uma época, ao final do século XIX e começo do século XX, que isso passou a se 

denominar “estatuamania”, segundo Eric Hobsbawm. 

O que já foi chamado de “estatuamania” atingiu o auge entre 1870 e 1914, quando 

150 estátuas foram erigidas em Paris, contra apenas 26 de 1815 a 1870 – e estas 

basicamente figuras militares, quase todas removidas depois de 1870. (...) Mas 

depois da Grande Guerra, com exceção dos novos memoriais de guerra universais, 

estátuas de bronze e mármore saíram claramente de moda”.[2] 

Não devemos olhar para essas representações somente pelo aspecto artístico, que atrai a 

atenção muitas vezes pela beleza da plasticidade com que foi produzida. Porque ela carrega, 

sempre, um forte simbolismo. Qualquer que seja a obra de arte ela reflete uma concepção 

ideológica, muitas vezes marcada por um movimento que rompe com modelos anteriores, e 

se impõe com novos traços, e que se adequa ao tempo em que foi construída. Independente de 

analisarmos sob o viés político à esquerda ou à direita. Ela é representativa de algum tipo de 

expressão que reflete aquele momento, ou para se contrapor ao poder estabelecido, e 

confrontá-lo, ou para reproduzir a ideologia dominante. 

Estátua de Buda destruída pelo Talibã no 
Afeganistão - BBC 
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Conta-se que Pablo Picasso foi interpelado por um oficial 

franquista sobre a obra que estava sendo exposta, e que 

acabara de ser pintada. “Foi você que fez isso”? Teria 

perguntado o oficial. E Picasso teria respondido: “Não, 

foram vocês”. Era a pintura denominada “Guernica”, 

uma das mais importantes obras artísticas, representativa 

do estilo cubista, que teve neste artista espanhol uma de 

suas principais referências. Nela ele retratou o bombardeio alemão nazista, em 1937, sobre a 

cidade de Guernica, durante a guerra civil espanhola. 

Por isso que não somente a iconografia é importante quando se trata de analisar uma obra de 

arte. Mas também é preciso fazer um estudo iconológico, que possa interpretar de maneira 

mais aprofundada todo o contexto que levou à produção daquela peça, os condicionantes 

históricos. Ou seja, que vá além da análise estética e compreenda a contextualização do tempo 

em que ela se deu e as concepções ideológicas que ela carrega. 

Em sendo assim, podemos sim, e devemos questionar as razões de determinadas 

representações artísticas prevalecerem sobre um tempo que está além da sua existência 

enquanto objeto artístico a que ela se destinava. Sua permanência obedece a interesses que 

estão ligados aos poderes, às ideologias dominantes e à manutenção de status quo, com as 

consequentes determinações que estão por trás de todo o seu simbolismo: controle ideológico, 

conformação social e aceitação de uma história oficial, para além da realidade imanente. 

Para prosseguir mais um pouco na análise feita por HOBSBAWM: 

Há três demandas básicas que o poder costuma fazer à arte, e que o poder absoluto 

faz em escala bem maior do que autoridades mais limitadas. A primeira delas é 

demonstrar a glória e o triunfo do próprio poder (...); A segunda grande função da 

arte nesse contexto era organizar o poder como drama público. Rituais e cerimônias 

eram essenciais para o processo político (...); Um terceiro serviço que a arte poderia 

prestar ao poder era educacional ou propagandístico: ela poderia ensinar, informar 

e inculcar o sistema de valores do Estado.[3] 

Historicamente acontecem, ou aconteceram, movimentos 

insurrecionais, ou revoluções, que se espalham por todos os 

tempos em diversos lugares do mundo. Para qualquer um 

deles que se imponha haverá simbolismos que estarão 

representados em obras artísticas, e que quase sempre, e 

inevitavelmente, eles substituirão outros que representavam 

os valores dominantes que existiam até então. Não é raro 

vermos essas representações artísticas, principalmente 

estátuas, serem derrubadas no bojo de algumas dessas revoltas populares, mesmo que elas não 

se sagrem vitoriosas. Mas caso o processo de transformação social se dê com a intensidade 

que compreende a alteração radical das classes no comando do poder político e econômico, 

certamente os símbolos que as representavam serão derrubados. Na melhor das hipóteses eles 

farão parte de algum museu, onde essas relíquias serão demonstradas para fins de 

Mural de Guernica - Wikipedia 

Estátua de Lênim derrubada por grupos 
de extrema-direita na Ucrânia 
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compreensão da história de um povo, de um país, ou para análises estéticas enquanto obra de 

arte. 

Pois bem, estamos vivendo um momento de intensas, embora não bruscas, transformações 

sociais. É aquele período identificado quando analisamos os declínios de formações 

econômicas e sociais, de transição histórica. Momento em que um modo de produção 

gradativamente vai sendo substituído por outro. Um tempo lento, que pode durar mais de um 

século. Esse processo tende a ser de intensos embates, revoltas sociais, crises econômicas de 

caráter estrutural e políticas, que são acompanhadas de aumento da criminalidade e 

desobediência civil. Nesse momento costuma ascender ao poder personagens populistas, com 

discursos fáceis, mas de comportamentos autoritários e antidemocráticos. Quando não há no 

horizonte uma formação social que possa substituir a decadente, essa transição pode ser ainda 

mais demorada e angustiante. 

Nessas condições é que vemos atualmente muitos 

questionamentos sobre personagens de caracteres 

duvidosos, ou de comportamentos fascistas e atos 

preconceituosos contra populações oprimidas, mas 

que são representados como heróis por meio de 

estátuas e denominações de pontes e logradouros, por 

diversas cidades do mundo. Foram governantes, 

militares, empresários, aventureiros ou mercenários, 

em épocas bem distintas da atual, embora alguns em passado bem recente. A maioria homens. 

Se destacaram, quase sempre, por adquirirem força e poder em ações de ocupação e 

colonização, contra populações aborígenes em continentes como a África, Ásia e América 

Latina. Mas são também personagens que enriqueceram internamente a cada um dos países 

dessas regiões por meio de escravização de indígenas e dos povos africanos, acumulação de 

bens a partir dessas ações e de saques de riquezas minerais e grilagens de terras. 

Naturalmente, a radicalização social e política, a 

ocupação das ruas por multidões que se levantam contra 

atos agressivos de corporações militares e grupos 

organizados de cunho racistas e preconceituosos, tem se 

voltado contra esses ícones, estátuas que representam 

indivíduos que atraem a fúria dos que se levantam contra 

a opressão, as condições de desigualdades e a violência 

que atinge populações pobres, negras e as mulheres. A Temperatura tem subido 

aceleradamente em função de uma grave crise econômica, que já estava em curso e se 

acentuou com o advento de uma pandemia que praticamente deixou em marcha lenta o sistema 

capitalista. Como resultado dessa somatória de situações que se agravam, o brado das ruas 

tende a se acentuar, e essas representações estatuárias dos heróis das classes dominantes se 

tornarão cada vez mais alvos da fúria de uma multidão sequiosa de justiça. 

Estátua de padre investigado por pedofilia na 
Polônia – Notícias ao minuto 

Em Bristol, Reino Unido, multidão derruba 
estátua de comerciante de escravos - GGN 
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Como já expressei em outras publicações, e como historiador, abomino a presença de uma 

estátua em pleno centro de Goiânia, na confluência de duas de suas mais importantes avenidas. 

Não devemos negar a importância e necessidade de estudar os feitos e fatos que estão por trás 

desse personagem, denominado por um apelido cuja versão, provavelmente fantasiosa, teria 

sido originada do espanto dos indígenas que ele tinha por prática aprisioná-los para escravizá-

los e vende-los em São Paulo, de onde era originário. Embora vivesse boa parte de sua vida 

pelos sertões e morrido em Vila Boa de Goiás, atual Cidade de Goiás, Bartolomeu Bueno da 

Silva, Anhanguera, “Diabo Velho”, como ficou chamado, assim como os demais bandeirantes, 

e por meio das expedições denominadas “Entradas”, além de delimitar territórios se ocupavam 

em perseguir negros escravizados fugitivos e aprisionar índios. 

Naturalmente são personagens que devem ser entendidos em suas 

épocas, e estudados historicamente dando-lhe a dimensão exata de 

suas ações. No entanto, a perpetuação de personagens que com o 

tempo suas atitudes começam a ser questionadas pelos avanços da 

sociedade, na luta contra a opressão e por direitos humanos, 

representam afrontas a esses movimentos e às conquistas obtidas 

a muito custo e ainda de forma tênue. Suas exposições 

configuram-se ofensivas àqueles segmentos que trazem suas 

histórias de descendências marcadas pela discriminação, pelo viés 

racista e pelo ódio que se alimenta dessas deformações históricas 

que terminam por justificar discursos preconceituosos, de falsas 

meritocracias e de menosprezo contra as populações mais 

fragilizadas. 

Anhanguera não é herói, nem merece o pedestal em que se encontra, representado por sua 

estátua, com um bacamarte na mão, símbolo da conquista e opressão. Os que reforçam esse 

falso mito perpetuam uma lógica de dominação colonial, de submissão e de um 

provincianismo que termina por reduzir o tamanho da importância e da valoração daqueles 

que construíram por seus esforços, trabalho e dedicação uma outra história, que representa 

muito mais os valores e cultura do povo goiano. Quem sabe outro símbolo melhor 

representasse a ocupação dessa região, de fixação no lugar, diferente dos preadores de índios 

e saqueadores de ouro, cujos resultados iam enriquecer outros lugares. 

Assim, no questionamento e na revisão historiográfica, torna-se necessário rever muitos mitos 

criados ao sabor dos interesses políticos das classes dominantes, no objetivo de manter 

submisso o povo, a idolatrar personagens que outrora oprimiam seus antepassados. Na 

radicalidade da luta, e nas transformações sociais, no advento de multidões que questionam 

tudo isso, essas revisões se dão na prática, no enfrentamento e na derrubada daqueles 

simbolismos que afrontam as lutas contra as desigualdades sociais, o racismo, a misoginia e 

todos os tipos de preconceitos. 

 

Bartolomeu Bueno, filho - o 
Anhanguera ou "Diabo Velho" - 

Goiânia, Centro 
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NOTAS: 

[1] HOBSBAWM, Eric. Um século de simbolismo cultural. In: Tempos Fraturados, cultura e sociedade no 

século XX. São Paulo: Cia das Letras, 2013. P. 39 

[2] HOBSBAWM, Eric. Arte e Poder. In: Tempos Fraturados, cultura e sociedade no século XX. São Paulo: Cia 

das Letras, 2013. P. 271 

[3] Idem, pp. 269-270 
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NASCENTES: O BERÇO DAS ÁGUAS – ONDE TUDO COMEÇA 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/06/nascentes-o-berco-das-aguas-onde-tudo.html 

26 de junho de 2020 

 

Quando nos debruçamos sobre os estudos a respeito da questão 

hídrica, sob quaisquer aspectos, independente de estarmos 

falando de crise ou não, mesmo que seja para o simples 

entendimento de um (quase) mistério que cerca a importância da 

água em nossa vida, passa despercebido algo que é crucial para 

termos o entendimento necessário sobre esse líquido vital. 

Sabemos por um deslumbramento natural para onde vão as 

águas. Ou para os grandes rios, essa é uma resposta óbvia, mas, 

também sabemos que dos grandes rios o destino final das águas 

são os oceanos. 

Mas, de onde vem a água? Mais do que um mistério, porque se torna evidente ao mínimo 

estudo sobre o ciclo da água, isso representa um aspecto da cultura que se criou a respeito 

desse líquido essencial para nossas vidas. Talvez por estar correndo livremente, pelo menos é 

o que se imagina, e ser considerado um bem comum (ao menos até então), há uma certa 

ignorância natural sobre a necessidade e importância de sabermos qual é o ponto de partida 

dos mananciais, córregos, rios... e até mesmo para se ter uma compreensão em sua origem da 

formação de lagos, lagoas, açudes, barragens, mares fechados, oceanos. Talvez a questão não 

seja a indiferença, e até mesmo é lícito considerar que não há ignorância a respeito disso. Mas 

é fato, que se negligencia o quão é crucial sabermos a origem da água, o conhecimento do 

ciclo hidrológico, e, naturalmente, a necessidade de protegermos as nascentes, por onde ela 

retorna à superfície nesse deslumbrante e permanente ciclo que não é infinito, como também 

não é o fogo, o vento, o ar... a vida. 

Óbvio em tudo isso, também, é que sem água não há vida. O que torna esse líquido vital para 

o ser humano e para todos os seres vivos, de todos os gêneros e espécies. 

Na verdade, não se pode falar em um início, de onde se originaria a água, visto que o ciclo, 

que por seu próprio significado compreende uma permanente rotatividade e renovação, nesse 

caso por sua essência, não nos permite apontar por onde ele começaria. Naturalmente estamos 

falando de uma dinâmica que não é meramente repetitiva, mas que devemos observá-la 

dialeticamente, pois carrega em si mesmo mais do que elementos da matemática. Estamos 

falando de contradições e de situações que envolvem a natureza como um todo, e, exatamente 

por isso as condições que são criadas pelas ações antrópicas, terminam por quebrar essa 

relação, afetando todo um processo que deveria ser permanente e completo em toda a sua 

complexidade. 

É possível, no entanto, apontar um começo de uma brotação da água, por onde ela passa a 

circular pela superfície da terra, para além de toda a sua dinâmica subterrânea, como parte de 

Imagem: CPT 1 
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seu ciclo. O ponto de partida das águas superficiais é, portanto, uma nascente, por onde a água 

irá brotar para seguir o seu curso formador de mananciais, rios até desembocar no oceano, e 

depois evaporar para reiniciar o ciclo, embora isso já aconteça desde o começo. E nesse 

percurso a vida, em toda a sua essência, se servirá para sobrevivência. Fauna, flora, seres 

humanos, constroem seus habitats em ambientes que possam lhes garantir água para 

sobreviver. Mesmo que de forma desequilibrada, com regiões em escassez, ou em estresse 

hídrico, nenhum ser vivo pode prescindir desse líquido vital para suas vidas. 

Ocorre que a humanidade, de forma geral, e em nosso caso, 

o Brasil, com toda a abundância de água, se veem diante de 

uma situação alarmante quando se trata de recursos hídricos. 

Entender como isso acontece poderia parecer banal, visto que 

basta olhar para o ciclo hidrológico para compreender que 

esse processo precisa ser completado no tempo definido pela 

natureza. Mas como é possível faltar água, quando ela está 

disponível? Elementar, seu ciclo tornou-se incompleto, 

porque foi abortado por ação humana, decorrente das formas 

de organização, das escolhas dos lugares que fizemos por séculos e milênios, para habitarmos, 

e pela necessidade de produzirmos em alta escala a fim de alimentarmos uma população que 

cresceu demasiadamente, e mais ainda a sua capacidade de consumir. Ao exportarmos água, 

embutida nos produtos (água virtual), quebramos em parte esse círculo. 

Contraditoriamente isso se deu exatamente pela capacidade que adquirimos de produzir 

alimentos a partir do desenvolvimento tecnológico, mas essencialmente por termos controlado 

esse líquido essencial para vivermos. Na lógica de cada sistema em seu tempo, a água foi se 

tornando um “bálsamo”, para utilizarmos uma palavra de origem meio asiática e meio 

africana, mas oriental em seu sentido clássico, como algo que causa conforto, alivia e consola. 

Porém dois aspectos devem ser ressaltados para encontrarmos as razões que nos levam a uma 

encruzilhada, decorrente dessas ações predatórias, ou mesmo que se diga equilibradas quando 

se faz da tecnologia um mecanismo para ampliar produtividade, e que se aplica também no 

uso das águas, principalmente na agricultura e na indústria. 

Um deles é o crescimento demográfico exponencial, em enormes cidades superpopulosas com 

péssimos recortes urbanísticos, onde sobressai a destruição de mananciais que foram 

fundamentais em seus inícios para abastecimento de uma população que cresceu 

aceleradamente, ao passo em que o recurso hídrico para atender a essa demanda foi se 

deteriorando pela absoluta ausência de preocupação em mantê-lo disponível para uso dessas 

cidades que se expandiam, tanto em termos populacionais quanto com o aumento de 

indústrias. 

Nascente - Córrego Vaca Brava - 
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Nas cidades, outrora surgidas sempre 

próximas a córregos ou rios, o desprezo por 

esses mananciais tornou-se uma constante 

nas políticas desenvolvidas por inúmeros 

gestores, e pela própria população, que farta 

das inoperâncias administrativas 

transformaram esses cursos d’águas em 

esgotos abertos. 

O resultado disso, e suas consequências são visíveis, e óbvias em seus resultados perversos, 

que se volta contra a própria população. E, para sermos mais diretos e objetivos, contra quase 

todo o tipo de vida, excluindo-se aqueles microrganismos que se proliferam em função dessas 

condições de falta de higiene e saneamento básico: fungos, bactérias e até mesmo vírus 

(embora exista uma polêmica sobre se esses são seres vivos ou não), mas que encontram 

nesses ambientes os hospedeiros para suas reproduções terrivelmente aceleradas. 

Mas não são somente as águas superficiais, mananciais que cortam as cidades ou seus 

entornos, que se tornam condutores de doenças, motivados pela sujeira e poluição de toda 

espécie. As fossas, cavadas para dar suporte às necessidades que não encontram suportes em 

ações de órgãos públicos, ou a ausência de saneamento básico, carregam para os lençóis 

freáticos todo o tipo de microrganismos que contaminam as águas subterrâneas. Acrescente-

se a isso diversos produtos químicos que fazem parte de nosso estilo de vida, tanto em áreas 

urbanas quanto em seus entornos e zonas rurais, com um enorme contingente de agrotóxico 

que causa um sem-número de doenças fatais, como diversos tipos de câncer, ou que deixam 

sequelas, com crianças nascendo com malformações genéticas. 

Outro aspecto reside na absoluta ausência de capacidade dos 

órgãos públicos no atendimento a uma quantidade enorme de 

bairros periféricos, a partir de um forte crescimento horizontal, 

que se espalha pelas grandes cidades, e agora com mais força 

em função de uma quantidade enorme de condomínios 

fechados, acentuando um problema sério: o esgotamento dos 

lençóis freáticos. 

Se investigarmos encontraremos facilmente locais onde antes 

brotavam nascentes, e em alguns casos logo adiante poderíamos 

encontrar um pequeno lago. Mas atualmente vamos nos deparar 

com um ressecamento dessas nascentes e o gradativo 

desaparecimento desses lagos, que só retornam a acumular água 

quando o período chuvoso reaparece. Há naturalmente uma 

razão, dentre outras, para isso. A ampliação dessa população 

periférica, e de residências não servidas pelo abastecimento público, leva a que, seja 

individualmente ou via administrações de uma enorme quantidade de condomínios, a 

alternativa para que se tenha água a servir-lhes se dê pela utilização da água dos lençóis 
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freáticos, por meio de poços artesianos. Tanto na dimensão de atender a toda uma comunidade, 

ou com os minipoços artesianos sendo construídos individualmente. E podemos ainda colocar 

nessa conta, com um consumo ainda maior, as grandes empresas, seja indústrias ou grandes 

atacadistas, que buscam as proximidades das rodovias e pontos distantes do centro urbano, 

naturalmente não servidos pelo poder público para o abastecimento hídrico. 

As consequências de todo esse processo nos levam de volta ao começo: as nascentes. Com o 

nível dos lençóis freáticos diminuindo gradativamente pelo uso acentuado desses poços 

artesianos, e uma distribuição pluviométrica aleatória, a recomposição obedecendo o ciclo 

hidrológico se torna mais lenta do que naturalmente deveria ocorrer. Assim falta força nesses 

lençóis para trazer a água de volta para a superfície, por meio das nascentes. Ou, se não 

quisermos usar essa expressão, podemos dizer que por uma questão natural, o volume dos 

lençóis freáticos deixam de ser suficientes para trazer a água de volta, via nascentes, para a 

superfície, ressecando lagos, mananciais (que se tornam intermitentes) e provocando estresse 

hídricos, ou levando a situações de escassez permanente, caminho para o qual parece estarmos 

indo. 

Não nos parece, diante de todo essa incapacidade pública de lidar com o problema, que as 

medidas que estão sendo pensadas venham para resolver os problemas. A recente aprovação 

de um projeto de lei que retira do poder público a responsabilidade com isso, e divide com a 

ânsia gananciosa das empresas privadas, não nos permite sermos otimistas quanto ao que 

acontecerá em um futuro próximo. 

Incapaz de compreender a dimensão de uma 

realidade perversa, criada pela própria inépcia em 

lidar com essa questão, as administrações 

municipais e estaduais abdicam de assumirem o 

protagonismo para adotar medidas urgentes e 

transferem para empresários sequiosos de lucros as 

ações tanto na gestão da água, quanto do 

saneamento. Não é preciso ser muito inteligente 

para perceber que tudo isso resultará em uma maior desigualdade no atendimento à essas 

demandas, como já aconteceu em outras partes do mundo, levando a que alguns governos 

recuassem nesses processos perversos de privatização desses serviços. 

Se o poder público, abre mão de suas responsabilidades, e joga isso para o poder usurário, só 

restará às comunidades se juntarem, resistir e defender a todo o custo a manutenção de 

medidas que preservem as nascentes, que protejam os mananciais e que se preocupem em 

recompor uma natureza destruída pelo nosso estilo de vida, e pela lógica do funcionamento 

do sistema em que vivemos. 

Como está acontecendo em outros países, está nas mãos dessas comunidades uma reação a 

tudo isso, pelo bem de suas sobrevivências. E não será exagero dizermos que estamos entrando 

numa era em que as próximas guerras, ou conflitos internos, se darão pela necessidade de 
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defender os recursos hídricos, isso em meio a todos os tipos de desequilíbrios que já 

enfrentamos, como consequência de nossa incapacidade de lidarmos com o óbvio: a natureza 

é viva, permeada de contradições, e destruí-la é meio caminho andado para acabar com a nossa 

existência. Sem água, não há vida. E são pelas nascentes que elas devem retornar aos seus 

caminhos naturais. 

__________________________________________________ 

(*) As fotos, com exceção da primeira, foram feitas por alun@s da disciplina Geopolítica das Águas (2019), no 

curso de Ciências Ambientais (IESA-UFG), em um trabalho de grupo e seminário que teve como objetivo avaliar 

as condições das nascentes na cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 
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OS DESAFIOS DOS(AS) DOCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA E DE NOVAS 

TECNOLOGIAS DE ENSINO 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/07/os-desafios-dosas-docentes-em-tempos-de.html 

03 de julho de 2020 

Estamos vivendo um período de ebulição, em todos os 

setores da sociedades e que envolve indistintamente a 

todos os segmentos sociais. Quero me dedicar aqui a 

analisar as condições pelas quais estão passando nós, 

professores universitários, em meio a um 

distanciamento social que fechou as escolas, 

universidades, institutos tecnológicos, enfim, todos os 

ambientes de ensino presencial. E isso tem nos jogado para uma realidade inesperada, embora 

a humanidade já venha se deparando com transformações tecnológicas que impõe a todos nós, 

homens e mulheres, a tarefa de estarmos acompanhando essas mudanças. Sob pena de 

ficarmos ultrapassados no tempo e nos enquadramos no perfil de “analfabetos digitais”. 

Como consequência disso tudo, e da necessidade de seguirmos cumprindo nossos objetivos, 

enquanto profissionais do ensino, que é dar aulas, sermos professores, mestres, no sentido 

literal que essas palavras carregam em suas origens, precisamos saber como transmitir o 

conhecimento necessário àqueles jovens que estão nas escolas. E, no nosso caso particular, 

visto que sou professor de ensino superior, como nos comunicamos em tempos de isolamento 

social, de pandemia que nos aflige e nos impõe o distanciamento, nas universidades. 

Nós temos três desafios em um só. Somos docentes de universidades públicas, que se 

sustentam em um tripé que compõe o arcabouço de nossas atividades na busca pelo melhor 

conhecimento científico: o ensino, a pesquisa e a extensão.  Ou seja, o que ensinamos deve 

ter bases científicas e estar conectado com a sociedade, servir a esta, com aquilo que 

produzimos e comprovamos eficiente para que consigamos atingir um grau de civilização 

mais inclusiva, solidária e com melhores índices de igualdade social. 

A crise sanitária que atravessamos, e que potencializa 

uma crise econômica tanto conjunturalmente como 

estruturalmente, nos deixa em meio a indagações sobre 

quais as melhores estratégias para superar situações que 

nos limitam em nossas atividades didáticas e pedagógicas. Há, no entanto, uma constatação 

para mim óbvia, precisamos de todas as maneiras encontrar alternativas que nos permitam 

ministrar nossas aulas. Não somente porque foi para isso que nos tornamos professores, como 

também porque não podemos considerar aceitável que dezenas de milhares de jovens que 

adentraram a universidade atrasem o seu tempo de formação e consigam atingir logo seus 

objetivos, que é obter um diploma de curso superior. 

Sabemos, e pesquisas indicam isso, que o pós-pandemia nos trará um ambiente de fortes 

disputas no mercado de trabalho, como consequência do desemprego em massa que decorrerá 

da falência de muitas empresas, principalmente de pequenos negócios onde se concentram a 
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maioria dos empregos. Isso acentuado pela incompetência e incapacidade de um governo que 

desdenha da vida humana e nitidamente se omite diante da necessidade de agir com urgência, 

mediante a intervenção do Estado, para salvar essas empresas. O que se vê, infelizmente, vai 

na direção contrária. Com uma atitude que denominamos de “necropolítica”, o obscurantismo 

e o negacionismo são os condutores de uma política irresponsável e criminosa que deixará o 

país em péssimas condições políticas, econômicas e sociais, ao final dessa pandemia. 

Nesse cenário provável, a formação acadêmica será um diferencial para a juventude na disputa 

por um mercado de trabalho absolutamente em forte disputa. Por isso, para além das 

preocupações com as dificuldades que enfrentamos, esse olhar para mim é o mais importante, 

e o que deve ser motivador de nossas buscas por saídas que possam amenizar esses desesperos 

que estão afetando uma legião de jovens que olham para o futuro com mais incertezas do que 

naturalmente já acontece. 

Mas como podemos fazer isso? Nesse aspecto as discussões são intensas e não há consensos. 

Tenho participado delas, e por características não me omito e defino claramente minhas 

posições. Embora isso não signifique, necessariamente, discordar de argumentos que colidem 

com a maneira como vejo a saída para essa situação. Procuro partir, no entanto, desse aspecto 

que para mim é o mais importante: não podemos estender o tempo de formação dos nossos 

alunos e alunas indefinidamente. Embora devamos fazer isso tendo sempre presente que a 

qualidade dessa formação é essencial não somente para eles, mas para que as universidades 

cumpram aquilo que vem desempenhando em nosso país, formar jovens com qualidade 

acadêmica e imbuídos de valores éticos. 

A discussão mais importante que temos enfrentado 

gira em torno do trabalho remoto nas universidades 

públicas. Ou, da necessidade, em função de uma 

indefinição quanto à volta à normalidade, de 

encontrarmos uma saída para oferecermos a esses 

milhares de jovens que estão sem aulas. O ensino 

remoto tem sido oferecido já por algumas 

universidades, inclusive as mais importantes, como a USP e Unicamp, assim como caminha 

para isso a UFRJ e outras que já estão nesse processo de discussão. Naturalmente isso implica 

em várias questões, tanto do ponto de vista tecnológico, e aí inclusivo, em função da 

necessidade de não deixarmos ninguém de fora, como também que isso não seja considerado 

como uma substituição em definitivo de aulas presenciais. Mas que se torne somente uma 

alternativa para o tempo em que durar a pandemia, e enquanto a ciência trabalha para 

encontrar uma vacina que nos livre desse maldito vírus. Embora saibamos que muita coisa do 

que aprendemos a lidar agora se tornará no pós-pandemia também partes de nossas rotinas. 

Creio que a Universidade precisa sair da condição de uma instituição conservadora, no tocante 

à aceitação às novidades que lhe cerca. Por muito tempo venho criticando um comportamento 

refratário do mundo acadêmico às inovações, mesmo em se tratando de aspectos 
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metodológicos e pedagógicos, que nos coloca numa espécie de redoma, que termina nos 

distanciando das transformações tecnológicas em curso. 

Por exemplo, estamos testemunhando uma nova geração surgindo já adequada às ferramentas 

digitais, e se nos anos 70 e 80 a televisão era o instrumento que distraía a atenção das crianças, 

e as faziam se comportar enquanto estivessem em frente aos programas infantis e desenhos 

animados que desfilavam pelos canais de tv, hoje são os smartfones que dividem com as 

chupetas as preferências desde os berços. São incontáveis o número de adolescentes, ou pré-

adolescentes, ainda na faixa de dez anos de idade, que se tornam destaques em redes sociais, 

os famosos “youtubers”, que já demonstram enorme facilidade em lidar com as plataformas 

tecnológicas virtuais. 

Ora, seguindo-se esse processo, que só se acentua na direção de novas e mais sofisticadas 

tecnologias, como estarão as cabeças desses jovens quando entrarem em um curso superior, 

nas universidades? Com quais ferramentas estaremos lidando para não tornar esse período em 

que os teremos como alunos e alunas, entediante e sem ânimo para prosseguir em suas 

escolhas? Temo que, caso não nos adequemos às novas realidades que já existiam e que 

despontarão agora com muito mais força no pós-pandemia, não conseguiremos enfrentar o 

desafio de formar as novas gerações adequadas às suas formas de se situarem e conviverem 

em uma sociedade tecnologicamente desenvolvida. 

Claro, que no meio disso tudo a preocupação com a inclusão social não pode ser enfraquecida, 

muito pelo contrário. Naturalmente essa é uma luta que vai se tornando difícil na medida em 

que a escolha da sociedade recai sobre governos ultraconservadores, de extrema-direita, que 

tem essas instituições como alvo para travar uma guerra cultural a fim de impor valores 

retrógrados, egoístas, meritocráticos e no interesse de uma elite perversa e entreguista. Mas é 

preciso que saibamos travar essas lutas simultaneamente, caso contrário poderemos perder 

essas próximas gerações para os discursos vazios de uma empolgação envolvida por 

novidades tecnológicas deslumbrantes, e inteligências artificiais, desconectadas de uma 

realidade social perversa. 

Posto isso, não tenho dúvidas que devemos implementar urgentemente novas formas de 

lidarmos com o ensino nesses tempos de isolamento social. As universidades federais não 

podem se limitar, por sua importância na formação de uma grande massa de jovens, a 

desenvolver atividades de pesquisas (sem dúvidas o suporte do desenvolvimento científico 

nacional) ou de extensão (na sua relação necessária com a sociedade por meio de projetos e 

programas que envolvam comunidades), mas esquecendo o principal suporte de sua 

existência: o ensino. Que não deve ter na pós-graduação o elemento principal, porque este é a 

continuação do processo formativo que se inicia na graduação, onde estão envolvidos o 

contingente da comunidade universitária que corresponde praticamente a dois terços do que 

somos enquanto universidade. 
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Compreendo as preocupações de boa parte dos 

nossos colegas, em relação à algumas dificuldades 

que certamente advirão e que não podem significar 

uma sobrecarga em nossas atividades, à medida 

em que comprovadamente o trabalho remoto 

docente impõe muito mais envolvimento, além da 

confusão que passamos a conviver entre nossa 

atividade profissional e nosso cotidiano familiar. Além disso será necessário nos capacitarmos 

em plataformas digitais com as quais não possuímos afinidades. Essas são questões que 

precisam estar bem definidas e com necessário suporte das administrações/reitorias, mas não 

me parecem que sejam empecilhos para compreendermos a importância de oferecermos 

alternativas aos estudantes, e isso passa por aulas remotas, que se atentem à qualidade de 

ensino e metodologias adequadas. 

Resta, no entanto, apresentar soluções para aquelas disciplinas, e áreas, que requerem o uso 

de laboratórios como condição necessária do aprendizado em algumas formações, bem como 

as aulas de campo, que não podem ser negligenciadas. A alternativa, nessas situações, é 

concentrar as aulas teóricas no período em que vigorar as atividades remotas, para nos 

semestres seguintes ao retorno à normalidade serem oferecidas essas demais disciplinas, que 

requerem metodologias que extrapolam as salas de aulas. 

Tudo isso, contudo, não será possível se as instituições de ensino federais não 

disponibilizarem para todos, o aparato necessário para o acompanhamento das aulas. Isso 

significa dizer que, além da disponibilização de redes de dados gratuitos para acesso à internet, 

também a garantia de empréstimos de equipamentos que a universidade possui, em suas 

unidades e laboratórios – notebook e tabletes – mediante termos de concessão de uso, para 

alunos e alunas que comprovadamente se insiram em camadas sociais que não lhes 

possibilitam a aquisição desses equipamentos. Principalmente quem entrou na universidade 

pelo mecanismo de cotas étnicas e sociais. Algo que, me parece, já está em curso com um 

levantamento sendo feito para atender essas necessidades. 

Que possamos assim, ir nos adequando a uma situação inusitada, imprevisível, e que tem nos 

causado enormes transtornos, afetando gravemente toda a nossa rotina de atividades, seja no 

trabalho, ou em nossas vidas sociais. Isso não significa, no entanto, apesar de todos os 

transtornos e desconfortos que essa realidade nos causa, ficarmos inertes diante de uma 

situação que pode significar um atraso de dois semestres letivos (ou mais) na vida de dezenas 

de milhares de jovens. 

Podemos fazer sim, essa flexibilização, o que não significa defendermos como definitivo a 

metodologia de aulas remotas. As universidades não podem prescindir do velho e bom debate 

presencial, na secular rotina que transpõe o tempo e nos leva à antiguidade, quando nas Ágoras 

os mestres provocavam seus discípulos no embate dialético, na confrontação dos contrários, 

e na necessária junção entre habilidade do conhecimento e a ânsia presente na juventude pelo 
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descoberta do mundo que lhe cerca. Nos dias de hoje acompanhado da necessária preocupação 

com a formação profissional, condição essencial para se preparar para o mercado de trabalho. 

O que a universidade não pode perder, e nós, docentes, mestres e doutores, devemos garantir, 

é uma formação universitária a essa juventude fundamentada em valores éticos, em princípios 

humanistas e, principalmente pelas adversidades que nos colocam à prova nesse momento, do 

altruísmo e da cooperação como elementos essenciais para a construção de uma sociedade 

mais justa, equânime, verdadeiramente democrática e com inclusão social. 
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ALTRUÍSMO E EMPATIA – O QUE NOS FAZ EGOÍSTAS OU SOLIDÁRIOS 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/07/altruismo-e-empatia-o-que-nos-faz.html 

08 de julho de 2020 

 

Em recente discurso, o presidente da Organização 

Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, fez um apelo 

emocionado e deixou uma indagação que merece toda 

a reflexão: “Porque é tão difícil para os humanos se 

unirem?” 

Pois bem, esse é o assunto que trago para discussão. 

Embora essa temática já tivesse sido escolhida bem antes de ler sobre o desabafo do presidente 

da OMS, no momento em que esta organização está sob pressão dos EUA e de outros países 

governados por políticos de extrema-direita, inclusive o Brasil. E por isso a minha abordagem 

vai além da análise política. 

São nesses tempos de crises que se escancaram comportamentos que podem definir as 

condições pelas quais as pessoas se posicionam na relação com os demais. Em tipos de 

sociedades como a que vivemos, fundadas em elementos que nos dividem e segregam, onde 

os preconceitos e a intolerância, acompanhados de discursos de ódios, se somam à busca 

egoísta pela riqueza individual, isso fica evidente mesmo em períodos de normalidade, ou de 

estabilidade política e econômica. As crises só escancaram e desnudam esses 

comportamentos, a ponto de descobrirmos haver um alto índice de sociopatas com os quais 

dividimos até mesmo os espaços familiares. Isso não é genético, é cultural. 

Mas precisamos entender como isso funciona. Muitas vezes nos espantamos, e ficamos 

indignados, com determinadas ações de indivíduos, isoladamente ou em grupos, e nos 

irritamos com atitudes mesquinhas, desprovidas de um mínimo sentimento de solidariedade, 

ou de respeito às diferenças sociais, e de origens, em relação à outras pessoas. Só que isso 

sempre é visto com um viés particularista. Ou seja, imagina-se ser um traço do caráter daquele 

indivíduo que pratica esse tipo de ato. 

Sim, é verdade. Isso reflete um perfil de caráter, que se expõe em atos perversos. No entanto, 

não é isolado. É resultado de atitudes acumuladas em padrões de comportamentos sociais. 

Porque isso está ligado às condições de classe social, por um lado, e por outro lado pela 

assimilação de valores culturais da classe dominante, que afetam pessoas de segmentos da 

sociedade das camadas baixas da pirâmide social. Ou seja, mesmo entre os pobres, em cuja 

faixa se mostra mais presente atitudes solidárias, esse padrão de comportamento se manifesta, 

de forma cada vez mais intensa e com grau de radicalidade que beira o fascismo. 

 

O ALTRUÍSMO 

 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/07/altruismo-e-empatia-o-que-nos-faz.html
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Um dos livros mais importante em minha trajetória como professor, graduado em história e 

doutorado em geografia, foi “O povo do lago”[1], escrito pelo paleoantropólogo Richard 

Leakey e o biólogo Roger Lewin. Tendo como cenário o lago Turkana, localizado nas 

fronteiras do Quênia e da Etiópia, na África, onde um importante sítio arqueológico – Koobi 

Fora – possibilitou que inúmeros vestígios sobre nossas origens fossem descobertos, esses 

pesquisadores conseguiram transmitir, de forma simples, em um relato de fácil compreensão 

até para os mais leigos, como nos constituímos enquanto seres humanos, nossa relação com a 

natureza e os caminhos em direção ao futuro. 

Um de seus capítulos, e no qual foco meu olhar para essa abordagem, faz 

referência à forma como os hominídeos, nossos ancestrais primitivos, 

conseguiram sobreviver em meio a ambientes inóspitos, selvagens, 

embora fossem mais frágeis que seus adversários em uma natureza livre, 

onde se impunha a força e a condição de sobrevivência adequada à 

capacidade adaptativa. 

É importante destacar como esses autores se referem, ao contrário do que 

tradicionalmente se via na história, à coleta como elemento mais 

importante na consolidação da vida sedentária, em comparação com a caça. Porque esta não 

era garantia de sucesso por todo o tempo, já que nos primórdios a ausência de instrumentos 

eficazes impedia que os grupos humanos, notadamente os machos, retornassem ao grupo 

trazendo animais abatidos. A coleta, desenvolvida pelas mulheres, tornou-se, assim, a garantia 

de alimentos diariamente, fazendo com que surgissem também os primeiros utensílios, as 

sacolas, para transportá-los. Constituía-se, portanto, como sociedade de coletoras-caçadores. 

Mas, tanto em relação à caça, em muitos casos somente com obtenção de carniças, ou seja, 

dos restos de carcaças deixadas para trás por grandes animais, como também na coleta, o 

elemento primordial a se destacar, e seguramente o que garantiu a sobrevivência humana, foi 

o altruísmo. 

O altruísmo, ou essa capacidade de compartilhamento e cooperação, 

adquirida pelos hominídeos, se tornou o elemento mais importante 

para explicar a nossa sobrevivência em cenários complexos e 

adversos. Pode-se dizer que o altruísmo foi a condição necessária 

para que pudéssemos evoluir nos protegendo em grupos e nos 

ajudando mutuamente. 

Isso em grande medida saiu do caminho natural, espontâneo e de sobrevivência, para se tornar 

disperso entre grupos sociais, sendo mais forte naqueles segmentos mais pobres, nas periferias 

das cidades, ou nas igrejas e instituições criadas por essas, na medida em que a caridade se 

constituía como uma maneira de amenizar os pecados individuais. 

Evoluímos para formas de organizações sociais que se fundamentaram na propriedade privada 

da terra, e depois dos meios de produção e da escravização dos indivíduos através da 

necessária venda de sua força de trabalho, condição a partir do advento do capitalismo para a 
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própria sobrevivência individual. Com essa nova formação econômica e social a cooperação 

e a visão coletiva foram substituídas pela busca do sucesso individual, numa sociedade 

marcada cada vez mais pela competição, e nos tempos globalizantes, pela competitividade. 

O altruísmo, além de nos garantir a sobrevivência, por viver em grupos e compartilhar o fruto 

do trabalho oriundo da caça e da coleta, foi também um forte elemento na constituição da 

família, e dos sentimentos de pertencimentos não só pelo lugar, pelo território, mas pelo outro. 

É no princípio desse sentimento que o ser humano aprende a cuidar de seus mortos e a dar aos 

seus corpos um destino que não fosse aquele de deixá-los ao tempo para ser consumido por 

aves de rapinas. O altruísmo foi fundamental na nossa formação enquanto núcleo social-

familiar. 

 

EMPATIA, SIMPATIA E ALTERIDADE 

 

O altruísmo nos legou a empatia, algo que se manteve no ser humano, homens e mulheres, 

imbuídos do sentimento de poder sentir as dificuldades e os sofrimentos da outra pessoa, e, 

mais do que isso, saber compreender suas escolhas, seu jeito de ser, de colocar-se no seu lugar 

sem querer que esta assimile seu modo de ser e de pensar. 

“A empatia implica a capacidade de nos posicionarmos no lugar do outro para 

compreendermos a sua realidade interna, independentemente da pessoa em questão, 

de estarmos ou não de acordo com ela ou de simpatizarmos ou não com ela. A 

empatia genuína está ao serviço da comunhão emocional, da aceitação e do respeito 

pelo outro e pela sua realidade, o que implica uma atitude de não julgamento e de 

despojamento de preconceitos do próprio”[2] 

Empatia não é sinônimo de altruísmo, embora sejam palavras próximas uma da outra, porque, 

afinal, elas significam a necessária compreensão do entendimento com o outro. Se o altruísta 

se dispõe a ajudar, sob quaisquer circunstâncias, um semelhante por ver que há uma 

fragilidade que precisa ser apoiada, e ele pode fazer isso, a empatia garante que isso seja feito 

sem que se queira modificar o jeito de ser daquele indivíduo. A empatia significa que temos 

a capacidade de ajudar as pessoas independente de conhecê-las, ou de ter afinidades com ela, 

compreendendo o seu jeito de ser e se colocando no lugar desse outrem, mesmo sendo 

diferente de você, ou que pense diferente. 

Uma pessoa que tenha empatia consegue sentir a dor da outra 

pessoa, buscando se colocar no lugar dela, e não tentando transferir 

para ela o seu jeito de lidar com aquela dor, procurando imaginar 

como essa pessoa está se sentindo nas condições dela, com as 

percepções e compreensões que ela tenha. É o transpor-se para o 

lugar do outro, sem querer trazê-lo para a maneira de você pensar. 

Isso é comum nas perdas de entes queridos. O sentimento de uma 

pessoa é único, a dor é irreparável e intransferível. Mas as vezes muitas pessoas, por suas 
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crenças e fé, tentam transferir isso e procuram confortar o outro à sua maneira de ser e de ver 

aquele sentimento. 

Nesse ponto é preciso encontrar a verdadeira relação que se estabelece. Se alguém não se 

coloca no lugar do outro e busca expressar um sentimento de carinho, solidariedade e respeito, 

e extrai isso de dentro de si por uma relação construída com base na amizade, o que temos é 

uma simpatia. 

“Podemos entender a simpatia como um sentimento de afinidade com determinada 

pessoa, que leva o indivíduo a estabelecer uma harmonia no encontro com ela. 

Simpatizamos com amigos e com as pessoas com quem partilhamos afinidades, 

interesses e valores e nas quais reconhecemos alguma compatibilidade e 

complementariedade com o nosso funcionamento”.[3] 

São portanto duas situações diferentes, em que uma requer uma relação construída por 

afinidades, ou mesmo uma característica própria de determinada pessoa que transborda em 

gentileza e deseja compartilhar esse sentimento, o que denota simpatia; e na outra situação, 

de empatia, uma transposição da condição e do seu jeito de ser e sentir, para outra pessoa que 

não necessariamente você a conheça, mas sente a necessidade de ajudá-la, ou de compreendê-

la em suas posições, colocando-se no lugar dela, entendendo as circunstâncias na qual ela vive 

e aceitando a maneira dela viver e pensar. Nem sempre, pois, uma pessoa simpática tem 

empatia. Por que sua gentileza e afabilidade é uma característica própria que essa pessoa tenta 

transferir para o outro, mas ela pode ser incapaz de demonstrar sensibilidade com as condições 

em que o outro vive e aceitar a maneira como o outro é. 

Entre esses dois sentimentos seria importante incluirmos outro, 

a alteridade. Esse é o sentimento que garante a aceitação do 

outro do jeito que ele é, por suas escolhas, por mais que seja 

diferente de você. A alteridade é o que nos garante respeito pelas 

diferenças e, por extensão, esse sentimento nos possibilita 

sermos tolerantes. 

A empatia faz com que você se coloque no lugar da outra pessoa; a alteridade é a garantia de 

que respeitaremos aquela pessoa por mais diferente que ela seja de nós, ou para nós; e simpatia 

é o que nos faz ser afável e querido pela nossa amabilidade, por uma característica pessoal. 

 

POR QUE ESSES SENTIMENTOS IMPORTAM EM NOSSO TEMPO 

 

Ao olharmos para trás e analisarmos cada momento da história, veremos sempre 

desigualdades, riquezas acumuladas em meio a muita pobreza, o controle do poder por uma 

minoria e a política de pão e circo para aplacar a ira da maioria e mantê-la inerte. Mas o que 

nos faz diferente a cada uma dessas épocas, comparando grosso modo com a nossa maneira 

de viver nos dias de hoje? Seguramente vamos encontrar respostas diferentes e análises 

sociológicas e filosóficas que destoam uma da outra, mas que na junção delas podemos 
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encontrar coerência. Principalmente se identificarmos sob qual olhar, dimensão ideológica, 

essa análise está sendo feita. 

O olhar que tivermos desse espectro que nos rodeia indicará o tipo de sentimento que 

nutrimos, o grau de empatia que carregamos e se nos portamos, ou não, de maneira altruísta. 

A simpatia transita livremente entre essas situações. E a alteridade, normalmente vem 

acompanhada da empatia e do altruísmo. 

O sistema capitalista é incapaz de potencializar esses sentimentos – empatia, altruísmo, 

alteridade – entre as camadas mais ricas da sociedade. Porque a base do enriquecimento, com 

raras exceções, embora elas existam, é a usura, a ganância e o egoísmo. A caridade, ou 

filantropia, advém de um sentimento religioso, uma condição criada pelos dogmas cristãos 

para transmitir a sua máxima de “amar a deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si 

mesmo”. 

Isso perpassou ao longo de séculos, milênios, mas se 

mantém dentro desses princípios até os dias de hoje. 

E os seus atos representam muito mais um alívio para 

a alma de um cristão, ou quem pratica o espiritismo, 

do que uma reparação diante das condições de 

miséria que tantos se encontram. Tanto que você 

pode, e deve, ser caridoso, mas jamais pode se atrever 

a defender a distribuição da riqueza a fim de reduzir as desigualdades sociais. 

Mas, há exceção, naturalmente. Aos que assim se comportam restará o uso, tornado 

“pejorativo”, do termo “comunista”. Cuja palavra advém, aliás, de “comum união”, ou 

“comum unidade”, muito dito e difundido nos primórdios do cristianismo, entre as 

comunidades pobres. Isso levou a uma frase de indignação e espanto, do arcebispo católico 

pernambucano, D. Hélder Câmara (1909-1999), diante da hipocrisia e falta de empatia da 

sociedade: “Quando dou comida aos pobres me chamam de santo. Quando pergunto por que 

eles são pobres, me chamam de comunista”. 

O altruísmo e a empatia são elementos que compõe a natureza da forma de viver 

solidariamente, em distribuir o produto do trabalho como ele foi feito e desenvolvido em 

cooperação, por meio de trocas e de respeito mútuo à condição de ser de cada um. 

Alguém que destila o ódio, arrota intolerância, destrata os mais fragilizados socialmente e não 

aceita a condição de ser do outro, não possui o mínimo de empatia. Se é um governante, então, 

essa característica fica visível em seus atos governamentais, nas ações e políticas que se opõe 

à aceitação dessas diferenças e de maneira de viver que sejam distintas daquelas padronizadas 

culturalmente por uma sociedade abjeta (por ser hipócrita) e desigual. Esse indivíduo, 

escolhido pelo próprio povo para lhe representar, traduz o comportamento e os valores 

culturais de quem o escolheu. 

E isso nos desafia a compreender as razões pelas quais as pessoas pobres, que vivem em 

ambientes horríveis, insalubres, despossuídas de qualquer condição humana digna, se apega 
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aos sentimentos que são opostos às suas condições nessa sociedade. E como aqueles que se 

apegam ao deus do cristianismo se opõem a tudo que originalmente fez nascer uma das 

maiores religiões do mundo, a busca por um mundo solidário e de comum união? 

Seria incompreensível se não soubéssemos que esses valores são adquiridos, por meio de 

instrumentos culturais, pela religião, pelas condições de existência dessas pessoas, 

fragilizadas e entregues a messianismos e charlatanismos. A escolha advém desses 

mecanismos ideológicos que os conformam e extraem de si aqueles elementos que podiam 

fazer a diferença e os levarem para uma luta que mirasse uma sociedade fundada no 

cooperativismo, no solidarismo, na empatia, na alteridade e no altruísmo. Nem sempre a lógica 

funciona nesses casos, não estamos tratando de ciências exatas, mas de ciências humanas, da 

sociabilidade e dos instrumentos que nos cerceiam e nos amarram enquanto cidadãos 

coletivos. 

Quero finalizar com duas frases que cito sempre. Uma de Heráclito de Éfeso, filósofo da 

antiguidade que primeiro soube apresentar a maneira dialética de olhar o mundo: O 

CARÁTER DE UM INDIVIDUO É O SEU CAMINHO. Compreendendo que o caráter é 

moldado pelos valores que são incorporados à sociedade por mecanismos criados pela classe 

dominante. 

Ou podemos romper com esses valores e seguir por outro 

caminho. Isso vai depender do caráter que construirmos em 

nós mesmos. Aí servirá a frase dita por Karl Marx: "Não é a 

consciência dos homens que determina seu ser, mas, pelo 

contrário, seu ser social é que determina sua consciência". Daí porque adquirir consciência de 

classe é tão importante. Por aí traçamos nosso caminho, e o nosso destino. 

O que nos leva a constatar que nem tudo se resume a uma questão de caráter. 

 

NOTAS: 

[1] LEAKEY, Richard e LEWIN, Roger. O Povo do Lago. Brasília: Editora UnB, 1996. 

[2]  https://www.psicologia.pt/artigos/ver_carreira.php?empatia-e-simpatia-qual-a-diferenca&id=359 

[3] IDEM 
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A ESTRATÉGIA DA DESTRUIÇÃO E OS CAVALEIROS DO APOCALIPSE 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/07/a-estrategia-da-destruicao-de-bolsonaro.html 

22 de julho de 2020 

 

Nos últimos anos, ou melhor nas últimas décadas, as 

plataformas das redes sociais (You Tube, Facebook, 

Instagram, twitter...) foram sendo instrumentalizadas pelos 

segmentos de extrema-direita, e por meio de muitos canais 

que eles criaram, passaram a atingir um público muito 

diversificado. E foi dessa forma que conseguiram romper 

um bloqueio que a mídia tradicional cria. Ela exclui a esquerda e a extrema-direita, e claro, 

coloca somente aquelas informações que estão alinhadas com a sua linha editorial. 

Não vamos, contudo nos esquecer, que a grande mídia tem uma grande responsabilidade na 

destruição da política, ao causar achaque à democracia, e potencializar uma visão apocalítica 

da realidade absolutamente manipulada e desvirtuada, impulsionando manifestações que 

espalharam o ódio e atacaram o governo de uma presidenta legitimamente eleita e alimentaram 

uma perseguição e um espetáculo grotesco no Congresso Nacional, no processo de 

impeachment que sabe-se claramente hoje ter se tratado de um golpe institucional. Naquele 

momento abriu-se a “caixa de Pandora”, libertando todos os males enrustidos nos subterrâneos 

do parlamento e da sociedade brasileira. 

Feito essa observação necessária, já que nosso foco aqui são as redes sociais, e plataformas 

de vídeos, voltamos ao eixo da nossa avaliação. A extrema-direita descobriu, antes que a 

esquerda, que por esses canais, por essas plataformas, via redes sociais, havia uma 

possibilidade enorme de atingir um público que eles chamam de “maioria silenciosa”. 

Pois bem, essas plataformas funcionam por meio de 

algoritmos, que destacam determinada abordagem, por meio 

de expressões (palavras) ou fatos, que tenham relação com 

aquilo que uma parcela muito grande da sociedade termina 

sendo atraída: violência, discurso de ódio, homofobia, 

racismo e diversos outros temas que esses algoritmos definem no perfil de cada um, que eles 

possuem armazenados, com os nossos dados que autorizamos as suas visibilizações e ficam 

em controle dessas empresas, e selecionadas por meio de inteligências artificiais. Isso é 

potencializado com esses algoritmos, com essas expressões, e atingem milhões de pessoas, 

escolhidas para terem acesso a essas informações. 

Esses segmentos da extrema-direita compreenderam o papel que isso pode desempenhar, e a 

capacidade que esses canais têm de atingir cada vez um número maior de pessoas. 

Inicialmente eles começam falando de coisas fúteis, corriqueiras, e assim atraindo essas 

pessoas, passando depois para uma discussão política, que na verdade transformava-se em 

ataques à política e disseminava sentimentos antipolítica. Essas questões, envolvendo 
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principalmente o YouTube, foram bem demonstradas em um dos episódios do documentário 

“The Weekly”, na temporada 1, episódio 9, “Toca do Coelho”.[1] 

Portanto, todo esse processo, que advêm do começo desse século, 

foi pensado estrategicamente. O que quero dizer é o que o “Brexit” 

não foi acidente, o Donald Trump não foi acidente, assim como 

também Jair Bolsonaro. Houve, e há, estratégias por trás da maneira 

como muitos passaram a seguir aquilo que para uma grande parte 

da sociedade são discursos estúpidos, coisas ditas de forma odiosas, 

aberrações, esdrúxulas. Mas porque tantos seguem essas ações, 

esses atos e esses comportamentos, considerados estúpidos por 

outros tantos? Exatamente porque, por meio desses estudos que 

tiveram acesso, e dessas plataformas, com os algoritmos seguindo-se expressões definidas 

como do gosto de inúmeros perfis, eles passaram a ser ouvidos por milhões de pessoas, que 

por suas próprias condições estavam propensas a acreditar. Sendo que muitas das informações 

que eles levaram são falsas, criando essas ondas de fake news. Mas, pelos perfis atingidos isso 

não fazia diferença, visto que eram, e são, pessoas dispostas a acreditarem naquilo que elas 

desejam que seja “a verdade”. O que desde há alguns anos se convencionou chamar de Pós-

Verdade. 

Eu gostaria de sugerir mais dois documentários, que estão disponíveis na Netflix. O primeiro 

é “Privacidade Hackeada”[2], produzido com base nas investigações sobre a Cambridge 

Analytica, uma empresa que se tornou um escândalo depois das denúncias de que ela roubara 

milhões de dados do Facebook (há suspeitas sobre a conivência deste), e esses dados foram 

utilizados de diversas maneiras, tanto na campanha do “Brexit” na Inglaterra, quanto na 

campanha de Donald Trump, nos EUA. Isso levou a abertura de uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito no parlamento britânico, no ano de 2018. 

Nesse mesmo documentário, é dito uma questão importante, 

relevante, que as pessoas têm que ter muita clareza disso. 

Uma ex-diretora da Cambridge Analytica, Brittany Kayser, 

que foi fundamental nas denúncias apresentadas, disse o 

seguinte: “As empresas mais ricas são as de tecnologia. 

Google, Facebook, Amazon, Tesla... No ano passado dados 

superaram o petróleo em valor. Dados são os recursos mais 

valorizados da terra” 

Ainda nesse documentário, outra frase que destacamos, foi dita por Christopher Wylie, 

Cientista de Dados, ao se referir a Steve Bannon (vice-presidente da Cambridge Analytica, e 

criador do site de notícias Breitbart), que seria a doutrina utilizada por essas empresas: “Se 

você quer mudar fundamentalmente a sociedade, primeiro tem de destruí-la. E somente depois 

de destruí-la é que pode remodelar os pedaços segundo sua visão de uma nova sociedade”. 
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Isso é, portanto, uma estratégia do caos, que foi utilizada no “Brexit”, na eleição do Trump, e 

tem sido também utilizada aqui no Brasil desde antes da campanha de Bolsonaro. E a forma 

como é utilizada para atingir esses objetivo é exatamente por meio da desconstrução da 

política, da desmoralização da democracia, e da tentativa de destruição das instituições que 

compõem o Estado. O objetivo é destruir instituições que permitem um mínimo de garantias 

democráticas e constitucionais, e afetar a sua credibilidade, atingindo diretamente algumas 

personalidades, e depois, claro, recompô-las seguindo as linhas ideológicas desejadas. 

Então são essas informações, via esses canais, plataformas e 

aplicativos, mesmo esses que funcionam como divertidos 

entretenimentos, seja no Facebook, whatsapp, instagram, 

com a captura de nossos dados, que são utilizados de 

diversas maneiras, rompendo compromissos de 

confidencialidade. Por meio de conivência que garantem aos 

seus proprietários e acionistas lucrarem escandalosamente. E isso tomou uma grande 

relevância nessas estratégias de obterem acesso a milhões de dados das pessoas, e assim 

disseminar mentiras, discursos de ódios e destruição de reputações, que fariam Goebbels 

parecer um discípulo, embora ele seja a origem dessas perversões. 

O outro documentário é “Get me Roger Stone”[3]. Ele nos mostra que as diatribes, os 

comportamentos tresloucados, as ações que se repetem e que para muitos de nós, normais, 

parecem maluquices, loucuras, são na verdade atitudes pensadas, dentro de uma estratégia que 

visa apostar em comportamentos bizarros, mas sabidamente aceito por uma grande parcela da 

sociedade. Como o que foi mostrado recentemente, pelo portal de notícias UOL, quase que 

um culto, assim foi a manchete, do presidente Jair Bolsonaro à Cloroquina e o 

deslumbramento de seus seguidores em ato em frente ao Palácio do Planalto. E que pode ser 

visto assim mesmo, dessa maneira, porque a manifestação foi chamada pelos segmentos 

conservadores de algumas igrejas, a maioria evangélicos. 

Eles têm noção que esse remédio não serve para combater 

Covid19, serve para outras doenças, e disso eles têm clareza. 

Claro. Mas porque continuam insistindo nisso? Porque a 

estupidez, e esses comportamentos meio amalucados fazem 

parte da estratégia que é da desmoralização. É uma estratégia 

de levar ao caos. Eles são profetas do caos. Nesse documentário, esse personagem, Roger 

Stone, demonstra, com as suas próprias palavras, que não há importância nenhuma em falar 

mal dele. Ele repete uma frase corriqueira, que na política se diz muito, “falem mal, mas falem 

de mim”. E o seu comportamento é o tempo inteiro desafiador, ofensivo e com gestos e 

atitudes bizarras e com o intuito de atingir o oponente/adversário, ou alguém que ele deseja 

destruir sua reputação. Porque isso também dá muita visibilidade, e, claro, por meio dessas 

loucuras que são apresentadas, eles terminam, e isso inclui o Trump e o Bolsonaro, 

conduzindo as informações que viram manchetes. Por meio de suas aparentes loucuras, os 

jornais proliferam essas maluquices. Assim eles se mantêm no centro das atenções e 
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conseguem atrair aquele público de seguidores que lhes ouvem e lhes seguem cegamente, e 

vão ao êxtase com essas posturas que fogem por completo ao padrão da política. 

Mas tudo isso foi construído e consolidado por meio da 

utilização dessas plataformas e desses canais: Facebook, 

instagram, twitter, youtube... Eles descobriram como 

podiam fazer isso. O que é necessário agora é que essas 

plataformas sejam utilizadas não para rebater discursos 

de ódio, porque seguir por esse caminho é fazer exatamente aquilo que eles desejam. Não é 

aconselhável seguir por esse discurso de violência. Por exemplo, de que vão armar o povo. 

Que armar o povo? O povo não tem dinheiro para comprar armas. O objetivo é armar um 

séquito de gente maluca, da classe média, que o segue com as mesmas atitudes irresponsáveis 

e violentas. Ou de milicianos, que foram e são bases de apoio desse grupo que chegou ao 

Palácio do Planalto, ao alguns governos estaduais e ao parlamento brasileiro. 

Não é esse o discurso do ódio que devemos focar. Claro, não podemos esquecer o que eles 

estão dizendo. Isso tem que ser combatido. Mas nas entrelinhas de questões que são muito 

mais importantes, por meio do debate político sério e responsável. Eles ascenderam ao poder 

com a desconstrução da política, com a desmoralização da democracia e das instituições. Nós 

sabemos para que serve o Estado. É claro que o Estado se organiza para servir a classe 

dominante. É preciso tomar esse Estado e fazer dele um instrumento para atender às camadas 

sociais oprimidas. Isso não é fácil, nós assistimos nos últimos anos golpes e ataques à um 

mínimo de estrutura que se criou para amenizar os problemas sociais. 

Mas, há um caminho enorme a se percorrer, até atingir esse objetivo. Até lá, nós vamos ter 

que ir lidando com essas situações de conviver com governos que oscilam entre a centro-

esquerda, a centro-direita e o centro. E vamos precisar de ter canais democráticos para nos 

comunicar, pois é preciso levar ao povo a importância que é a política, a filosofia, a história, 

a sociologia, a geografia, que são as ciências humanas, e estão sendo atacadas nessa aberração 

de guerra cultural que está destruindo a educação e o ensino brasileiro. 

Claro que isso se dá porque é por essas ciências que 

adquirimos a capacidade de pensar, de raciocinar e de ter 

compreensão política da realidade e de ter uma visão crítica 

das condições em que nós vivemos. E adquirindo 

consciência crítica ser possível fazer outro tipo de ação 

política. Por meio de ações comunitárias, de envolvimento 

da juventude. Caso contrário essa juventude se perde seja para o tráfico, seja para as milícias, 

ou para um fundamentalismo reacionário evangélico. 

Não desejo generalizar, todas as igrejas têm suas nuances, suas diferenças, e evidentemente 

existe uma parcela de irresponsáveis que usam os cultos para propagar também essas 

perversões. Incrivelmente em nome de Deus, em nome de Cristo, o que é uma aberração 

quando se sabe das origens do cristianismo. Existem muitas pessoas sérias nessas igrejas.  Mas 
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essa juventude está sendo contaminada por esse vírus dessa fé malévola fundamentalista, 

neopentescostal. 

Então é preciso fazer com que essa juventude adquira capacidade crítica. Esses canais aos 

quais tenho me referido, essas plataformas, são usadas em larga escala pela juventude, e na 

maioria dos casos para assistir coisas fúteis, diversões. Não podemos criticá-los por isso. Nós 

também gostamos disso. Muitas vezes a maioria de nós se perde assistindo esses programas, 

afinal, precisamos nos divertir, nós precisamos também disso. Mas precisamos da política, da 

boa política. Porque se nós não nos envolvermos na política vamos deixando o poder para 

esses indivíduos que pregam o ódio, intolerância, perversões, destruição do meio-ambiente, 

destruição da sociedade, dos valores democráticos, e nos impõem dificuldades para atender 

as necessidades terríveis, e urgentes, para resolver graves problemas causados pelas 

desigualdades sociais que estão aí e que vão piorar depois dessa pandemia. E esse governo 

não fez, e não faz nada para resolver os problemas sociais, muito pelo contrário. Um ano e 

meio – nós temos mais dois anos e meio desse governo – imobilizado, somente fazendo esses 

espetáculos horríveis de manifestações odiosas. 

Então é por isso que devemos dar visibilidades aos canais 

progressistas que existem nas redes sociais, daqueles que 

desejam trazer o Brasil de volta para uma realidade que 

não seja a dessas perversões que estão aí. Claro que isso 

somente não basta. A luta deve se dar em diversas frentes, 

e principalmente em amplas manifestações de ruas, algo 

que no momento é impossível, diante das dificuldades causadas pela pandemia, e preservar 

vida nos impõe um distanciamento social. 

Mas nessas condições esses mecanismos estão à disposição, e se não usamos para o bem, eles 

serão usados, como tem sido para pregarem o mal, as perversões de uma política 

segregacionista, fascista, perversa e absolutamente nefasta para a sociedade, na medida em 

que atende as necessidades de uma minoria reacionária, que se aproveitou de brechas no 

sistema democrático para inserir vírus que corroem as relações sociais, dissemina o ódio e 

entroniza a violência como condutora da política. O que significa a destruição da política. 

“Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse são 

personagens descritos na terceira visão profética do 

Apóstolo João no livro bíblico de Revelação ou 

Apocalipse. Os quatro cavaleiros do apocalipse são 

respectivamente peste, guerra, fome e morte, que para 

os cristãos irão acontecer antes do fim de todas as 

coisas”. Esse é um trecho copiado da Wikipédia, no verbete destacado. Esses personagens, 

fictícios, se tornam imagináveis quando olhamos para a família que ocupa a sede central do 

Poder brasileiro. Não porque eles sejam a representação desses cavaleiros, mas porque eles se 

julgam exatamente isso, e são incensados por uma malta de fiéis alienados que apregoam o 

“fim dos tempos”, e para isso precisam naturalizar esses elementos que representam, e como 
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na estratégia identificada e citada anteriormente, desejam destruir essa sociedade para 

reconstruí-la no formato que desenham suas mentes doentias. 

Enfim, eu poderia terminar dizendo que estamos combatendo forças malignas, mas o que são, 

em verdade, se explica quando analisamos o Poder e os interesses que estão por trás dos 

objetivos para alcançá-los. São na verdade farsantes, fraudes, como todos aqueles que se 

apresentam como profetas e se deslumbram em serem chamados de mitos. No entanto não 

podem ser menosprezados, pois sabemos o que fazem e o que querem, e não têm limites éticos 

e morais para atingir seus objetivos, assim como todos que lhes dão suporte em seus atos 

irresponsáveis e inconsequentes. 

Mas é preciso se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E aí, poder dizer como na 

música de Geraldo Vandré, que será “a volta do cipó de aroeira, no lombo de quem mandou 

dar”. E ao longe, é possível ver a luz da utopia. É preciso ir em frente, em sua direção. Sempre. 

 

NOTAS: 

[1] The Weekly S01E09: A Toca do Coelho (The Rabbit Hole)  -

https://www.youtube.com/watch?v=b3J7r1H4SYo&feature=youtu.be 

[2] Privacidade Hackeada - Entenda como a empresa de análise de dados Cambridge Analytica se tornou o 

símbolo do lado sombrio das redes sociais após a eleição presidencial de 2016 nos EUA 

- https://www.netflix.com/br/title/80117542 

[3] Get Me Roger Stone - Observe a ascensão, queda e renascimento do operador político Roger Stone, um player 

influente da Equipe de Trump há décadas - https://www.netflix.com/br/title/80114666 

  

https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/A%20ESTRAT%C3%89GIA%20DA%20DESTRUI%C3%87%C3%83O%20DE%20BOLSONARO%20E%20OS%20CAVALEIROS%20DO%20APOCALIPSE.docx#_ednref2
https://www.netflix.com/br/title/80117542
https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/A%20ESTRAT%C3%89GIA%20DA%20DESTRUI%C3%87%C3%83O%20DE%20BOLSONARO%20E%20OS%20CAVALEIROS%20DO%20APOCALIPSE.docx#_ednref3
https://www.netflix.com/br/title/80114666


 112 

AINDA SOBRE A DIALÉTICA E A RETÓRICA DO “NOVO NORMAL” 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/07/ainda-sobre-dialetica-e-retorica-do.html 

27 de julho de 2020 

 

Recentemente pude realizar uma web-conferência sobre dialética em meu canal do You Tube 

(https://www.youtube.com/watch?v=NX_PAdZo9Ow&t=5187s), com a presença do músico 

e filósofo Laércio Correntina. Nosso mote partiu de uma das frases da música de Nelson Mota 

e Lulu Santos, “Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia”. Extraída da bela 

música “Como uma onda”, apelidada por mim de “melô da dialética”. 

A discussão foi ótima, demonstrando a partir da exposição de 

Laércio Correntina, a necessidade de conhecermos o significado 

da dialética, e como por meio desse conhecimento nós podemos 

ter uma compreensão maior da realidade. Naturalmente, quanto 

mais nos aprofundarmos no estudo da dialética, mais dúvidas e 

questionamentos surgirão em nossas cabeças. Por que essa é a 

essência desse método de conhecimento do mundo real. 

A base do conhecimento adquirido pela dialética é a contradição. É por meio da contradição, 

no embate entre a ideia exposta inicialmente (tese) e da sua negação (antítese), que se pode 

chegar a uma nova formulação (síntese). Por isso, esses são os elementos principais do método 

dialético: a contradição, o choque dos contrários e a negação da negação. 

Por esses princípios baseados na dialética não há absolutamente nada que não carregue em si 

a sua própria contradição. Ou que, uma vida sempre traz juntamente consigo os germes de sua 

própria destruição. É o embate entre a vida e a morte, entre o velho e o novo, entre o ser e o 

não ser... em uma persistente e eterna mudança. Pelo viés da dialética nada está estático, tudo 

está em permanente movimento. Por isso a mudança, o movimento, é sempre uma constante. 

O que não nos permite dizer que “nada muda”, como popularmente ouvimos sempre. Ou, e 

neste ponto quero polemizar mais adiante, que ao sairmos dessa pandemia que nos aflige 

iremos lidar com “um novo normal”. Ao afirmar isso negamos a própria maneira como se dá 

a vida, em nós seres humanos, na natureza em sua plenitude, e na sociedade. O que se chama 

de “normal” é um olhar estático de uma realidade que está sempre em movimento. 

Aí reside a diferença com a lógica formal. Nesta se 

compreende que as coisas existem cada uma em sua 

individualidade, de forma que as relações se dão por meio 

de movimentos externos, e os acontecimentos são na 

verdade meras ações que obedecem a um princípio lógico 

em que se exclui a contradição, e que leva a busca do conhecimento por meio da indução e 

dedução. 

A lógica dialética nos conduz à necessidade do entendimento do mundo como num processo 

contínuo de interligação entre as coisas. Nada se explica isoladamente, e não há acaso, existem 
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causas que se sucedem num movimento cíclico, e isso acontece porque cada coisa carrega em 

si elementos que a levarão ao envelhecimento, e no choque entre o velho e o novo as mudanças 

advirão inevitavelmente. Tanto internamente, quanto externamente. Em um processo em que 

ao mesmo tempo em que as coisas se afirmam, contém em si os elementos de sua própria 

negação. 

Isso pode parecer um olhar pessimista da realidade. Mas é 

simplesmente o estudo das evidências demonstradas no 

próprio ciclo da vida, em que se sucedem o nascimento, a 

infância, a adolescência, o amadurecimento, envelhecimento e 

morte. Isso no caso dos seres humanos. Mas o ciclo da vida 

acompanha todos os seres vivos. E se externamente nos 

deparamos com situações graves que nos levam à morte, às vezes de maneira repentina, 

fugindo desse ciclo natural, internamente isso se dá de forma incessante. Carregamos em cada 

um de nós, seres vivos, os germes de nossa própria destruição. Ou seja, existem dentro de nós 

um número inquantificável de células. São trilhões que nascem por dia, e um tanto aproximado 

que morrem. Essa relação vai se invertendo à medida em que envelhecemos e que vamos 

perdemos nossas defesas imunológicas, os anticorpos. Pouco a pouco esses anticorpos vão 

perdendo a luta que nos imuniza, e inevitavelmente envelhecemos e morremos. 

Ao longo do tempo os seres humanos foram criando narrativas com base em crenças que visam 

justificar algo que não existe, a nossa imortalidade, para além das nossas condições terrenas. 

De acordo com cada cultura, em cada canto do mundo, foram surgindo seitas, mitos, 

divindades, religiões... com o intuito de amenizar nossas angústias em torno de algo para o 

qual nunca estamos preparados: a morte. 

Essas angústias, em muitos casos transformadas em 

medos, surgiram de tentativas de amenizar nossas 

dúvidas quanto ao limite da vida, ou a inevitabilidade da 

morte, em buscas de respostas que visavam aliviar esses 

anseios. Mas essas tensões naturais em nossas vidas 

foram sendo aproveitadas por oportunistas, charlatões, que conduziram as pessoas pelo medo 

a aventuras terríveis, e perversões feitas em nome dessas divindades. Esse comportamento 

provocou genocídios, suicídios coletivos e diversas tragédias, consequências da manipulação 

decorrente da maneira como as pessoas lidam com a realidade. 

Ao não compreender a dimensão da vida, em sua essência, e na sua materialidade, entregam-

se às ilusões e se veem presas em crenças fundamentalistas que se escoram nos temores da 

morte e na esperança da vida para além dela. Nesses casos, perde-se a sensibilidade com o 

outro, e abdica-se da própria maneira de ser e se viver em sociedade. Os que agem assim 

fecham-se em redomas onde as verdades são afirmações dogmáticas de ideias, de crenças 

elaboradas no intuito de manipulação e de construção de poderes. A cegueira diante dessas 

visões fechadas levaram a esses resultados terríveis, quase sempre explicados em nome de 

suas divindades. 
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Ora, quando saímos do campo das questões filosóficas, em relação ao entendimento da vida e 

como lidamos com as realidades concretas, e resolvemos aplicar o método dialético para 

compreendermos como as sociedades surgem, se transformam e entram em declínio, veremos 

que esse método dialético nos permite entender que o sistema no qual vivemos não é eterno, 

porque nada é eterno, tudo tem começo, meio e fim. 

Foi assim que Karl Marx e Friedrich Engels buscaram entender o 

processo de transformação social, desde os tempos primitivos. 

Com a aplicação do método dialético no estudo das sociedades, e 

com uma visão sobre a materialidade da vida, transposta para a 

história das sociedades humanas, eles formaram um entendimento 

de que as contradições são os elementos fundamentais que levam 

às transformações sociais. E que cada sistema carrega dentro de si, 

por meio dessas contradições, os elementos de sua própria destruição. 

A evolução de cada sociedade, é o momento da afirmação de um modo de produção. Com o 

passar do tempo, o choque entre os contrários, entendendo-se como existente classes sociais 

antagônicas que entram em contradições, esse sistema entra em declínio e caminha para sua 

destruição, sendo inevitavelmente substituído por outra formação econômica e social, com 

outros elementos que lhes darão sustentação. 

Ao analisarem assim eles compreenderam que desde as sociedades primitivas, todas as 

sociedades que surgiram fundaram-se numa luta de classes, entre senhores de escravos e 

escravos; nobres e servos; burgueses e proletários. E, por assim ser, o capitalismo também 

chegará ao seu limite, na medida da intensificação de suas crises que acentuarão as suas 

contradições. Por isso eles propuseram a construção de um sistema onde as classes sociais não 

mais existissem, onde a estrutura social se baseasse na organização coletiva, na cooperação, e 

na distribuição da produção com base nas condições individuais e na capacidade de trabalho 

de cada um. 

Mas isso não significa o fim das contradições. Mas tão 

somente a redução de condições sociais degradantes, e 

desigualdades vergonhosas entre quem possui o controle dos 

meios de produção e os que só possuem suas forças de 

trabalho. Jamais, enquanto houver vida, as contradições 

desaparecerão, seja na natureza ou na sociedade. Nesses dois casos o que sempre existirá, ao 

mesmo tempo, é um equilíbrio e um desequilíbrio, que decorre na existência de diferenças 

naturais, no caso da natureza, e sociais, quando falamos de sociedades humanas. Quando essas 

diferenças, ou contradições, atingem um determinado limite, forçam necessárias mudanças, o 

que torna esse processo uma das chamadas leis da dialética: da transformação quantitativa em 

qualitativa. 

Portanto, as mudanças acontecem o tempo inteiro. Muito embora a rotina de nossas vidas 

deixe a percepção de que “as coisas não mudam”. O que ocorre é que nossas vidas, 

https://1.bp.blogspot.com/-Vl2-6RcL-SI/Xx8Zi6IFWQI/AAAAAAAAqD0/bFzPjLY5-_UwvHq8qEOIV2gjrKRhrPpVQCLcBGAsYHQ/s1600/Marx%2Be%2Bo%2Bmaterialismo%2Bhist%25C3%25B3rico.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-oQCyMQ5fZM8/Xx8Zu-MZGQI/AAAAAAAAqD8/36nKpQ-7N6wm1itjxD6EnV1Xd8VFBVRdQCLcBGAsYHQ/s1600/Her%25C3%25A1clito.jpg
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individualmente, são um sopro na comparação com o tempo de existência das sociedades e 

civilizações humanas, e menos ainda, quando nos referimos ao tempo geológico, de existência 

da terra. Por isso muitos, que não possuem a percepção dialética da realidade, imaginam que 

as coisas não mudam. Ou, em outro extremo, e também absolutamente equivocado, de que a 

história se repete. Não pode existir repetição na história, porque essa se conta no tempo, e este 

é irreversível. O que passou jamais pode vir a acontecer novamente. 

Por tudo isso a discussão sobre se teremos um “novo normal” é puramente estimulada por 

uma retórica que advém da maneira como se dissemina, dentro de uma lógica formal, a 

compreensão que as coisas só mudam como decorrência de um fato espetacular, ou um 

fenômeno da natureza, ou de guerras. Mas é claro que haverá mudanças. Sim, poderá ser algo 

novo. Mas a dialética explica exatamente isso: o novo sempre vem, como canta o poeta 

Belchior. 

A questão é a ausência da percepção de que as coisas estão mudando permanentemente. 

Porque a maneira de ver e sentir o que acontece no mundo, e em suas vidas, da maioria das 

pessoas, segue essa lógica formal. Evidentemente, dentro das características que marcam o 

sistema capitalista, após cada catástrofe, ou crises profundas, há um processo de 

reacomodação. O sistema se retroalimenta dessas crises e, seja por necessidade ou por 

conveniência dos interesses dos que controlam a riqueza e os meios de produção, as mudanças, 

principalmente tecnológicas, irão acontecer e o que se convencionou chamar de “novo 

normal” advém, na verdade, das necessárias transformações no âmbito do próprio sistema. 

Isso é bem descrito no livro de Naomi Klein, “A Doutrina do Choque – A ascensão do 

capitalismo de desastre”. 

Em muitos casos, como o que vivemos atualmente, já 

havia uma crise sistêmica, que se estende desde o final 

do século XX e se acentuou a partir de 2001 e explodiu 

com força em 2008, quando o sistema financeiro quase quebrou, o que causaria uma forte 

depressão mundial. De lá para cá, a recessão econômica atingiu diversos países, variando de 

continente para continente, mas não havia se recuperado quando a OMS declarou situação de 

pandemia. Como a quarentena forçada, ou o distanciamento físico/social, era a melhor 

maneira de se proteger do vírus “sars cov-2”, isso paralisou a maioria das cadeias produtivas, 

causando uma estagnação da economia. O quadro, que era de recessão, pode chegar a tornar-

se depressivo economicamente, tornando as mudanças absolutamente necessárias. 

Mas isso não significa modificar as condições pelas quais o sistema capitalista organiza sua 

superestrutura, ou seus valores morais, culturais, jurídicos e o estilo de vida que impõe às 

pessoas hábitos consumistas. Pelo menos não de forma radical. No entanto, seguramente 

muitas mudanças ocorrerão, e mais do que isso, já estão ocorrendo, nesses poucos meses de 

um tempo absolutamente estranho nas vidas dos que vivem essa época. 

O que vai acontecer, a partir do que virá, é impossível indicar com precisão. Os prováveis 

cenários, sob diversos aspectos, sociais, econômicos ou geopolíticos são de difíceis previsões. 

https://1.bp.blogspot.com/-OvPqor9mSJc/Xx8Z4Zz2AnI/AAAAAAAAqEE/6JcYNcqlLdEVeXQ0yheX3GoSg__GenxNwCLcBGAsYHQ/s1600/Dial%25C3%25A9tica.2.jpg
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No entanto as mudanças, de fato, são inevitáveis. Só que o chamado “novo normal” não será 

nada mais do que uma adaptação sistêmica, capitalista, principalmente com o advento de 

novas tecnologias e funcionalidades, mas com as mesmas desigualdades sociais inerentes a 

esse modelo de formação econômica. São mudanças que se encaixarão no estilo consumista 

frio e desigual, com novas funções, empregos destruídos, elites perversas e ampliação da 

pobreza. Também não será o velho normal, mas o mesmo sistema injusto, fragmentado e 

segregacionista. 

______________________________________ 

(*) Para acessar o vídeo da web-conferência sobre Dialética acesse: 

"NADA DO QUE FOI SERÁ, DE NOVO DO JEITO QUE JÁ FOI UM DIA" - MÚSICA E FILOSOFIA NA 

PANDEMIA -  https://www.youtube.com/watch?v=NX_PAdZo9Ow&t=5187s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NX_PAdZo9Ow&t=5187s
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TEMPOS PERIGOSOS, EM QUE NEGAM AS CIÊNCIAS E DESTROEM AS 

ESPERANÇAS 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/tempos-perigosos-em-que-negam-as.html 

06 de agosto de 2020 

As abordagens que tenho feito e escrito aqui neste blog 

fogem do padrão tradicional de artigos acadêmicos. 

Embora eu seja docente há 25 anos, na Universidade 

Federal de Goiás. Mas a criação do Blog Gramática do 

Mundo teve como objetivo apresentar um canal de 

comunicação mais fácil, de textos que não exigissem 

o esforço intelectual comum nas leituras de artigos científicos. Embora nosso desejo não seja 

fugir da abordagem científica, nem acadêmica, mas tornar mais fácil o entendimento acerca 

das ciências humanas, da geopolítica, do nosso conhecimento teórico, daquilo que 

assimilamos pelas notícias cotidianas e a experiência de nossas vidas. 

Assim, identifico essas abordagens como crônicas de um cotidiano no qual estou envolvido, 

pelo olhar de historiador e doutor em Geografia, especializado no campo do conhecimento 

que aborda as relações internacionais e as questões políticas locais e para além-fronteira. Mas 

que abrange também as formas de funcionamento das sociedades e suas relações, a nossa 

especialmente. Compreendo que há cada vez mais elementos da geopolítica em nosso 

cotidiano, já que a sociedade capitalista ao mesmo tempo em que centraliza, pulveriza o poder. 

Uma contradição, naturalmente mais uma de tantas que marcam esse sistema controverso, 

embora vitorioso até aqui diante de outros já tentados. 

Fomos escrevendo e produzindo essas crônicas, procurando 

compartilhá-las em um ambiente que foi ao longo do tempo 

se tornando tóxico: As redes sociais. Tanto o Facebook, que 

com uma característica comercial faz com que seus 

algoritmos selecionem o público que irá ter acesso a cada 

postagem, assim como a quantidade percentual, que quase 

sempre não passa de 15% (a menos que se pague para ter uma visibilidade maior), além de 

permitir a disseminação de perfis falsos propagadores de fake news; o whats app, que cumpre 

mais o papel de compartilhar informações interpessoais, mas que se tornou instrumento de 

difusão de notícias falsas ou distorcidas por meio de robôs; o Instagram, mais utilizado entre 

o segmento jovem; o twitter, esse com o potencial de gerar mais polêmicas, porque se 

constituiu na ferramenta mais importante para políticos e celebridades se destacarem e o You 

Tube, que impulsionou uma grande quantidade de novos comunicadores, chamados 

“youtubers”, que atingiram grande alcance de público e enorme visibilidade, com muitos se 

tornando instrumentos da extrema-direita que formaram opiniões com base em destruição de 

reputações e disseminação de ódios e comportamentos intolerantes. 

Essas redes sociais se encarregaram de conceber a cada indivíduo uma espécie de dom do 

conhecimento geral e genérico. Apesar de isso ser algo que pudesse significar ampliação da 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/tempos-perigosos-em-que-negam-as.html
https://1.bp.blogspot.com/-72s0nTBTcZE/XywR_3qjo5I/AAAAAAAAqGQ/bMq0TKAclEMVN7Ee3aQ23RKQTaJrc-UdgCLcBGAsYHQ/s690/jornalggn.com.br%2B%25281%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-t4Z76Bc8kQY/XywTJ5Yh4sI/AAAAAAAAqG0/1Fglwh6Ikgo1YQAqWLtIxNln4R2_ZnTyACLcBGAsYHQ/s640/Estupidez%2B%25282%2529.jpg
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democracia, com a liberdade de cada um poder se manifestar e opinar livremente, numa 

sociedade desigual do ponto de vista do conhecimento. Mas não foi esse o resultado.  Numa 

realidade em que uma classe média e ricos se julgam superiores não pelo que sabem, mas pelo 

que possuem, a ignorância e estupidez assumiram mais relevância, de forma rápida e 

estonteante, dificultando uma compreensão da verdade e da realidade. 

Não se pode conhecer a realidade sem que se tenha uma capacidade de discernimento sobre 

as dimensões do Poder. O Poder com “P” maiúsculo, como diferencia Claude Raffestin (Por 

uma Geografia do Poder), inspirado em Michel Foucault. Na identificação do que envolve as 

questões de Estado, das grandes governanças globais e das empresas multinacionais, enormes 

corporações que comandam a economia, as finanças mundiais e a política. Muitos não têm a 

dimensão disso, e ficam submetidos a informações ideologizadas, apresentadas como anti-

ideologia. 

Essas são feitas por demagogos, conservadores, oportunistas, 

políticos obtusos, bem como por dogmas difundidos por 

indivíduos mal-intencionados. Passou-se a disseminar muito 

rapidamente discursos toscos, racistas, xenófobos e intolerantes 

em relação às escolhas individuais, seja no tocante à sexualidade, 

à liberdade de crença e de não-crença em divindades, e, 

principalmente a não aceitação do empoderamento das mulheres. 

O conservadorismo assumiu, assim, pelo caminho da ignorância 

e da estupidez uma direção que tem nos levado a uma sociedade marcada pela intolerância e 

ódio. Ou que serviu para despertar o que de pior existia, e estava submerso, nessa sociedade. 

Igrejas espalharam-se celeremente, pelas periferias e até mesmo bairros nobres, aproveitando-

se do desespero, angústia e, principalmente, dos medos que povoam a vida das pessoas, numa 

sociedade violenta e desigual. Não pregam o fim das desigualdades. Fazem do medo um 

instrumento de dominação, de mentes e de corpos. Não usam a solidariedade como forma de 

construir uma sociedade mais altruísta, ao contrário, estimulam frases ditas há milênios, como 

se elas se adequassem a todas as formas de sociedades por todos os tempos, acentuando a 

intolerância e o desrespeito quanto às diferenças. 

Nos últimos anos, com a ampliação de uma crise econômica mundial, a frase que mais tem 

sido representada pelos discursos políticos e vieses conservadores que saem dos púlpitos e 

tomam conta das bravatas políticas tem sido “olho por olho, dente por dente”, além do 

crescente sentimento xenófobo, de um nacionalismo pérfido e intolerante. Naturalmente, este 

é o caminho da barbárie. Com o surgimento da Covid19 e a pandemia, essas vozes se tornaram 

mais presentes, repercutindo fortemente pelas redes sociais, e por canais de televisão, negando 

a ciência e os estudos científicos, já comprovados por experiencia e demonstrações que vêm 

sendo confirmadas há séculos. Até ao ponto de se gerar campanhas anti-vacinas, distorcendo 

a realidade e impondo às pessoas, pelo medo, a busca da cura milagrosa pela fé e o uso 

indiscriminado de medicamentos receitados por charlatões. 

https://1.bp.blogspot.com/-K5PsE8ep4QA/XywTfIF2eNI/AAAAAAAAqG8/aeUaYMPF7L8OaiOd6ocyRkfNncsG5h1pgCLcBGAsYHQ/s200/www.flickr.com%2B%25283%2529.jpg
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Nos deparamos em verdade, com um tempo em que disseminam-se informações curtas e 

superficiais por um lado, e, por outro lado, em função de todo um processo de desconstrução 

das ideias que se firmaram na primeira década do século e que levaram a esquerda ao poder, 

surgiram alguns arautos da inconformidade, do caos, resgatando discursos medievais, 

fomentando o medo e disseminando perversões em nome de deus e do resgate do sentido 

tradicional de família. Nos faz lembrar dos fascistas integralistas na era Vargas, década de 

1930, e da malfadada TFP (Tradição Família e Propriedade), que nos anos sessenta e setenta 

desfilava suas loucuras reacionárias pelas ruas com estandartes em que pregavam a salvação 

pelos céus e abominavam o comunismo. Eram os tempos da guerra fria e vivíamos sob o 

domínio de uma ditadura militar. Não é uma repetição da história, mas até isso já se pode ver 

novamente pelas ruas. 

Loucura, estupidez, burrice, intolerância, ódio e um 

absoluto esvaziamento dos cérebros por meio de repetição 

de frases bíblicas, de anacronismo, e de força de um 

neopentecostalismo que faz dos templos espaços de 

perversão, usura e negócios que extrapolam o que se 

pregava da fé cristã. 

Dentre as aberrações que se diz nos dias de hoje, e que se tornou um mantra repetido ad 

nausean, tem sido “desideologizar” “sem viés ideológico”. Ora, ideologia é o elemento 

superestrutural que nos move, e nada mais é do que o conjunto de ideias que determinam as 

formas como se dão as relações sociais. Pode haver uma ou mais ideologias dominantes, bem 

como outras que são expressas por grupos que não estão vinculados às classes dominantes, 

sejam econômica ou politicamente. Assim, é impossível haver qualquer forma de governo, ou 

qualquer tipo de sociedade, que não seja organizada a partir de ideologias. 

Elas se apresentam na forma de religião, na constituição de organizações políticas e sociais, 

em agrupamentos que se opõem ao establishment e defendem o fim do estado e de todas as 

formas de dominação, estão em todas as construções filosóficas que representam hábitos e 

estilos de viver e de contemplar a realidade e o que pode existir para além dela. Ideologia faz 

parte de nossas vidas, não há como viver sem uma. Acreditar que um governo comandará um 

estado “sem viés ideológico” só exprime total ignorância e desconhecimento da própria 

realidade em que se vive. 

Mas isso passou a existir. O discurso construído teve como alvo, em um ambiente onde as 

mídias insuflaram a desesperança e a descrença, os mais pobres, aquelas pessoas frustradas, 

despolitizadas, sem perspectivas pela frente e atropeladas pelo passado, os que acumularam 

ao longo da vida frustrações, tendo alimentado a crença que a culpa era deles próprio, não do 

sistema, e que somente a fé poderia lhes dar algum alento, e os ressentidos, que não se 

alimentavam dessa fé e passavam a ver na política a responsável por seus fracassos, 

demonizando indistintamente os que porventura estivessem em algum cargo público.   

https://1.bp.blogspot.com/-fRQE4rkKMMI/XywVAzyjEuI/AAAAAAAAqHE/OQ7IJfTDMdcGeOuhTbletXWAow7_IsAsgCLcBGAsYHQ/s822/Saramago%2B%25285%2529.jpg
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Essas percepções, e a enorme quantidade de pessoas facilmente alvos desses discursos, se 

encaixaram perfeitamente como numa tempestade perfeita, numa conjuntura de forte crise 

econômica e de caos político, que se criou aqui no Brasil com a disputa visceral pelo poder e 

a não aceitação do resultado eleitoral de 2014. 

Essa não é uma situação fácil de desfazer, porque essas concepções se enraizaram, estão 

consolidadas pela maneira como a política foi desconstruída e a democracia desmoralizada, 

como já dito, pelas ações vis que se disseminaram pelas redes sociais. 

Assim, diante de um comportamento completamente 

avesso ao conhecimento científico por parte daqueles 

que assumiram o poder nesse contexto caótico em que 

nosso país foi metido, pelas “fake news” e pela 

estratégia goelbesiana adotada pela grande mídia, 

tornou-se difícil tentar racionalizar um debate. O 

contraditório passou a ser negado, como se isso fosse possível, e o debate substituído por 

ironias, zombarias, ridicularização, menosprezo, escárnio, ódio, desprezo, intolerância, raiva 

etc. 

Esse ambiente foi gestado nos últimos seis anos aqui no Brasil, mas construído há mais de 

uma década pelo mundo afora, se acentuando quando os EUA deram uma guinada ao escolher 

seu presidente, elegendo um negro de viés liberal, Barack Obama. Que pela sua postura era 

visto naquele país como um esquerdista, além da sua própria cor incomodar uma elite branca 

perversamente intolerante com a diversidade étnica. Muito embora ele fizesse parte 

do establishment naquele país. Depois disso vingou naquele país, e se espalhou para outras 

partes, o supremacismo racial, a intolerância política, a homofobia e reforçou com bastante 

força o machismo, a agredir com mais visibilidade as mulheres. 

A partir daí, e em um ambiente de uma grave crise econômica, a política deixou de ser aquele 

elemento que serve para aplacar as crises, e passou ela própria a fabricar crises, ao sabor de 

interesses conservadores, de ideologias reacionárias no combate aos comportamentos 

libertários e de ampliação do poder das igrejas neopentecostais, cada vez mais envolvidas na 

disputa do Poder político, visando desconstruir as mudanças de comportamentos celeremente 

em curso e representativas de uma época de forte mudança e de transição. 

A política foi derrotada, e em meio a essa onda nefasta de estupidez, tem levado junto a 

democracia. As duas perderam validade e confiança. No choque desses elementos, 

envolvendo a força dos avanços dos direitos sociais com os freios conservadores que se 

ampliaram em meio ao medo gerado pela crise e alimentado pelos púlpitos e pela mídia, abriu-

se um enorme abismo que se ampliou indiferente à possibilidade disso se transformar em um 

enorme caos, com a pandemia. É o tempo da cegueira que se conta pelas páginas bem descritas 

do escritor português José Saramago. Impossível saber onde vamos parar, já que fica cada vez 

mais impossível enxergar saídas e alternativas para esses dilemas. 
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Do lado de cá, preparado para brandir como arma uma 

ideologia que preze pela solidariedade, pela comum união e 

pelo respeito à diversidade, sigo enxergando ao longe a 

utopia. Como aprendi, ela me ajuda a seguir em frente, 

embora a veja cada vez mais distante à medida que me afasto 

dos tempos em que meu corpo me garantia mais energia e 

força para lutar por aquilo que acredito. No momento insisto 

em escrever, torcendo para que as novas gerações consigam chegar ao fim do último 

parágrafo, nessa época de informações parciais, curtas e abstratas. 

A minha geração fez o que pôde, acreditou que era real o que ainda era utopia, e cabe aos mais 

novos construir com solidez outros caminhos, que levem na mesma direção do que 

acreditávamos ser a construção de uma sociedade mais justa, solidária e menos desigual. 

 

(*) Essa crônica é uma adaptação de outra escrita em janeiro de 2019: 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2019/01/tempos-insidiosos-como-combater-os.html 

  

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2019/01/tempos-insidiosos-como-combater-os.html
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TODOS NÓS SOMOS AMERICANOS – REFLEXÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO 

DO NOME DE UM CONTINENTE PELOS EUA 

 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/todos-nos-somos-americanos-reflexoes.html 

12 de agosto de 2020 

 

Esse é um assunto que de forma recorrente trato em minhas aulas de 

geopolítica[1]: a apropriação do termo “americano” pelos Estados 

Unidos da América. Desta feita vou partir da leitura de um texto de 

Michael Walzer,  “Que significa ser americano?”,[2] quando o autor 

propõe uma reflexão sobre não somente o sentido dessa expressão, 

como do próprio caráter da identidade do cidadão nascido naquele 

país, bem como de sua relação com o caráter da nação, ou do 

nacionalismo. 

Mas a meu ver, além de uma opinião muito focada das concepções liberais republicanas, 

afinadas com os setores conservadores, ele peca ao omitir um elemento que é crucial para 

entendermos esse processo de afirmação dos EUA como um estado imperialista, e da 

apropriação do sentido de ser “americano”. Refiro-me à questão religiosa, cujos elementos 

foram norteadores do manifesto que impôs à governança estadunidense os caminhos que 

passaram a trilhar a partir do século XIX, e a enxergar o restante da América como submissa 

aos seus interesses imperais. 

Podemos, e devemos sempre, encontrar as respostas para as origens dessa apropriação com 

uma rápida digressão histórica. Mas antes eu quero dizer que sou, e sempre fui, apaixonado 

na história dos Estados Unidos, em todo o seu processo desde a transformação de colônia em 

um dos primeiros países independentes e de constituição republicana, por meios 

revolucionários. Bem como se deu sua expansão territorial se apropriando de terras 

mexicanas, adquirindo territórios dominados pelos franceses e até mesmo pelos russos. E suas 

conquistas territoriais que conta-se pela bravura dos exploradores, mas omite-se o verdadeiro 

genocídio do povo autóctone, os indígenas. Apaixonar-se por uma história não significa 

compactuar com os malfeitos, muito menos aderir aos arroubos imperiais ou imperialistas que 

passaram a caracterizar esse país a partir do século XIX. 

Tenho repetido que os Estados Unidos nasceu como um país sem nome, e essa “deformação” 

deveu-se à escolha das lideranças de suas colônias, quando do processo de luta para libertar-

se das explorações impostas pelo império britânico e que se tornou a luta pela independência. 

Na verdade, houve uma união de treze colônias, que se juntaram para lutar contra os ingleses, 

a partir da resistência em aceitar os exorbitantes impostos cobrados pela produção de chá. Ao 

final de uma intensa e sangrenta luta, a declaração de independência não firmou, como se deu, 

por exemplo, na França, um Estado-Nação com sentido federado e unificado. 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/todos-nos-somos-americanos-reflexoes.html
https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/todos-nos-somos-americanos-reflexoes.html#_edn1
https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/todos-nos-somos-americanos-reflexoes.html#_edn2
https://1.bp.blogspot.com/-P6EFGyfbtBM/XzR60U_DyHI/AAAAAAAAqIs/OsnKLawglSs7w9Mq6LEFCy2oYgUCFcA-QCLcBGAsYHQ/s250/Am%25C3%25A9rica.png
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A declaração de independência manteve a autonomia pré-existente, considerando cada uma 

das treze colônias com plenas liberdades em aspectos que visavam reforçar o sentimento de 

que elas possuíam características identitárias próprias, refletidas nas origens tanto religiosas 

como étnicas (na falta de outro nome). Ou seja, suas histórias de vidas mantinham-se 

vinculadas a outras nações, de onde originalmente vieram. 

Criou-se assim os Estados Unidos, da América, continente que abrange dezenas de outras 

nações e nacionalidades. Cada um dos Estados (ex-colônias) manteve sua autonomia em 

questões que dizem respeito a valores que se encontram na base de suas formações, garantindo 

na constituição o direito ao Estado - no sentido mais geral -; a formulação das fronteiras, a 

defesa de seus limites territoriais e a formação de um poder militar que os defendesse de 

agressões externas. Isso até a eclosão da guerra civil, que só veio reforçar esse paradoxo, e 

rompe com um sentido de nação. 

A guerra de secessão tornou-se um delimitador dessa situação. Após esse conflito os Estados 

Unidos aproximaram-se da formação tradicional de um estado nacional moderno, tal qual 

construído pela burguesia a partir da decadência do feudalismo e do fracasso do absolutismo. 

Walzer analisa essa formação a partir de suas origens, e, abordando as características de um 

país construído a partir de fortes movimentos migratórios, ressalta a dificuldade, partindo 

dessa formação, de os Estados Unidos se aceitarem enquanto Nação. 

Mas o “ser” americano, a meu ver, se explica pela adoção de um comportamento agressivo, 

já de um Estado Nação constituído, embora sem nome, cuja característica assumida 

aproximou-se da antiga metrópole contra a qual séculos antes ele se batera e conseguira 

libertar-se. 

Dois movimentos para isso foram fundamentais. 

Ideológicamente isso se concretizou mais adiante, no final do 

século XIX. Além das teorias geopolíticas, necessárias ao 

controle do domínio dos mares, e consequentemente de toda a 

América, um mecanismo religioso consolida essa postura 

imperialista. O chamado “Destino Manifesto”, pelo qual 

entendia-se que os Estados Unidos teria recebido por influência 

divina o poder de garantir a liberdade e segurança de toda a 

América. 

Por outro lado, as estratégias geopolíticas de militares-teóricos, como Alfred Mahan e 

Nicholas Spykman, que propunham o controle por parte dos Estados Unidos dos dois oceanos, 

o Atlântico e o Pacífico, e a necessidade da influência militar sobre toda a América. 

Rechaçando toda e qualquer ingerência europeia, ou de qualquer outro continente, sobre o 

território americano. A guerra contra a Espanha, no final do século XIX, e o controle assumido 

após esse conflito sobre algumas colônias, como Cuba, foi o início dessa nova etapa de um 

país que começava a constituir-se em um novo império. 

Pintura (cerca 1872) de John Gast 
chamada progresso americano - 

Wikipedia 
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A palavra de ordem, “A América para os americanos”, veio juntar-se à concepções de uma 

política intervencionista agressiva, consolidada pela chamada “política do porrete”, ou o “big 

stick”, ameaçando todos aqueles que ousassem invadir o solo americano. 

Impõe-se assim, pela força de um país que se fortaleceu e se unificou politicamente a partir 

da guerra de secessão, o domínio sobre antigas colônias britânicas, espanholas e portuguesas. 

Senão no sentido tradicional, mas agindo de outra forma, estabelecendo em cada uma delas 

governos submissos e/ou subalternos. 

A expressão Estados Unidos da América se consolidou, assim, a partir do final do século XIX, 

não somente como dando sentido a um Estado Nação de característica diferente, porque 

manteve-se a autonomia de todos os seus novos Estados-províncias, mas impondo-se sobre os 

demais no continente, assenhoreando-se do termo “América” e “americano”. 

A difusão desse termo, a ponto de tornar-se uma expressão definitiva da identificação de quem 

é nascido nos Estados Unidos deveu-se ao poder que essa potência passou a exercer por todo 

o continente americano. Principalmente devido à submissão secular das elites tradicionais dos 

países coloniais, que aceitaram essa influência e a apropriação do termo americano, e se 

propuseram a difundi-lo em todo o seu aparato midiático. 

De tal forma que essa expressão passou a ser comumente utilizada, inclusive em livros 

didáticos, embora nitidamente farsesca e historicamente uma vergonhosa mentira, aceita 

inclusive por intelectuais, dentre os quais muitos historiadores. 

A apropriação do termo “americano”, por um país que surge sem nome, e a aceitação submissa 

por parte das colônias políticas e culturais, demonstra o enorme poder, que, a partir do final 

do século XIX, o império estadunidense passou a impor para toda a América, e daqui para o 

mundo a partir do início do século XX. 

Considerar o cidadão nascido nos Estados Unidos, como americano, é tanto uma verdade 

como dizer que os que nascem no Brasil, no Uruguai, no Chile e em tantos outros países desse 

imenso continente chamado América, também o são. Assim como são europeus os que nascem 

na França, na Alemanha, Irlanda etc. etc... etc... 

Mas porque insistir em falar de americano aos que são estadunidenses? É o velho hábito, que 

se tornou uma cultura política, mantido pelo força da coerção, da subserviência e da aceitação 

do poder imperial. E, principalmente, porque todo o aparato midiático insiste em repetir 

cotidianamente, como a reforçar a necessidade de nos considerarmos inferiores, posto que o 

poder do império se impõe por toda a América. Isso, pode-se também dizer, tornou-se uma 

tradição pelo comportamento de elites assumidamente provincianas e submissas. 

Resta-nos apostar que as futuras gerações conseguirão romper com esse forte domínio de uma 

cultura política que já se aproxima de duzentos anos. É salutar perceber que nos novos livros 

didáticos brasileiros gradativamente o termo estadunidense já começa a substituir a palavra 

americano, no contexto aqui analisado. 



 125 

Particularmente nada tenho contra os cidadãos nascidos nos 

Estados Unidos. As questões, de ordem geopolítica que aqui 

analiso dizem respeito a políticas de dominação 

secularmente impostas sobre os demais países americanos, 

desde o México até o Uruguai, por uma potência 

imperialista. Aliás, diga-se ainda, que alguns, para fugir do 

uso do termo americano, o substitui por norte-americano, reduzindo o alcance do erro, mas 

transformando Canadá e México em duas províncias dos Estados Unidos. 

Para que a História seja justa com aqueles que tentaram uma unificação americana, devem-se 

resgatar os ideais de Simón Bolívar, responsável pelas lutas de independências em vários 

países, dentre os quais, Bolívia, Equador, Venezuela, Panamá, Peru e Colômbia. É possível 

que os ideais de integração bolivariano para a América Latina tenham preocupado o emergente 

poder imperial dos Estados Unidos, se antecipando a uma provável luta pela união dos estados 

americanos. 

Importa ao final enfatizar a compreensão de que os Estados Unidos não é a América. E a 

América não é os Estados Unidos. O continente americano tem nos últimos anos se deparado 

com situações que nos apontam para um resgate cada vez maior das identidades dos povos 

que habitam cada um de seus países. Mas deverá também consolidar cada vez mais o 

sentimento de que a América não é o quintal de um grande império, mas um continente a 

reforçar cada vez mais a sua identidade. 

Afinal, todos nós somos americanos! 

 

NOTAS: 

[1] Este artigo foi publicado originalmente em 12 de agosto de 2012. Foi revisto e atualizado.  

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2012/08/todos-nos-somos-americanos.html 

 

[2] O que significa ser um americano ( Marsilio Publishers , 1992) ISBN  1-56886-025-0.    

http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/850/823 

  

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2012/08/todos-nos-somos-americanos.html
https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/todos-nos-somos-americanos-reflexoes.html#_ednref2
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/850/823
https://1.bp.blogspot.com/-cBgXDieW2Ng/XzR7_RV-meI/AAAAAAAAqI8/XSNoN2XK1gUI1EnQxLZpk6PoDd1lW00ZgCLcBGAsYHQ/s960/S%25C3%25ADmon%2BBol%25C3%25ADvar.jpg
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O DESPERTAR DAS BESTAS (3ª PARTE) 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/o-despertar-das-bestas-3-parte.html 

15 de agosto de 2020 

Em dezembro de 2019 escrevi neste blog o 

segundo artigo, com o mesmo título acima, em 

que analiso as transformações que aconteceram 

no Brasil na segunda década deste século. Uma 

análise que venho fazendo já há muito tempo, em 

outros textos que podem ser aferidos numa 

simples pesquisa sobre o que já publiquei 

relacionado à política brasileira e ao “cavalo de pau” que aconteceu na geopolítica mundial 

nesse período. Enfim, essa loucura toda não estava restrita somente ao Brasil. 

Mas 2020 nos traria muito mais surpresas. Despertadas, as bestas infernizaram, literalmente, 

a política brasileira. Jamais se viu em nossa história política atos tão tacanhos, 

comportamentos impressionantemente estúpidos e uso de expressões chulas, feitas e ditas por 

um dirigente político alçado ao maior cargo de nossa república. No entanto, nos espantaríamos 

mais saber que existia, e existe, dentre os mais de 200 milhões de habitantes desse país, um 

quantitativo inacreditável de pessoas que não somente apoiam esses comportamentos, como 

garantem a sustentação de um governo absolutamente irresponsável. Reforçam, assim, 

atitudes que facilmente nos permitem avaliar os traços de caráter dos que atualmente 

comandam o estado brasileiro. 

Ora, se entendemos ser fácil definir os traços de caráter dos que estão à frente do Poder, 

achincalhando a nossa frágil república, como é possível explicar tantos seguidores a lhes dar 

apoio e a compartilhar, por meio das redes sociais, atitudes que podem ser consideradas 

desprezíveis? 

Em diversos artigos que já publiquei no Blog Gramática do Mundo analiso as conjunturas 

políticas em dois momentos. Do golpe institucional de 2016, contra a presidenta Dilma 

Roussef, que levou ao poder o seu vice Michel Temer, político de perfil oportunista, que 

ascendeu a esse cargo como resultado do jogo político brasileiro tradicionalmente manchado 

por um presidencialismo de coalizão corrompido, no qual a esquerda sucumbiu estimulada 

pelo pragmatismo político;[1] ao resultado inesperado, mas consequência de uma série de 

situações criadas por erros dos próprios governos de esquerda, mas principalmente pela guerra 

híbrida que se desenrolou também aqui no Brasil, impulsionado de maneira decisiva pela 

grande mídia, que gerou como resultado um personagem do baixo clero político do Congresso 

Nacional, absolutamente inexpressivo em suas duas décadas de “atuação” parlamentar e 

transformou a nossa política em um mosaico estilo franksteniano. Ou pelo menos deixou bem 

nítido que esse problema de caráter pode não ser exceção, e possibilitou o despertar das bestas. 

O significado dessa expressão eu explico no segundo artigo.[2] 

 

O despertar da besta-1969 - José Mogica Marins 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/o-despertar-das-bestas-3-parte.html
https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/O%20DESPERTAR%20DAS%20BESTAS%20-%20%20Parte%203.docx#_edn1
https://d.docs.live.net/6ce9eba39109b20a/Documents/BLOG%20GRAM%C3%81TICA%20DO%20MUNDO/O%20DESPERTAR%20DAS%20BESTAS%20-%20%20Parte%203.docx#_edn2
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No entanto, mais do que um comportamento que identifica as 

características do perfil de indivíduos reacionários, sem caráter e 

absolutamente desprovidos de qualquer empatia, o que se 

desenvolviam eram mecanismos construídos por uma estratégia 

planejada, onde a estupidez e a disseminação do ódio percorriam 

por caminhos psicossociais, e encontravam na outra ponta uma 

quantidade grande de pessoas aptas a assimilarem todos os engendramentos perversos de 

ações e atos que adequaram ao século XXI práticas utilizadas em outros momentos da história 

que culminaram em genocídios, ditaduras, fratricídios, racismo, homofobia, xenofobia, 

feminicídio e outras perversidades. Em meio a tudo isso, o uso da fé como componente forte 

a manipular e incorporar o ódio por meio de valores tradicionais milenares, transpostos de 

uma era para outra anacronicamente, a repetir dogmas que em outros tempos possibilitaram 

perseguições, julgamentos morais, inquisição e assassinatos impiedosos por questões de 

escolhas ideológicas. 

É preciso, no entanto, que saibamos compreender a dimensão exata de porque houve uma 

mudança tão radical no comportamento da população, que em menos de uma década passa a 

assumir escolhas e posturas tão diferentes, indo de um extremo a outro no espectro político 

brasileiro. E, também como se deu a reação a esse comportamento por parte dos segmentos 

de esquerda e dos setores mais intelectualizados da sociedade, tanto nas universidades, quanto 

na área cultural. Ao mesmo tempo, a necessária compreensão de como a conjuntura se altera 

rapidamente, não somente como consequência de ações políticas, mas por outro fator que 

passa a afetar todo o mundo, e completa uma realidade caótica que já se delineara com essas 

mudanças políticas. Mais do que o despertar das bestas, o que se viu foi um verdadeiro cenário 

apocalíptico, pior do que a humanidade já vira na Idade Média, com a peste bubônica, e no 

começo do século XX, com o vírus influenza, gerador da “gripe espanhola”. 

A Covid19, gerada por uma mutação de um velho conhecido, batizado agora de Sars Cov-2, 

trouxe desorganização sistêmica, confusão pandêmica, recessão econômica com um freio em 

boa parte das cadeias produtivas e ajudou a disseminar um caos político que, em parte já estava 

em curso, por meio da estratégia que transformou a política brasileira. Embora não atingindo 

somente o Brasil, a pandemia gerou situações caóticas principalmente naqueles países cujos 

governantes assumiram o poder apostando no caos, desconstruindo a política e 

desmoralizando a democracia. 

A estratégia do caos, nítida no comportamento do governo Jair Bolsonaro é evidente, apesar 

de uma estabilizada momentaneamente em suas falas desconexas e aparentemente estúpidas, 

principalmente desde que o Supremo Tribunal Federal abriu investigação contra grupos de 

extrema-direita, fascistas, que fizeram da mentira uma arma e das redes sociais mísseis a mirar 

instituições e adversários políticos. Assim como devido à crescente investigação sobre o mal 

feitos de seus filhos, até a prisão de um velho aliado, e verdadeiro capataz, administrador de 

um séquito de assessores fantasmas de toda sua família. Até o “cercadinho” dos horrores, em 

frente à residência oficial, se desfez, alterando o comportamento que até então era de bravatas, 

https://1.bp.blogspot.com/-QnTa46knYHM/Xzf8Rhkgj0I/AAAAAAAAqJU/xEEuaNv0TaY2UDHjlmdzLaOaObTISLKbgCLcBGAsYHQ/s1024/CHARGE-Outras%2Bpalavras.jpg
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bazófias e estultices, devidamente compartilhadas. Tempos depois o “cercadinho”, ou 

“chiqueirinho”, como querem alguns, voltou a funcionar. Mas sem o protagonismo de antes. 

Em meio a tudo isso, uma indiferença fria e desumana aos 

milhares de brasileiros e brasileiras mortos vítima de uma 

doença para a qual ainda não existe vacina, e o governo a 

trata de maneira insignificante, com desdém impressionante. 

Escorado num auxílio econômico emergencial, que tem 

chegado a dezenas de milhões de pessoas, em muitos casos, 

com um valor bem acima do que era pago pelo Bolsa Família, embora abaixo das necessidades 

das famílias de pessoas pobres e desempregadas, o que se viu foi uma inversão na curva de 

impopularidade que o ameaçava nos últimos meses. 

Não era uma mudança impossível de se prever. É sabido que todo governante se mantém com 

popularidade mediante ações que atendam a situações extremas do povo em condições 

adversas. Esse é um aspecto, que teve também seus momentos de glórias nos governos de 

esquerda, quando da investigação do “mensalão” e uma situação econômica que favorecia o 

governo, reelegeu o presidente Lula e impulsionou a candidatura de Dilma Rousseff, até uma 

virada como consequência dos descontroles fiscais e equívocos cometidos nas políticas de 

desonerações para beneficiar setores importantes da economia brasileira. Como sempre, 

principalmente em sociedades marcadas por desigualdades vergonhosas, a dependência do 

Estado faz com que o sabor das escolhas políticas, principalmente entre os mais pobres, esteja 

condicionado às circunstâncias das políticas econômicas. 

A crise econômica potencializada pelo Covid19, a confusão política protagonizada pela 

família Bolsonaro et caterva, o medo do desemprego, as fake-news a gerar um vôo cego em 

boa parte da população em relação à essa doença, a insensatez, insensibilidade e perversões 

de todas as formas, espalharam na sociedade um efeito dispersivo, um comportamento 

aleatório, que evidentemente, só poderia beneficiar os que viam, e veem, no caos, o caminho 

para se imporem no comando político do estado brasileiro. 

Enquanto isso o comportamento dos setores de esquerda, mesmo das camadas mais 

intelectualizadas, e dos setores culturais, embora mantivessem o espírito de combatividade 

que lhes é peculiar, pecou por agir seguindo a onda aleatória e sucumbindo à estratégia do 

caos. Adotou os mecanismos de enfrentamento que eram utilizados pelo bolsonarismo, 

transformando a política em um nonsense, caindo na armadilha de ir para um enfrentamento, 

nitidamente numa postura defensiva, tendo como base a ironia, a negação dos erros cometidos 

e a indiferença em relação ao poder religioso evangélico, tradicional e reacionário, que se 

escondia por trás de líderes-pastores travestidos de políticos, camaleões, que se infiltraram 

nos governos anteriores, mas que mantinham um projeto de poder entrelaçado com suas 

pregações nos púlpitos. 
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 129 

A esquerda abdicou do debate ideológico e transformou as 

redes sociais em ambientes tóxicos, tal qual a direita já vinha 

fazendo há anos. A ponto de se disseminar um outro efeito, 

causado pelas lutas identitárias, de uma já chamada “cultura 

do cancelamento”, pelo qual se atinge quem porventura 

cometer algum deslize no trato das questões relacionadas à 

essas lutas, mesmo que sendo progressista e de esquerda. Até mesmo setores do movimento 

anarquista, libertário, também alinhado com as lutas populares, passaram a tecer críticas ao 

movimento antifascista, em meio a denúncias de dossiês sendo feito pelo Ministério da Justiça 

contra esses movimentos, para serem repassados à Agência Brasileira de Inteligência, e até 

mesmo sendo entregues a autoridades estadunidenses. Ou seja, para onde é possível a 

população olhar e enxergar uma luz no fim do túnel, que não seja de uma locomotiva vindo 

em sua direção? 

Isso explica, em parte, o inesperado resultado da pesquisa Datafolha, publicada no dia 13.08, 

dando indicativas de um crescimento da aceitação do governo Bolsonaro, em praticamente 

quase todos os segmentos sociais. Em alguns desses segmentos, principalmente entre os mais 

pobres, com pico elevado de aumento da popularidade, de um presidente que se caracteriza 

por banalizar a política e fazer do ridículo o elemento condutor de seus comportamentos. 

Não há acasos na história. Para tudo existem explicações e causas que nos ensinam como se 

dão os processos de transformações sociais, as crises econômicas e o caos político, que sempre 

leva estados a situações de enfrentamentos entre classes sociais, processos revolucionários ou 

ascensão de governos autoritários e de viés fascista. Como numa guerra, se não houver um 

enfrentamento organizado, com uma estratégia adequada a fazer do combate ao inimigo 

resultados promissores e vitórias parciais e definitivas, também na política jamais se obterá 

sucesso se não houver planejamento nas ações, com objetivos bem delineados e aglutinação 

de forças que se sobreponham ao poder adversário e imponham sucessivas derrotas.  

Nenhuma vitória será possível se não houver essa conjunção de fatores, e, principalmente, a 

adoção de atitudes, ações e proposições coerentes, que consigam levar à população uma 

confiança capaz de reverter os caminhos pelos quais ela está seguindo. Caso contrário, o 

adversário, mesmo apostando no caos, na ignorância e na estupidez, se sagrará vitorioso nesse 

embate de forças para conquistar apoio político e desencadear um processo de virada no 

espectro político no país. 

Não me parece que, neste momento, a esquerda esteja 

conseguindo fazer isso. Pois não consegue se unificar, não 

possui uma estratégia adequada, os vícios da hegemonia na 

disputa do poder se mantêm como freio a qualquer aliança 

possível, e a ilusão eleitoral como saída dessa situação. É 

evidente, que em se tratando de uma democracia capitalista, 

o processo eleitoral é determinante. Mas ele não pode ser visto como um instrumento de 

transformação, senão como consequência das transformações que possam ser feitas a partir da 
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 130 

organização e conscientização das massas populares e das camadas trabalhadoras. É o 

contrário do que está sendo feito, quando se busca obsessivamente por mandatos que possam 

influenciar a forma da população se comportar politicamente. 

Infelizmente, as organizações sociais e entidades de trabalhadores transformaram-se em 

clubes de simpatizantes de causas, que embora justas, não agregam senão aqueles que já são 

militantes e/ou os que possuem uma postura crítica e de esquerda. Isso não é suficiente. As 

periferias das grandes cidades, e as pequenas cidades, estão sendo tomadas por forças 

conservadoras, neopentecostais, que destroem a capacidade crítica das pessoas, e as 

aprisionam em valores que são geradores de ódios e intolerância. 

É claro que essa indiferença das pessoas em relação à importância de suas participações em 

sindicatos e associações, não se deve somente a erros de estratégia da esquerda. Mas também 

foi algo construído ao longo de tempo, com medidas cerceadoras contra essas entidades, 

mudanças que implicaram em reduzir suas finanças e leis que pulverizaram o sindicalismo, 

de forma a possibilitar sua divisão. Embora essa fratura tenha sido aceita por muitos da própria 

esquerda, como desejada, a fim de cada partido poder possuir uma central sindical como 

instrumento de suas lutas. 

Restou às juventude manter sua unificação em torno de suas 

entidades nacionais, nos âmbitos secundaristas, universitário e pós-

graduandos. Malgrado as diferenças que existem ideologicamente 

em seus meios, o que não é um problema em si, desde que as 

divergências não ajudem mais o inimigo do que à suas causas. 

Porque é a essa juventude que recairá o peso maior tanto das 

consequências dessas políticas nefastas que estão destruindo o estado brasileiro, e a educação 

como principal alvo, como também porque terá que sair dela, da juventude, a força que poderá 

fazer com que o futuro do nosso país não seja na direção de um estado fascista, guiado por 

uma sharia cristã neopentecostal a se contrapor a uma constituição laica e progressista. 

Evidente que a esquerda brasileira não é um monolítico. Como também a direita não é. Mas a 

coesão quase sempre se dá quando uma conjunção de interesses, que mirem em objetivos 

coletivos e em prol da sociedade, se sobrepõe à posturas hegemônicas, individualistas, com 

preocupações focadas meramente na ampliação de suas organizações e que se imponha sobre 

vaidades de líderes que se cegam, e mantem a cegueira como uma doença transmissível para 

os seus seguidores, que passam a agir truculentamente contra os que não sigam as suas 

concepções políticas e interesses eleitorais. 

Não pretendo carregar aqui o baú da verdade absoluta. São apenas visões, críticas, que 

acumulei ao longo desses anos, expressos em artigos críticos já publicados aqui neste blog, e 

que podem ser revistos, claro atentando-se para as datas em que foram escritos. Mas o que 

desejo é, mais do que querer ser lido compulsivamente, o que do alto de minha pequena 

modéstia sei ser impossível, é desabafar em relação à uma conjuntura que me aborrece, me 

intranquiliza e me deixa frustrado depois de quatro décadas de lutas, imaginando poder ver na 
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minha velhice uma parte do nosso caminho pavimentado na direção de uma sociedade menos 

desigual, tolerante, crítica, avessa ao autoritarismo, defensora do livre debate e da aceitação 

das ideias divergentes e das concepções e posturas diferentes, como uma condição de ser 

humano. 

Como já escrevi em outros momentos, o futuro não existe. Ele é uma construção do presente, 

que pode dar certo ou errado a depender dos ensinamentos adquiridos pelo passado. No 

momento, infelizmente, o futuro que está sendo construído parece ser sombrio, tendo como 

referência as condições em que estamos vivendo. Mas é evidente que é possível mudar, as 

mudanças estão em nossas mãos. No entanto, isso só será possível se aquelas pessoas que 

assim desejam, compreenderem que é necessário alterar o curso da história, e que isso só será 

capaz de acontecer, se mudarem também seus comportamentos, adotarem estratégias 

coerentes e criarem novas condições para que o nosso futuro possível seja melhor do que o 

presente. 

Por fim, para não deixar a poesia de lado, insiro os versos de uma música de Caetano Veloso, 

que se encaixa bem nesse momento:[3] 

“Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e 

fuscas avançam os sinais vermelhos, e perdem os verdes... 

Somos uns boçais. Será que nunca faremos senão confirmar, a 

incompetência da América católica, que sempre precisará de 

ridículos tiranos? Será, será que será que será que será, será que essa minha estúpida retórica, 

terá que soar, terá que se ouvir, por mais zil anos?” 

 

NOTAS: 

 

 [1] https://gramaticadomundo.blogspot.com/2016/05/o-despertar-da-besta-e-o-resgate-da.html 

[2] https://gramaticadomundo.blogspot.com/2019/12/o-despertar-das-bestas-2-parte.html 

[3] Podres poderes. Composição: Caetano Veloso. Album, “Velô” – 1984 
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AS ORIGENS DA INTOLERÂNCIA E O FASCISMO MODERNO 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/08/as-origens-da-intolerancia-e-o-fascismo.html 

25 de agosto de 2020 

 

 

A sociedade brasileira, historicamente, sempre foi "racista". Isso 

é consequência da formação cultural de um povo que por longo 

tempo aceitava como dentro da normalidade o tratamento 

diferenciado a pessoas de cor negra e de classes sociais mais 

pobres. Por muito tempo essas imposições que estavam 

impregnadas nas relações sociais eram tão marcantes, e 

impositivas, que aqueles que eram vítimas do preconceito pouco 

reagiam, como se aquela condição viesse determinada por algum desígnio divino. 

E assim, imposto pelas relações de classes a partir de um regime escravocrata, sob a 

cumplicidade da igreja e a conformação dos fiéis, culturalmente fomos treinados a aceitar tais 

diferenças como normais. Os que ousassem se bater contra a estratificação social, que 

prevaleceu em nosso país desde os seus primórdios, eram de diversas formas, segundo sua 

época, considerados subversivos. A reação era violenta, porque a classe dominante temia as 

revoltas populares. 

Do ponto de vista científico muitos avanços em pesquisas contribuíram para derrubar vários 

mitos, criados com o intuito de manter as pessoas acomodadas. O principal deles diz respeito 

à teoria de que o mundo é constituído por raças, sendo algumas delas consideradas superiores. 

Mais uma vez a religião foi utilizada para reafirmar essas crenças, possibilitando que inúmeras 

tragédias e genocídios fossem cometidos. As classes e “raças” inferiores não tinham o direito 

de se insurgirem, e se assim o fizessem, poderiam ser eliminadas sem que isso pudesse se 

constituir em crime. 

Mas a ciência desmontou essa farsa, tornada uma arma política para 

dominar povos mais fracos. Raças não existem. Os povos se 

diferenciam por seus ambientes, pela necessidade de adaptação a 

situações diversas e adversas, o que os tornam diferentes. Isso quer 

dizer que todos os seres humanos carregam em sua formação biológica 

as mesmas características impressas no DNA, com pequenas 

diferenças que nos distingue uns dos outros. 

Por vivermos em ambientes diferentes e termos que nos adaptarmos a eles, criamos 

resistências que com o tempo definem o nosso perfil, as nossas características, a nossa cor. 

Também por isso cultivamos hábitos diferentes, seja na forma de nos relacionarmos ou na 

maneira como nos alimentamos. O próprio DNA vai definir nossas proximidades parentais, 

tornando aqueles de cada grupo mais ou menos parecidos, o que cientificamente passou a ser 

conhecido como diferenças, ou semelhanças étnicas. São etnias, e não raças, que se 

Intolerancia - spaceblog 
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espalharam pelo mundo. Afinal, somos todos componentes de uma única raça. Somos 

humanos. 

As nossas diferenças foram sempre objetos de manipulação, por quem buscava exercer o 

controle sobre regiões e territórios ricos e estrategicamente importantes. E isso não se deu 

somente em relação à dominação que o branco vai exercer, consequência de todo o processo 

de colonização europeia. Antes disso, mulheres, judeus e homossexuais, padeceram por toda 

a idade média, rejeitados pelos livros sagrados que traziam em seus parágrafos e parábolas 

toda uma carga negativa contra essas camadas sociais. Depois, com a expansão colonial e a 

descoberta de riquezas na África e na América, os negros e os índios entraram nessa lista. 

Mas a igreja permanece entre as instituições mais 

importantes para reforçar uma série de estigmas. E isso se 

reforçou, na medida em que a concentração das pessoas 

nas cidades aumentava, o número de templos se 

reproduzia aceleradamente e um verdadeiro poder 

intimidatório, armado, tornava as diversas igrejas, 

principalmente da religião cristã e muçulmana, 

verdadeiros instrumentos de dominação mediante o 

controle das consciências, mas também com um aparato militar poderoso a deflagrar guerras 

santas contra os que se opusessem a aceitar a influência e o poder de uma delas. 

O maniqueísmo, trazido dos tempos antigos, pelos maniqueus, donde vigorou por volta do 

século III, determinava a existência permanente de um antagonismo, expresso em dois 

princípios irredutíveis, Deus e o bem absoluto, e o Diabo, ou o mal absoluto. Embora 

perseguidos por muitos séculos, os adeptos do maniqueísmo sincretizaram esses valores de 

praticamente todas as grandes religiões. Judaísmo, islamismo, cristianismo, e até o 

zoroastrismo que foi uma grande influência para elas, fundamentaram seus dogmas escorados 

nessa dicotomia. Construía-se a ideia de que o mal se manifesta não somente, mas 

principalmente entre aqueles que não aceitam aquela outra divindade religiosa. Isso serviu, ao 

longo dos séculos, para justificar comportamentos intolerantes e guerras que passavam a 

serem justificadas como santas, com objetivo de converter impuros e hereges. Daí se origina 

a velha expressão: “ficar entre a cruz e a espada”. 

Por toda a idade média acusações contra os que não seguiam os 

credos da religião dominante serviam como pretexto para 

condenações de bruxarias, heresias, e outros argumentos que 

tinham o intuito de forçar a aceitação daqueles valores 

religiosos. Sempre em plena harmonia com os interesses da 

classe dominante naquela e em cada época. Guerras e execuções 

monstruosas expunham os comportamentos intolerantes, da não 

aceitação das diferenças, e, principalmente, da livre escolha de 

cada um sobre a maneira de ver o mundo e de se comportar perante ele. O que era "permitido 

estava nos limites do que era tolerado pelas crenças religiosas, do apego a valores culturais 
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escritos em milenares livros sagrados, em condições históricas e sociais completamente 

distintas. 

O dogma, e seus valores inamovíveis, que constitui a espinha dorsal dessas religiões, sempre 

carregou preconceitos de outras épocas, aceitas como princípios e valores que não podem ser 

contrariados. E as mulheres sempre foram as principais vítimas dessas intolerâncias, 

submetidas aos papéis mais inferiores e à condição de submissão diante do poder autoritário 

do homem. Isso muda, aos poucos, com o passar do tempo, na medida em que aqueles grupos 

sociais submetidos ao preconceito conquistam vitórias e obtém, mediante lutas de décadas, 

leis que lhes favoreçam. A partir daí, preconceitos e atos de intolerância ora escondem-se em 

comportamentos hipócritas, ora assumem-se de formas violentas e fatais. 

Com o advento do capitalismo essas intolerâncias assumem novos contornos. A burguesia 

necessitava romper com os valores culturais que vigorou por toda a idade média, e mesmo 

antes. Para isso era preciso não somente agir com dureza contra a nobreza decadente, mas 

também contra a instituição religiosa que determinava regras que a impediam de consolidar o 

seu poder dominante, naquele momento em ascensão. Por isso a divisão que surgiu no 

cristianismo foi um fator importante para a consolidação de novos preceitos dogmáticos. 

O Estado capitalista assumiu a condução não somente das questões econômicas, mas também 

dos novos valores baseados, pelo menos em teoria, na liberdade, igualdade e fraternidade. 

Teoricamente também, os credos religiosos deveriam se submeter a esse novo poder estatal e 

a uma carta constitucional que deveria ser laica, a fim de garantir os preceitos democráticos, 

que deveria atender a todos indistintamente. 

Na prática as coisas não aconteceram assim. Por trás das leis permaneciam resquícios de 

hábitos que continuavam impregnados naqueles valores milenares, e se ampliavam com uma 

nova lógica que determinava as diferenças a partir da capacidade do indivíduo de acumular 

riqueza. Assim, além das mulheres, homossexuais, negros, índios, também os pobres 

passavam a se constituir em alvos de intolerância, por se deslocarem para aqueles lugares que 

oferecessem as melhores alternativas de sobrevivência. 

Muitas vezes estranhos àqueles ambientes essas pessoas 

tornavam-se malquistas por representarem ameaças aos indivíduos 

nascidos no lugar. Os estilos de vida diferentes, a cor da pele, e até 

mesmo as diferenças religiosas, passaram a definir uma nova 

lógica maniqueísta, que levou a guerras mundiais, com crimes 

coletivos aterradores. Mesmo quando as razões principais 

eram econômicas, as religiões estavam presentes, definindo 

comportamentos e acirrando ódios, quando em tese deveriam ser o oposto. Apesar das 

exceções, de quem seguiam preceitos éticos e de tolerância. Esses, se descobertos, seriam 

igualmente eliminados. 

A luta em defesa da democracia prevaleceu em meio a muitas, sacrifícios e conquistas, 

principalmente como decorrência da derrota do nazismo e do fascismo, que em certo momento 
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da história simbolizaram esse ambiente de acirramento das intolerâncias. Mas, sempre que 

uma determinada sociedade entrava em crise, sintomas crescentes de comportamentos 

intolerantes reacendiam e tornavam-se mais frequentes. E isso atingiu o auge, nesses novos 

tempos inaugurados com a chamada globalização e o crescente individualismo. Como em 

outras épocas a religião volta a se destacar, introduzindo novos valores, agora com a marca da 

“teologia da prosperidade”, por força do crescimento das igrejas neopentecostais. 

Em algumas sociedades impera a contraposição aos “valores ocidentais”, e opõe cristãos x 

muçulmanos, muçulmanos x judeus, e mesmo no Ocidente, cristãos protestantes x católicos. 

Em todas elas, carregando dogmas seculares, se mantém e se acirram com as crises, a reação 

contra ateus, homossexuais e a preocupação em não dar às mulheres a plena condição de 

decidir sobre seu corpo. As mulheres sempre foram vítimas de preconceitos em todas as 

religiões. 

E isso explica toda a violência que se mantém até os dias de hoje. 

Ora, de onde são retirados todos os ódios que se dirigem aos 

mesmos alvos de tantos séculos? As piadas, os constrangimentos, 

as brutalidades, se disseminam com a mesma estupidez de sempre, 

mas vêm carregadas de novos estigmas. Novos na forma, antigos 

no conteúdo, pois seguem a mesma lógica. Mulheres continuam 

sendo agredidas, embora leis cada vez mais duras sejam criadas; 

homossexuais são atacados, espancados e assassinados, e tanto 

quanto as mulheres são impedidos de definir o que fazer de seus 

corpos, e de suas escolhas sexuais; pobres, são vistos como ameaças 

a jovens que se julgam no direito de determinar quem deve se dar 

bem nos vários lugares, cidades, estados ou nações; e os ateus, cujo crime é buscar ver  a vida 

na compreensão de que a explicação para tudo o que nos cerca encontra-se na própria 

biodiversidade em plena transformação desde milhões de anos e de que a crença em um deus 

é uma das mais perfeitas criações humanas. 

Mas, então, o que explica o fato de mesmo após de tantas conquistas e leis tais preconceitos e 

atos intolerantes permanecerem? Em minha opinião a religião é um fator preponderante. Nesta 

nova etapa da vida humana, século XXI, potencializada pela mais perversa delas, a religião 

do capital. Essa, nos dias de hoje definem o fascismo moderno, acentuado nesses anos de 

globalização neoliberal, cujos alicerces se sustentam no individualismo, no egoísmo e na 

ganância. 

O mesmo capital que se torna a causa que motiva guerras religiosas, seja na disputa por 

territórios sagrados, de enorme riqueza mineral, ou pela ferrenha disputa pelos dízimos de 

milhões de ingênuos seguidores de pretensos apóstolos divinos. A religião do capital 

impregnou a sociedade e fez aumentar a intolerância religiosa, porque quanto mais a disputa 

pelo dinheiro seja o fator primordial, mais se tem a necessidade de defendê-lo e ampliar 

constantemente a possibilidade de maiores ganhos. 

Intolerancia – 
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Em contrapartida, mas também marchando lado a lado com os interesses religiosos seculares, 

a disputa pelo poder, a política, e a crescente radicalidade de discursos xenófobos (de aversão 

ao estrangeiro), moralistas e preconceituosos. Na disputa pelo poder, o grande Poder, as 

grandes corporações midiáticas, entram com sua parcela considerável de culpa, ao posicionar-

se ao lado de partidos e de políticos que assumem comportamentos fundados na intolerância. 

E a razão clara disso sempre foi conter a ascensão de personagens populares que não 

estivessem diretamente vinculados às elites secularmente dominantes. 

Isso se expressou não somente nos períodos eleitorais, mas na aversão às políticas de inclusão 

social que buscavam minimamente resgatar dívidas causadas por esses valores culturais 

dominantes e preconceituosos. As políticas de cotas tornaram-se alvos de articulistas 

conservadores e políticos reacionários. Os velhos sicofantas religiosos arrepiaram-se e 

afiaram seus discursos, tentando impor a todos suas velhas crenças com base na meritocracia. 

Com isso a radicalidade do discurso preconceituoso e intolerante 

construiu nos templos, nas redações, nas escolas, nas ruas 

estressantes e perigosas para esses segmentos, os novos fascistas, 

remanescentes de práticas seculares, tão estúpidos, hipócritas e 

criminosos quanto todas as demais épocas da história. E, muito 

embora a época moderna traduza-se pelos avanços de leis 

democráticas, a dependência da decisão de uma justiça refém 

também de valores conservadores e moralistas, e presa aos interesses da elite dominante, 

reforçava a velha sensação de impunidade que mantém as cadeias abertas apenas para os 

pobres. 

Ainda no âmbito da justiça, esses fascistas modernos se municiaram não somente de velhas 

crenças, mas também na impunidade que o dinheiro proporciona, nas brechas da lei e no que 

nos mostra o censo carcerário, onde 70% não completou o primeiro grau e cerca de 10% é 

analfabeto. Ou seja, se a cadeia é feita para o pobre, o que impede neofascistas e neonazistas 

oriundos de famílias ricas, de agirem contra o que eles consideram escória? 

O fascismo moderno não aparece espontaneamente na cabeça de jovens. É fruto de teorias 

preconceituosas e de instrumentos sociais que criam e reforçam valores que se baseiam na 

intolerância, na não aceitação das diferenças, e na liberdade de as pessoas definirem suas 

opções sexuais. Como na atitude bisonha e estúpida de um deputado pastor que pretendia criar 

medidas que desfizesse a condição de ser dos homossexuais. Como se uma lei pudesse conter 

as escolhas sexuais de qualquer pessoa. A não ser numa sociedade totalitária, controlada por 

um governo fascista. 

Tudo isso sempre fez parte de dogmas que permanecem sendo instigados de forma 

instrumental em templos, tabernáculos, igrejas e mesquitas de todo o mundo, muito embora 

não se constitua em regra geral nem tenha relação com a fé individual, de cada pessoa, com 

sua legítima crença e liberdade de acreditar no que lhe convier. É algo construído pela religião, 

e os que controlam as igrejas, e por esses meios se apropriam da fé do povo. 

Homofobia 



 137 

 

São teorias também que fundamentam programas partidários que representam setores 

econômicos dominantes e a classe média alta, branca, mas que pelo reforço ideológico 

religioso dissemina-se indistintamente por todas as demais classes sociais, apontam para 

perigosos caminhos, se refletem de forma mais agressivas em alguns países, que se 

expandiram na medida do crescimento da crise econômica mundial e que tende a se ampliar 

com a pandemia da Covid19, juntamente com o medo e insegurança que afetam as pessoas. 

A consolidação de direitos, e de medidas legais contra o preconceito é 

bem recente no Brasil. Data da elaboração da Constituição de 1988, 

juntamente com a criação de instrumentos de punição, como o Ministério 

Público, instituições que surgiram e se fortaleceram, algumas sem 

vínculos diretos com o Estado, mas também com a criação de 

Ministérios, Secretarias e delegacias, voltadas para a defesa dos direitos 

humanos e das mulheres. Mas essas estruturas e leis não estão 

sobrevivendo à nova onda conservadora, moralista e perversa que se instalou em nosso país 

desde a última eleição, reabrindo feridas antigas e destilando ódios e preconceitos, em nome 

da “família cristã” e de um deus perverso, elitista, criado por pessoas pérfidas e de mau-

caráter. A marca desse fascismo dos tempos atuais está se impregnando mais fortemente na 

sociedade, e deixarão feridas que irão demorar a cicatrizar. 

Como na vida nada é eterno, esse será mais um período que será superado, muito embora com 

sacrifícios, lutas de classes e processos intensos de confrontação seja política ou por meio de 

violência revolucionária. Pois é assim que se tem escrito a história da humanidade e as 

transformações sociais. Isso é inevitável. 

______________________________ 

(*) Esse artigo é uma adaptação do original publicado neste Blog em 2012: 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2012/03/as-origens-da-intolerancia-e-o-fascismo.html 
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O EFEITO BORBOLETA! OU A TEORIA DO CAOS APLICADA À POLÍTICA 

BRASILEIRA 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/09/o-efeito-borboleta-ou-teoria-do-caos.html 

07 de setembro de 2020 

 

Muitos, provavelmente, já ouviram falar do “Efeito 

Borboleta”. Pelo menos já devem ter ouvido ou lido 

sobre essa expressão. Um número menor de pessoas 

vinculará isso à “Teoria do Caos”. Mas, seguramente 

quem gosta de cinema já deve ter assistido algum filme 

com essa temática. Inclusive com esse mesmo nome 

“O Efeito Borboleta”, que se repetiu, uma, duas, três 

vezes... com esse nome ou com outros, mas abordando esse tema. 

Por outros caminhos também se tenta compreender a dimensão do tempo, e o eterno sonho 

humano de se transportar para épocas passadas, ou para o futuro. “Feitiço do Tempo”, com 

um roteiro inteligente, imagina um indivíduo preso à sua estressante rotina, em um dia que se 

repete irritantemente. 

“De volta para o futuro”, iconicamente mantém um séquito de apreciadores (eu dentre eles) 

dos mistérios do tempo que se foi, e que se vai. E neste ainda se pode identificar também um 

pouco do “efeito borboleta”, e como resultado uma infinidade de hipóteses, na tentativa de 

modificar o passado. Ou seja, o efeito que uma possível mudança de um fato passado pode 

desencadear uma sucessão de eventos no presente, e afetar o futuro. Ou o que poderá vir a ser 

o futuro. Um fato, desconexo ou provocado, pode produzir situações inesperadas, mas o que 

seria dos fatos seguintes se esse acontecimento fosse modificado? Seria possível isso 

acontecer? E se acontecesse, poderia afetar todo o curso da história humana dali em diante? 

Vou tentar desvendar esse mistério, porque certamente vocês estão se indagando por que razão 

venho agora a falar de “Efeito Borboleta”, “Teoria do Caos” ou “Feitiço do Tempo”. 

Retornemos no tempo, não fisicamente, mas resgatando da história fatos acontecidos que com 

um pouco de reflexão e razão, poderiam ter seguidos por outros caminhos. Me refiro às 

eleições de 2014 e o comportamento adotado pela oposição de não aceitação do resultado 

eleitoral. 

O efeito borboleta se refere a identificação de algum 

fenômeno, mesmo que aparentemente sem importância, que 

possui o poder de alterar todo o curso da natureza ou da 

sociedade humana. Indistintamente, em qualquer parte do 

mundo, como afirmou o matemático e meteorologista, autor 

da teoria que expressou essa denominação: “poderia o bater 

da asa de uma borboleta causar um tornado no Texas?” (Edward Lorenz, 1972). 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/09/o-efeito-borboleta-ou-teoria-do-caos.html
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De uma indagação à comprovação, se deu quando Lorenz percebeu, ao usar uma formulação 

matemática para aplicar em cálculos de padrões climáticos. Numa primeira vez ele usou seis 

casas decimais após a vírgula 0,000001, ao refazer optou por usar uma quantidade menor de 

casas decimais (0,0001). Mas o resultado o surpreendeu. Muito embora a mudança não 

significasse grande coisa, aparentes insignificantes zeros depois da vírgula, os resultados 

foram bem diferentes. Isso o fez perceber que sistemas complexos possuem comportamentos 

altamente sensíveis provocando mudanças em todo o sistema. Nascia, assim, a teoria do caos. 

Naturalmente isso viria a demonstrar a imprevisibilidade do futuro, na medida em que 

qualquer pequena mudança no transcurso de um processo histórico levaria a situações 

inesperadas que surgiriam em um efeito cascata, impossível de ser controlado. E essas 

mudanças ocorrem sempre, de forma imponderável ou mesmo provocadas. Mas em nenhuma 

das situações se pode prever que o resultado seja o desejado. 

Por assim dizer, o bater das asas de uma borboleta gerando um efeito catastrófico do outro 

lado do mundo, corresponderia a situações que indicam haver uma sintonia aleatória entre 

fenômenos que acontecem por todos os cantos, que de alguma maneira, em algum momento, 

terão suas correspondências identificadas. Por menores que sejam, esses fenômenos têm o 

poder de influenciar alterações substanciais, e se não são pressentidos podem levar a 

descontroles na natureza ou na sociedade. 

Mas o caos não necessariamente significa desordem. É resultado de 

sucessivas ações aparentemente descoordenadas, mas em muitos 

casos previsíveis, que irão modificar a ordem, alterando-a em 

direções inesperadas e gerando resultados que se opõem ao 

inicialmente pensado originalmente. Por ser, assim, imprevisível, 

pode se transformar em algo de difícil retorno ao caminho 

aparentemente natural, e o seu controle, pelas aberrações que podem gerar, tende a demorar 

muito no tempo, provocando grandes reveses. 

Enfim, quero assim dizer que o Brasil está passando pelas consequências do “efeito 

borboleta”. Mas não teria sido somente em um momento, mas em uma sequência de fatos, 

inesperados, que nos trouxeram para uma situação de caos político e social. 

Um primeiro momento teria sido a manutenção da presidenta Dilma Roussef como candidata 

à reeleição. Inegavelmente o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva seria o 

candidato capaz de amenizar um estremecimento político que nas vésperas da eleição já 

apresentava os sintomas sísmicos do que viria a acontecer caso ela se reelegesse. Em isso 

acontecendo, uma sucessão de fatos se acelerou nos colocando numa espiral, bem no olho de 

um furacão. 

O segundo momento, que possibilitou mais uma reviravolta surpreendente se deu com a ação 

isolada e irresponsável de um indivíduo que nutria um ódio místico pelo candidato Jair 

Bolsonaro, e daí a facada dada quase na reta final de uma campanha altamente polarizada se 

tornou como um definidor daquele resultado eleitoral, com a eleição de um nome 
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completamente inexpressivo na política brasileira, um outsider de comportamento claramente 

identificado como de extrema-direita. O resultado absolutamente imprevisível para uma 

política brasileira onde a extrema-direita sempre permaneceu no limbo. 

Ora, o que pretendo tecendo esses paralelos, entre o “efeito borboleta”, a teoria do caos e a 

política brasileira? Evidente que isso se aplica também à geopolítica internacional, e a 

qualquer país em particular. Mas nosso caso é com o Brasil, e é o que importa olhar agora, 

mesmo sabendo que não estamos numa bolha. 

O que pretendo confrontar com os fatos acontecidos é que nem todos são, ou foram, 

inesperados. Decorreram de ações mal aplicadas, análises feitas a partir de círculos restritos 

sem conjunção com outros fatores globais e mesmo internamente. Um exemplo: anos antes 

da pirueta dada na política brasileira pelo golpe institucional que derrubou a presidenta Dilma, 

já se espalhava pelo mundo, e em alguns casos na América Latina, uma guerra híbrida, 

mecanismo pelo qual agentes externos financiam e preparam grupos especializados em 

fomentar revoltas e desestabilizar governos. Faltou se precaver contra isso. E a guerra híbrida 

foi aplicada aqui no Brasil a partir de junho de 2013, se intensificando durante a Copa do 

Mundo em 2014. 

Quando analisamos os estudos realizados por Lorenz, que 

identificou o que ele chamou de “efeito borboleta”, 

verificamos que determinados fatos, quando acontecem de 

forma inesperada, imprevista, provocam efeitos que 

terminam agindo como uma onda magnética, influenciando outros fatos e gerando um efeito 

cascata. Mas a questão é: há possibilidade de se evitar esse destino trágico, oriundo de uma 

espécie de negligência com os vários cenários possíveis de ocorrer em um dado momento? É 

verdade que em algumas situações não, mas em outras, sim, é possível evitar que determinados 

acontecimentos fujam ao controle de quem está no comando. 

O segundo caso analisado aqui pode ser incluído nessa possibilidade de uma quase 

inevitabilidade. O ataque contra o candidato da extrema-direita, e o deixou numa condição de 

fragilidade da saúde que poderia tê-lo levado a morte, o fortaleceu na medida em que se 

afastou de debates e o efeito gerado foi de uma comoção de parcela da população que não 

consegue identificar o perfil ideológico dos candidatos e se apegam a uma espécie de 

sebastianismo tupiniquim. Esse fato poderia ter sido evitado caso houvesse uma preocupação 

da segurança que o protegia. Mas e se isso fosse algo desejado? Infelizmente essa é uma 

questão de difícil resposta. Ficamos, neste caso, com o chamado “efeito borboleta”, e o caos 

que tomou conta do estado brasileiro como consequência dessa eleição. 

Mas, é possível reverter determinada situação, identificada como responsável por ações 

aleatórias geradas por esse efeito? Seguramente não será voltando no tempo, visto que isso é 

absolutamente impossível, muito embora seja o sonho eterno do ser humano. Como visto nas 

ficções que tratam dessa temática, seja em livros ou filmes, as tentativas de refazer os fatos 

passados sempre terminam por levar a situações diferentes, inusitadas e em alguns casos muito 
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piores, gerando efeitos catastróficos não somente na vida dos personagens. Daí o “efeito 

borboleta”, estudado por Lorenz, e a “teoria do caos”, por onde se identifica rumos 

inesperados com efeitos, com perdão da redundância, caóticos. 

E o que fazer quando se pressente o equívoco de decisões 

que geram tais efeitos? Não se pode deixar de olhar para o 

passado, obviamente, pois as análises dos possíveis erros 

estão lá atrás. Necessariamente eles terão que ser estudados 

a fim de se corrigir os rumos. Mas a repetição na 

identificação desses erros, em algumas situações de forma 

provocativa a fim de gerar desgastes políticos, e acusações sobre responsabilidades de atos 

equivocados, não podem se constituir numa estratégia de disputa visando recompor espaços 

perdidos. Esse comportamento só contribuirá para fortalecer quem se beneficiou de tais erros. 

O essencial, a partir da identificação equilibrada desses erros, é estabelecer uma estratégia que 

mire nas consequências desses atos, e possibilite desligar o modo aleatório que se tornou o 

condutor de uma política fundada no caos. Porque o efeito gerado por tais distorções, que no 

presente tem afundado a democracia e desmoralizado a política, passou a se constituir numa 

estratégia daqueles que ascenderam o poder por esses mecanismos disfuncionais. 

Isso parece simples. Na medida em que, se não é possível consertar o passado, e o futuro é 

uma construção, é com o foco no que está acontecendo no presente que se pode estabelecer 

uma estratégia coerente, cujo objetivo deve ser conter os estragos gerados pelos desequilíbrios 

que podem ser identificados como “efeito borboleta”, responsáveis pela situação caótica que 

se transformou o mundo, e especificamente o Brasil. 

Simples de se identificar o que fazer. A questão é como fazer isso se o caos afeta também 

setores da esquerda e boa parte dos liberais e os levam por caminhos paralelos, que podem 

prolongar desesperadamente uma conjuntura política absolutamente fora dos padrões 

estabelecidos pela democracia liberal. Não há consenso quanto a estratégia a ser adotada, 

porque tudo se prende às teias dos mecanismos eleitorais e dos objetivos particularistas da 

disputa do Poder. 

Isso pode nos levar a um dilema: se nos próximos cinco 

anos não for possível reverter esse ambiente político, e 

recompor os mecanismos democráticos fortemente 

afetados por uma nova forma de se disputar o poder, 

absolutamente fora das regras tradicionais (limitadas para 

as camadas sociais desfavorecidas, mas ainda assim as menos piores nos limites de uma 

sociedade capitalista), como sempre aconteceu historicamente os recursos que restarão se 

fundamentarão em desobediência civil, confrontos armados, guerra civil e a propagação de 

milícias revolucionárias ou não. 

Será ainda tempo de conter o “efeito borboleta”? Ou o caos se prolongará até o limite que a 

sociedade pode suportar? A equação para isso não é meramente matemática. 
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NOTAS: 

(*) Para mais informações sobre o “efeito borboleta”: 

Efeito borboleta: o que é e como está presente em nossas vidas - https://www.hipercultura.com/o-efeito-

borboleta-em-nossas-vidas/ 

O que é a teoria do caos e como ela pode afetar sua vida - https://www.hipercultura.com/o-que-e-a-teoria-do-

caos-e-como-ela-pode-afetar-sua-vida/ 

O Efeito Borboleta existe mesmo? - https://gizmodo.uol.com.br/efeito-borboleta-real/ 

A crise do capitalismo e o efeito borboleta - https://outraspalavras.net/sem-categoria/a-crise-do-capitalismo-e-

o-efeito-borboleta/ 

  

https://www.hipercultura.com/o-efeito-borboleta-em-nossas-vidas/
https://www.hipercultura.com/o-efeito-borboleta-em-nossas-vidas/
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IMPERTINÊNCIAS, REMINISCÊNCIAS E DEVANEIOS – E A VIDA, ELA É 

MARAVILHA OU É SOFRIMENTO? 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/09/impertinencias-reminiscencias-e.html 

18 de setembro de 2020 

 

Minha crônica dessa vez será diferente. O momento exige isso. O 

tempo segue no ritmo de tartaruga, de repente ele se transforma num 

coelho. Vai ser assim. Vou falar muito por metáforas. Prestem 

atenção, atentamente. 

Estamos numa encruzilhada. Que caminho devemos seguir? Onde 

está a felicidade? Quem é mais ou menos feliz? O que é ser feliz? 

Gostaríamos de seguir, cada um de nós, para a beira do rio, pescar, 

e ver o tempo passar... Ou para a beira do mar, numa praia... Quem sabe seguindo uma vida 

de diletantismo, de reflexões sobre a beleza das estrelas, cantamos a música de Louis 

Armstrong e enfatizamos para nós mesmos que este é um mundo maravilhoso... Passávamos 

numa livraria com ar condicionado ou nas novas temakerias que se espalhavam, para reforçar 

nossa vaidade intelectual... Às vezes decidíamos meter o pé na jaca para saber como o povo 

lida com "aquela felicidade", aquele jeito de sorrir em meio aos infortúnios. Isso, 

naturalmente, antes dessa situação inusitada. 

Quem é mais ou menos feliz nesse mundo de tantos deuses injustos que insistem em manter 

o mundo desigual? 

Às vezes alguns me chamam de católico enrustido, ou de ateu pra inglês ver. Vou falar 

claramente, e sei que muitos dos que me ouvem, ou leem, “creem”! Eu não consigo acreditar 

em algo que não seja perceptível, visível, real. O nome que se dá a isso é ATEU. Mas o fato 

de ser ateu, cristão, muçulmano, budista, adventista, macumbeiro... e etc, etc, etc, não tem 

nada a ver com caráter, sensibilidade, bondade... o que seja. Cada um pode ser o que é à sua 

maneira, o que vai definir seu caráter é o caminho que escolher. Gosto muito desta frase, do 

filósofo Heráclito de Éfeso: “o caminho de um indivíduo é o seu caráter”. Ela transmite um 

sentido dúbio. E pode ser lida também assim: “o caráter de um indivíduo é o seu caminho”. 

Nem sei bem como é o original. Bom, mas é em grego, então vai numa tradução livre, 

mantendo o sentido. 

E não há somente as pessoas de bom caráter e as de mau caráter. A não ser que sejamos 

maniqueus, e não consigamos enxergar outras possibilidades para definir a maneira como nos 

portamos diante do mundo. Porque nós erramos e acertamos permanentemente. Somos 

capazes de gestos de enorme grandeza moral, mas podemos também cometer canalhices. Orar, 

rezar, não apaga o que fizemos, só nos deixa tranquilos para “pecar” novamente. Claro, não é 

bem assim. Quis ser irônico. 

Não é o mundo que é metafísico, são as ideias dominantes e a maneira de enxergá-lo tornada 

verdade dogmatizada pela religião. O mundo tal como existe foi criado pelo ser humano e está 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/09/impertinencias-reminiscencias-e.html
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impregnado de visões metafísicas, pois esta é a melhor condição para deixar as pessoas inertes, 

passivas, dominadas, entregues às fantasias que elas imaginam ser delas, mas que são 

oferecidas por aqueles que constroem este mundo seguindo seus objetivos. Sim, porque este 

mundo, que não é metafísico, é real, e material, adquiriu esta condição por ter sido arquitetado 

e edificado segundo determinados interesses. 

O que se constrói daí, metafisicamente ou não, decorre de tudo isso. Fantasias, sonhos, deuses, 

demônios, mitos, celebridades. Nossa formação está umbilicalmente ligada a tudo isso. A um 

mundo que incorpora as suas próprias contradições e transforma tudo em mercadorias. 

Um brinde à Baco, Deus do vinho. Baco carrega os prazeres humanos. Já que meio homem, 

meio Deus. Quer saber a origem da expressão “feito nas coxas?” Então conheça como se deu 

a gestação de Baco, numa iniciativa de Zeus para protegê-lo, visto ser ele oriundo de uma 

escapadela com uma mortal. Mas isso é outra história. E o prazer que Baco transmite é por 

essa bebida mágica. 

*** 

Falemos dos prazeres bucólicos. Isso que é a felicidade para 

alguns, quem já a viveu, e para mim, que mesmo interiorano 

nunca fui roceiro, infelizmente. Todo esse prazer, que 

queremos ter algum dia, essa fantasia de nos reencontrarmos 

com a natureza, também virou negócio. O que antes era 

natural virou artificial. Como dizia Milton Santos, não há 

mais natureza natural. E se fosse vivo ele estaria dizendo que o que era natural está sendo 

devastado pelo ser humano, e pelo fogo. Ou, pelo fogo espalhado pelo ser humano. Imaginem 

quando não houver água para apagá-los. 

Quanto às certezas, não as temos. Embora tentemos sempre transmitir a impressão de que o 

que falamos é o definitivo. Bom, é definitivo... até que alguém prove o contrário. E isso, 

inevitavelmente, sempre termina acontecendo. Porque o que dizemos, o que sentimos, é 

condicionado pelo momento, o lugar e as circunstâncias. Quando me refiro à noção de 

felicidade quero dizer exatamente isso, cada um vai se sentir feliz sob determinada 

circunstância, mas sabemos que isso não é definitivo. 

Existem os ditos populares que falam: "depois da tempestade vem a bonança", ou de que 

"quando a coisa tá boa demais é sinal de que alguma desgraça vai acontecer". Ou seja, as 

condições objetivas de cada momento é que vão definir o que significa sentir-se feliz, está 

satisfeito com a condição dada pelo mundo não somente para si, mas para sua família. 

Eu não sou feliz, mas já fui feliz. Sou uma pessoa alegre, animada, enturmada, às vezes mal 

humorada, já sofri na vida dores profundas, mas não mais do que milhares de outras pessoas. 

Amo as pessoas que me amam, ignoro as que não gostam de mim. Sei que devo aproveitar, 

sempre, o momento que nós vivemos da melhor maneira possível. Procuro adotar a filosofia 

do “carpe diem” (Aproveite o dia, confia o mínimo no amanhã), mas não sou egoísta. 
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Meus momentos alegres são entrecortados com visões terríveis 

das condições em que vivem milhares de pessoas. Olhando para 

elas posso me considerar uma pessoa feliz? Mas não vou fazer 

voto de pobreza, e deixar de sonhar com meu sitiozinho 

confortável, com internet e wireless para ler o que eu quiser 

deitado numa rede. Algum dia, quem sabe? materializo isso. 

Isso não são certezas. São convicções. E se há algum amargor 

no que falo, isso vem da impossibilidade, como D. Quixote de La Mancha, de encontrar 

mecanismos verdadeiramente adequados para lutar por tudo isso, ou contra tudo isso que está 

aí e nos atormenta. Daí, às vezes a amargura, a angústia..., mas sei que nada do que está aí é 

eterno. Ou, como diz o poeta, “é eterno enquanto dure”. Inclusive nós mesmos. 

Cabe a cada um a iniciativa de buscar esses caminhos, ou seguir com a construção adequada 

aos vários significados que vamos dando, de acordo com a escolha de vida que fazemos, ou 

das direções que na encruzilhada optamos por seguir. Ou – o que não é uma escolha – como 

lidamos com as tragédias que o acaso produz e fazem com que, independentemente dos 

caminhos que existam à nossa frente, tenhamos que superar as adversidades. Isso termina por 

se tornar parte do cotidiano da vida. Assim é o que acontece, vivemos para superar 

adversidades. 

Por falar em deuses, ou em Deus... A minha verdade, já que estamos numa época da pós-

verdade, onde cada um acredita no que deseja acreditar. Que seja assim. Temos Deus dentro 

de nós. Ele está no coração de cada um. Ou melhor, pode estar. É dele, do coração, que 

emanam todos os sentimentos, numa íntima e dialética relação com o cérebro. E o que temos 

não nos foi dado, foi construído... Ou, às vezes, conquistado, tomado, arrancado. 

E o coração pulsa, acelera seus batimentos no ritmo da intensidade emotiva: ódio, amor, 

inveja, raiva... saudades! Sigamos no ritmo da música: “Bate, bate, coração, dentro desse 

velho peito, você já está acostumado a ser maltratado a não ter direito”. 

Na vida são muitas as impertinências. Mas ser impertinente é 

meio chato. O que escrevo aqui, diferente de outras crônicas, é 

como um desabafo, uma contrariedade com a vida e na aversão 

a como os deuses que criamos constroem um mundo desigual e 

acomodado. E de como nos desiludimos no caminhar dessa vida 

com as perdas que arrancam pedaços no coração. É nele que se 

encontra o poder da divindade, o sentimento do mundo, a 

frustração da dor, a angústia da impotência humana diante da irreversibilidade da morte. É 

dele que em alguns momentos extraímos um pouco da nossa impertinência. 

“Mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é 

ouvir a voz que vem do coração”! E seguimos no ritmo da música, para ouvir o coração. 

Será que é ele quem comanda nosso cérebro? Quem sabe? 

Minha filha, Carol. Saudades! 
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“As águas deságuam para o mar, meus olhos vivem cheios d´água, chorando, molhando o meu 

rosto de tanto desgosto, me causando mágoa. Mas meu coração só tem amor, e amor tivera 

mesmo pra valer, por isso a gente pena, sofre e chora coração... E morre todo dia sem saber.” 

Às vezes, em alguns momentos, cada um de nós se torna um pouco (ou muito) impertinente. 

Me sinto assim neste momento. Mas... 

“Bate, bate, bate coração, não ligue deixe quem quiser falar. Porque 

o que se leva dessa vida coração, é o amor que a gente tem pra dar”. 

E a vida segue, dialeticamente. Às vezes maravilha. Noutras vezes, 

sofrimento. 

Mas, como dizia Louis Armstrong, com sua voz tonitruante, “este 

é um mundo maravilhoso”. O problema é o que nós estamos fazendo com ele. 

Perdoem-me as minhas impertinências, as reminiscências e os meus devaneios.  

 

Quem gosta de poesia e MPB deve ter percebido que usei frases aqui de várias músicas, inclusive uma 

internacional. Vamos lá. Bora dar os créditos a quem de direito, merece: 

  

Soneto da Fidelidade – Vinícius de Moraes 

Bate Coração – Antonio Barros e Cecéu – Elba Ramalho 

Canção da América – Milton Nascimento e Fernando Brandt 

O que é o que é? - Gonzaguinha 

What a Wonderful World – Louis Armstrong 
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O CORONAVÍRUS E O IMPACTO DA CRISE NAS CONTRADIÇÕES DO 

SISTEMA CAPITALISTA 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/10/o-coronavirus-e-o-impacto-da-crise-nas.html 

13 de outubro de 2020 

 

Foram muitas, ao longo da história, as epidemias, ou ações 

de vírus e bactérias que causaram temor em governantes e 

insegurança na população neste e em outros séculos. Peste 

bubônica, cólera, varíola, sarampo, poliomielite, dengue, 

zika, chicungunha etc, colocaram, e ainda colocam, à 

prova a capacidade dos estados saberem lidar com essas doenças, em meio a circunstâncias 

que apontam em outra direção, como decorrência do sucateamento do sistema de saúde e 

redução a cada ano maior dos percentuais necessários para atender as necessidades mínimas 

do combate não somente aos microrganismos causadores dessas doenças, mas as condições 

nas quais eles encontram o campo ideal para agirem e se proliferarem. Além de, aqui no Brasil, 

o estabelecimento de uma lei que criou um teto – limite – aos gastos públicos, trava qualquer 

possibilidade de modernização e ampliação da rede pública de saúde, como também da 

educação, das políticas sociais e do desenvolvimento científico e tecnológico. 

Por outro lado, no intervalo de tempo de um século, outras formas de crises colocaram a prova 

não somente o sistema, mas a capacidade de superar as dificuldades das próprias pessoas. Se 

as crises epidêmicas deixaram rastros de absolutos caos econômicos, outras decorrentes de 

desequilíbrios estruturais, ou até mesmo das consequências daquelas, estremeceram os 

alicerces do capitalismo: a grande depressão de 1929 e a crise dos sub-primes de 2008. 

No entanto, nos baseando no que ocorreu após a grande depressão, que se inicia no final de 

1929 e atravessa toda a década de 1930, até desembocar na segunda guerra mundial, houve 

uma transformação radical na sociedade, um aumento considerável do papel do Estado na 

solução dos problemas econômicos e sociais, e da garantia de emprego para a população, bem 

como levou a mudança de hábitos, nesse caso quebrado pelo advento da guerra, que pode 

também ser incluída dentre as consequências dessa crise de proporções mundiais, mas cujos 

efeitos foram mais fortes nos EUA e na Europa. 

Embora tenha havido um forte impacto nas estruturas do 

sistema capitalista, esse não foi tão intenso a ponto de 

paralisar as estruturas produtivas como consequência de 

uma imposição externa, aparentemente casual. Mas isso 

pode ser cientificamente demonstrada em suas causas 

fundamentais, como sendo inerentes ao próprio sistema, 

visto que isso decorre da forma como a sociedade está organizada em grandes cidades, assim 

como pela destruição acelerada da biodiversidade do planeta. 

 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/10/o-coronavirus-e-o-impacto-da-crise-nas.html
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Tentemos fazer uma comparação, com os devidos cuidados para não incorrermos em 

anacronismos, entre a grande depressão, tendo como causa o excesso de produção do sistema 

e a redução do consumo, sem, contudo, ter havido forçosamente uma paralisação da economia, 

já que essa se deu na sequência da elevação produtiva; com o que temos hoje, numa dimensão 

muito maior, já que a paralisia do processo produtivo se deu forçosamente por meses, como 

necessidade para conter o poder viral. 

Nessas circunstâncias, de uma absoluta impossibilidade de as cadeias produtivas funcionarem 

adequadamente, e uma semiparalisia no sistema afetando a quase totalidade das empresas, o 

que se pode observar é um impacto muito mais forte na estrutura do sistema capitalista em 

comparação com o que ocorreu na depressão de 1929, ou mesmo na mais recente explosão de 

crise, em 2008, com a quase quebra do sistema financeiro mundial. 

Isso poderia jogar por terra toda e qualquer iniciativa de gerir a economia com base nas 

receitas neoliberais, pois só se poderia conter um caos de dimensão planetária, com os estados 

investindo maciçamente na economia, fortalecendo as empresas, dando suporte aos micro e 

pequenos empreendedores, e garantindo fortes investimentos em infraestruturas por todo o 

país, como elemento gerador de empregos, tal qual foi feito na grande depressão, seguindo-se 

as orientações keynesianas. 

Seria preciso haver um retorno ao estado de bem estar social, desmontando por completo todo 

esse aparato de reforma que pode levar a uma quase destruição do Estado naquilo que o torna 

mais essencial, a sua importância nas políticas sociais, principalmente com a necessidade de 

criação de uma renda mínima para populações carentes, a ser mantidas pelo Estado. Muito 

embora o auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso Nacional tenha aberto um caminho 

nessa direção, criando um dilema a ser resolvido por um governo ultra direitista e com uma 

política econômica radicalmente neoliberal. 

O isolamento social, o distanciamento das pessoas e o 

enclausuramento em circunstâncias as mais diversas, tem 

causado fortes impactos, a depender da condição social e da 

dimensão habitacional onde cada família vive. Certamente, o 

pós-quarentena trará novos comportamentos sociais. Em 

primeiro lugar porque a crise imporá uma necessidade do 

estabelecimento de relações mais solidárias, em função do aumento da miséria e a 

disseminação da pobreza; em segundo lugar porque esse distanciamento já está gerando 

diversas reflexões sobre as formas como temos vivido em sociedade até então, com um 

distanciamento entre os próximos, e uma proximidade entre os distantes. Será preciso repensar 

aquilo que nos transformou enquanto sociedade com o advento de novas tecnologias e das 

redes sociais, bem como dos mecanismos criados pela competição a qualquer custo e a 

necessidade de se garantir o primeiro lugar como condição de se ver inserido nos mecanismos 

inclusivos do sistema. 
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Precisamos resgatar aquilo posto pelo geógrafo Milton Santos em uma de suas últimas obras, 

e seguramente a de maior leitura: Por uma outra globalização. Não creio que devamos culpar 

a globalização pela disseminação do vírus, até porque outros vírus se disseminaram pelo 

mundo com alto grau de letalidade, embora não com a velocidade deste. Claro que nosso estilo 

de vida, nos últimos anos se acentuou muito fortemente pela forma como se deu a 

globalização, com o esvaziamento acelerado do campo e o crescimento exponencial das 

cidades, bem como uma forte destruição da nossa biodiversidade. Mas a globalização não é 

um sistema. Ela é apenas uma forma pela qual o sistema ampliou seu poder de contaminação 

da ganância, da usura, do acesso às novas tecnologias e das desigualdades sociais. No entanto 

esses são elementos inerentes ao sistema capitalista, em sua forma perversa, como descrito 

por Milton Santos como uma das etapas, ou seja, da globalização como perversidade. 

(SANTOS, 2001) 

Cumpre-nos enfatizar o aspecto final de seu livro, quando ele defende ser possível uma outra 

globalização, que possa primar pela solidariedade e pela necessidade de as pessoas por todo o 

mundo se ajudarem mutuamente, de forma a reduzir as desigualdades sociais. Porque não 

veremos, por mais que desejemos, o fim do capitalismo como consequência da disseminação 

da Covid19, muito embora isso amplie consideravelmente as suas contradições. 

Ainda teremos um processo lento e doloroso, de ampliação da 

crise, da miséria, do aumento das desigualdades sociais, da 

violência, da perseguição aos que lutam contra essas condições 

perversas, e o poder concentrado nas mãos dos representantes 

das grandes corporações, principalmente as financeiras, que 

podem sair dessa crise mais fortes e concentradas, na medida 

em que terão fortes injeções de recursos financeiros por meio 

dos estados, como já está acontecendo e como aconteceu em 

2008. Assim, suas garras tendem a se ampliar, através da 

aquisição de empresas em estado falimentar, possibilitando as suas recuperações mediante a 

destruição de empregos, como se deu no final da década de 1980 na Europa e nos EUA, 

principalmente. Aqui no Brasil a reforma da legislação trabalhista já garante aos empresários 

as condições para imprimirem regras mais flexíveis, já que as garantias dos direitos dos 

trabalhadores foram fragilizadas, beneficiando as empresas em detrimento da força de 

trabalho. 

Mas, será possível fazer com que os rumos sejam outros? A partir daqui o que nos resta é 

deduzir, com base naquilo que nossa experiência pode permitir, e nos conhecimentos 

históricos que nos remetem a momentos, senão iguais, mas muito parecidos, cujas crises 

chegaram ao ápice, à exaustão da economia. 

 

CRIAR NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÕES, À MARGEM DO ESTADO 
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Isso inevitavelmente vai levar a uma mudança substantiva no poder político, tanto maior 

quanto mais próximas estejam os processos eleitorais nos países. Atentando-se para um 

elemento que pode ser motivador de reforçar governos de viés autoritário, de extrema-direita, 

que em essência representam a tentativa de implementação de projetos totalitários, como aliás 

já ocorre em alguns países, por meios de medidas profundamente antidemocráticas. 

Mas o mundo pós-pandemia não será muito diferente do que já estava em curso. Uma guinada 

conservadora, cujas concepções reacionárias e anti-democráticas se espalharam por meio de 

manipulações, fake-news e o despertar de sentimentos por muito tempo contidos. Frustrações, 

ressentimentos, decepções, fracassos, perda de perspectivas diante de realidades sociais 

perversas, raiva pela política e desesperança. 

O desemprego tem aumentado, e necessitará da intervenção do Estado. Isso sendo feito por 

um governo ultra conservador, tenderá a ampliar entre as camadas mais pobres a ilusão do 

acesso a programas sociais que não virão acompanhados de medidas que lhes garantam 

emprego e dignidade, mas que surtirá o efeito de fortalecer um falso populismo, e poderá 

estender por mais um governo, políticas antissociais, fortemente focadas no atendimento das 

benesses e privilégios das classes dominantes, na destruição de diversos biomas e suas 

transformações em pastos e agricultura, e submissão vergonhosa aos interesses dos EUA. 

Colocará também os segmentos progressistas num dilema, fruto das contradições, que é ter 

que defender um programa social mais forte para as camadas mais baixas economicamente da 

sociedade e ver o governo Bolsonaro se fortalecer com isso. 

O que vai estar em jogo nos próximos meses pós-quarentena será 

a capacidade da sociedade não se abater com esse confinamento, e 

as organizações sociais e associações comunitárias conseguirem 

disputar contra o poder discriminatório do estado e das igrejas 

neopentecostais, o protagonismo no envolvimento das populações 

periféricas, apontando para elas a necessidade de seguir por um 

caminho de construção de relações solidárias e de comum união. 

Combatendo fortemente a intolerância, o ódio e a mentira, 

elementos que tem causado fraturas na sociedade e não nos permite proceder a debates 

produtivos sobre o caminho que precisamos trilhar e a escolha do melhor modelo de 

desenvolvimento que consiga eliminar vergonhosas desigualdades sociais.  

Há uma estratégia por trás da insistência em desconstruir a política e gerar desesperanças nas 

pessoas. É uma arquitetura perversa e invertida, que aposta na destruição das relações sociais, 

na dependência espiritual por meio do medo e do controle de suas crenças, e, do ponto de vista 

das estruturas sociais o foco, nitidamente é transformar a sociedade no caos, e de suas cinzas 

implementar políticas completamente opostas àquelas que colocaram o Brasil no topo das 

nações com mais avanços democráticos e sociais na primeira década do século XX. 

O desafio é como resistir a isso, sem que os segmentos progressistas se coloquem numa 

postura eterna de defesa, em função dos ataques perversos por meio de desconstrução de 
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reputações, de lawfares (o uso e manipulação de leis para perseguir opositores) e fake-news. 

É preciso reforçar os alicerces dos movimentos sociais, das associações comunitárias e 

organizações não governamentais. Mas acima de tudo, é preciso ter a clareza que a democracia 

tradicional está sob ataques, não porque essa tenha solucionado os problemas cruciais e as 

desigualdades criadas pelo sistema capitalista, mas porque nas duas décadas do século XXI 

políticas de inclusões sociais se ampliaram, garantiram inserções de segmentos por muito 

tempo oprimidos em patamares mais elevados na estrutura social e empoderaram setores 

secularmente discriminados, fazendo elevar suas vozes e os fazendo se assumirem e se 

destacarem, sobrepondo-se às amarras impostas por uma sociedade hipócrita e conservadora. 

E se a velha democracia está sendo  carcomida, por dentro, pelos próprios beneficiários de 

suas artimanhas, é preciso encontrar outras formas de se implementar as políticas e até mesmo 

de questionar até que ponto nos levará a nossa paciência em achar que esse estado, dominado 

por uma burguesia estúpida, banqueiros gananciosos, latifundiários exterminadores da vida, e 

uma classe média alta empedernida, insensível e idiotizada, conseguirá solucionar os 

problemas graves geradores de desigualdades sociais que pode nos levar para uma guerra civil 

planetária.  

Talvez não tenhamos tempo para esperar que esse estado, 

ilusoriamente, seja capaz de atender aos nossos mais banais e 

simplórios desejos. E pensemos, o quanto antes, ser melhor 

elaborarmos uma estratégia que bote abaixo essas estruturas, o 

quanto mais rápido melhor, embora isso possa demorar décadas. 

A crise da pandemia pode acelerar esse processo... ou não. 

Dependerá do caminho que o povo seguirá. Em sendo assim, talvez seja melhor criar as 

condições para destruir esse estado, e sobre seus escombros construir novas relações sociais 

de produção, baseadas na cooperação, no comunitarismo e no socialismo.  

Não creio que as eleições possam ajudar, muito embora seja um caminho forçosamente 

necessário. Mas as transformações sociais, se desejamos construir algo novo, não deverão 

seguir na ilusão do caminho institucional. É preciso criar novas formações, contrapondo-se às 

estruturas do poder político do estado capitalista, dominado pelas corporações. Como numa 

espécie de ações em paralelo e desobediências civis, por um lado; e por outro lado reforçando-

se o caminho das organizações populares, gerando uma dualidade de poderes, que possa assim 

desorganizar as forças tradicionais conservadoras e se instaure poderes comunitários locais. 

Isso é urgente, antes que as milícias assumam essa condição de controle sobre as comunidades, 

alinhando-se, como já estão, com o poder militar e uma estrutura de estado corrompida. 

Os desafios estão postos, já nos iludimos bastante, o mundo virtual se assume como uma 

miragem que nos fornece o ópio. O mundo real é profundo, perverso e desigual, e o fosso que 

se abre e se amplia, suga para o fundo das profundezas a desesperança e o melhor que a 

juventude e os trabalhadores poderiam oferecer, com consciência política, para construir 

caminhos por onde possamos materializar as nossas utopias. Resgatemos as esperanças, e 

construamos nas periferias das grandes e médias cidades, e no grande sertão interiorano, 
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organizações comunitárias que se estruturem à margem do Estado, com moedas próprias e 

formas de estruturar o poder que tenha na organização do povo, e nos conselhos comunitários, 

os pilares para a construção de um estado socialista. 

Rebeldia e ofensividade, não a defensiva eterna, é o que nos fará acreditar ser possível 

construir um outro mundo. E, como dizia Lênin, “Sonhos, acreditemos neles, com a certeza 

de realizarmos, escrupulosamente, as nossas fantasias”. 

 

NOTA: 

 

(*) Esse texto é uma versão atualizada e ampliada de parte de um artigo publicado na 

Revista de Geografia da UEG, Eliseé: 

Campos Filho, R. (2020). A peste, a gripe espanhola e a covid19 – geografizando as 

pandemias pelo mundo. Élisée - Revista De Geografia Da UEG, 9(1), e912014. 

Recuperado de https://www.revista.ueg.br/index.php/elisee/article/view/10301  
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O PODER JOVEM 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/10/o-poder-jovem.html 

30 de outubro de 2020 

 

Desta feita minha abordagem semanal será sobre o 

PODER JOVEM. Aproveito para fazer uma espécie 

de homenagem à minha geração, que na década de 

1980 fez história, e não estou aqui me referindo ao 

curso que eu fiz. Mas porque efetivamente nos 

engajamos, fomos à luta e ajudamos a derrubar uma 

ditadura militar perversa que fez de 21 anos uma 

longa e tenebrosa noite. Nós fomos protagonistas desse processo. Por isso direciono essas 

palavras em primeiro lugar para meus companheiros e companheiras de luta, os que comigo 

participaram do movimento que criou a tendência estudantil VIRAÇÃO, mas também aos que 

estiveram nos embates conosco, embora divergindo em questões ideológicas e estratégias. 

Porque tínhamos bem claro o objetivo de derrotar um governo nefasto e criminoso, cuja 

prática abominável da tortura fez-se rotina nos porões e subterrâneos de seu sistema de 

vigilância e informação. Vigilância contra os que ousassem se opor aos seus crimes.  

E nós fizemos isso, com muita dedicação e até mesmo sofrendo consequências cruéis desse 

nosso engajamento, tanto em defesa de nosso país, como o que acreditámos ser o caminho 

para construir um outro tipo de sociedade, mais justa e igualitária: o socialismo. Combatemos 

o bom combate, e fomos vitoriosos, embora o que se seguiu depois não fosse necessariamente 

o que desejássemos. Por isso cunhei uma frase que insisto em repetir, porque pode ensinar as 

novas gerações: “Acreditávamos ser real, o que era um ilusão”. Me refiro especificamente, 

por um lado ao preconceito latente, mas submerso, existente na sociedade. E por outro lado 

ao equívoco de se deixar de lado a compreensão de que a nossa sociedade é construída sobre 

uma luta de classes, que dá a necessária dimensão da existência real das estruturas do sistema 

capitalista e de como ele funciona. 

Minha outra homenagem é para a geração atual, esta que sofre 

nesses tempos de perversões e retrocessos, de ódios e de 

intolerâncias, num movimento que minha geração não previu, 

da ascensão ao poder de mentes estúpidas, de extrema-direita, 

defensores de ditaduras, torturadores, milícias e exterminadores 

de conquistas e direitos adquiridos com muita luta. Essa 

juventude de hoje carrega esse peso, de uma responsabilidade 

diferente da nossa, mas talvez de uma dimensão bem maior. 

Porque a minha geração pegou um movimento que estava embalado ao favor das forças 

progressistas, ao contrário dos dias atuais. E, em nome dessa juventude de hoje, faço a 

homenagem ao meu filho, Iago Montalvão Oliveira Campos, Presidente da combativa, 

representativa e destacada UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES. Evidente que falo isso 
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com muito orgulho, por ele ser meu filho e por eu também ter sido, com muita honra, diretor 

dessa entidade, entre os anos 1984 e 1986, período de intensa lutas em defesa da democracia 

e das nossas liberdades individuais e escolhas. 

O título, O PODER JOVEM, eu me apropriei indebitamente, de José Artur Poerner. Esse livro 

foi um dos que eu li com mais sofreguidão, lá no começo da minha militância no movimento 

estudantil. Ele foi para mim uma referência histórica importante, porque eu quando entrei na 

universidade pouco conhecia da luta da juventude. Posto que eu era um jovem alienado, como 

a imensa maioria daquela juventude de minha época, final da década de 1970 e começo dos 

anos 1980, contido pela censura e pelas repressões das estruturas militares.  

Apesar de eu ter vindo dos movimentos das comunidades 

eclesiais de base, naquele momento em que ingressei na 

universidade, meu ímpeto era mais religioso do que 

político. Exatamente em 1981, quando o livro de Leonardo 

Boff foi lançado, “O caminhar da Igreja com os 

Oprimidos”, eu vivia a minha transição, da militância na 

igreja para a militância comunista. Mas esse livro foi 

essencial também em minha formação e me fez manter até hoje o respeito por esse segmento 

progressista da igreja católica, a Teologia da Libertação. Exatamente por isso, embora tendo 

me tornado ateu, nunca fui de agredir ou atacar seja símbolos ou os valores religiosos. Porque 

eventualmente esse pode ser apropriado por pessoas sem caráter, mas existem muitos de boa 

fé, que conseguem se manter firmes na disputa para que as crenças não se tornem objetos de 

fanáticos perversos. O que, infelizmente nos tempos atuais, está acontecendo. 

Mas, voltando ao PODER JOVEM. Por que da identificação de minha conversa aqui com esse 

livro? Naturalmente há uma relação intrínseca. Faço isso porque o que pretendo aqui é 

exatamente reforçar a importância do papel da juventude na luta pelos direitos sociais, contra 

as desigualdades, por liberdade e democracia. Por uma verdadeira democracia, não esta em 

que vivemos, com uma desigualdade estúpida, onde 1% da humanidade controla mais de 90% 

da riqueza. Isso não é democracia, é plutocracia.  

O que POERNER descreve por todo o seu livro é 

exatamente a essência do título, o poder da juventude. 

Ele vai buscar fatos históricos ainda no século XIX e 

adentra o século XX apontando o quanto foi importante 

em momentos cruciais de nossa história o papel e o 

engajamento da juventude. O surgimento da UNIÃO 

NACIONAL DOS ESTUDANTES, a gloriosa UNE, 

foi consequência desse protagonismo da juventude, e a 

partir de sua criação a organização e força da juventude se ampliou consideravelmente, tendo 

nas universidades os alicerces que sustentaram essas lutas. Secundadas, mas não com menos 

importância, pela UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS – A 

UBES. 
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Foram muitos momentos na história política do Brasil em que a participação da juventude, 

organizada, se deu com muita força e tornou-se essencial em muitas conquistas. Na luta contra 

o nazifascismo; em defesa do petróleo e da criação da Petrobrás; na defesa da legalidade 

quando na tentativa de impedir a posse de João Goulart; na oposição firme à ditadura militar, 

com muitas de suas lideranças sendo presas, torturadas e assassinadas; e em defesa de nossas 

liberdades. Sempre a juventude esteve na linha de frente, aguerrida e corajosa. 

Pois bem. Esse momento terrível em que estamos vivendo, como costumamos dizer é apenas 

uma fase que será superada, mas isso pode ocorrer para mais ou para menos  tempo do que o 

desejável. E pode tornar pior uma situação que já é degradante socialmente. Afinal, temos um 

governo destruidor das conquistas sociais, incentivador do armamento, pusilânime com as 

milícias, intolerante politicamente e estimulador de ódios e preconceitos. Tudo vai depender 

da capacidade de reagir com indignação contagiante e rebeliões explícitas que façam como 

tem feito o povo chileno, e como fizemos por aqui em outras situações. 

Claro que a situação exige prudência, a pandemia segue ceifando vidas e a juventude não é 

invulnerável. Enquanto não tivermos uma vacina não se pode subestimar a capacidade 

destruidora desse vírus. Deixemos essa exposição suicida para os negacionistas estúpidos. 

Mas está em jogo não somente testar a paciência dessa juventude. Está em jogo o seu futuro. 

Estamos vendo ser destruídos mecanismos sociais minimamente necessários para conter a 

ampliação das desigualdades. A previdência social já foi implodida, os direitos 

previdenciários para as novas gerações não são mais os mesmos que conquistamos com a 

Constituição de 1988, e até mesmo por conquistas anteriores. Os contratos de trabalho, que 

afetam e afetarão as novas gerações estão sendo implementados após uma reforma trabalhista 

que só veio para beneficiar os proprietários dos meios de produção. E para piorar, assistimos 

a uma destruição da estrutura educacional de nosso país, que já era frágil apesar das lutas e 

conquistas obtidas na primeira década deste século. 

Assistimos a uma destruição talvez da mais importante estrutura de estado para a construção 

do futuro das novas gerações. Tudo isso a pretexto de uma guerra ideológica, cujo objetivo 

nada mais é do que extrair da juventude a capacidade de reação às investidas do 

fundamentalismo religioso, da ganância burguesa e da ânsia destrutiva dos banqueiros e 

latifundiários, que desejam ver seus projetos de enriquecimento sobrepondo-se perversa e 

criminosamente sobre uma população de pobres e miseráveis, e de uma juventude que verá 

seus sonhos destruídos em uma sociedade cada vez mais segregacionista e apartada. 

Já falei em vídeos anteriores que vejo somente na 

organização social a condição de sairmos dessa triste 

situação. Mas dentre todas as formas de organização 

social, e de segmentos capazes de empunhar com força 

as bandeiras e instrumentos necessários para barrar essa 

destruição, está, como sempre esteve, a juventude, e 

suas entidades como a UNE  e a UBES. Infelizmente a 

pandemia e o distanciamento social, tragicamente, beneficia as loucuras de um governo que 
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pouco se importa com a população, mas que se vê protegido pelo distanciamento da ira da 

juventude, impedida de ocupar as ruas nesse momento. 

Mas quero finalizar, depois de enfatizar a importância que a juventude tem nesse processo, 

indicando que é fundamental usufruir daquilo que as redes sociais possibilita, para além dos 

algoritmos e das fake news, como forma de manter a juventude em estado de alerta, e 

utilizando dessas ferramentas para fortalecer as organizações estudantis, mesmo que 

virtualmente, para que, dessa forma, se espalhe e se acumule o sentimento de revolta contra 

as medidas destrutivas e restritivas que estão sendo impostas, principalmente às universidades, 

até com quebra de sua autonomia e democracia interna. Para que, no momento possível, essa 

revolta possa explodir pelas ruas, como já fizemos em outras épocas, impondo derrotas a 

fascistas e a uma extrema-direita defensora da barbárie que torturou e matou centenas de 

jovens que lutavam por seus direitos e por liberdades. 

Não digo que somente a juventude será a responsável por dar uma 

guinada nessa situação de retrocesso político que o nosso país está 

vivendo. Mas ela é fundamental para inundar as ruas e praças de luta 

e de esperança, e restabelecer a razão em um país dominado pela 

estupidez, pelo ódio e pelo fundamentalismo religioso. Mais do que 

isso, que essa juventude possa criticamente ter a plena convicção 

que esse sistema, absolutamente perverso e desigual, não lhe dá 

garantia de futuro decente e que atenda a todas as pessoas. E 

compreendam, que como nós tínhamos sempre em nosso horizonte, 

é essencial construir a utopia, a crença de que podemos superar as 

loucuras geradas pelas crises sistêmicas capitalistas, e construir uma nova sociedade, para o 

futuro que obviamente representará o presente desta e das novas gerações. 

Minha geração foi vitoriosas em nossas lutas políticas. Obtivemos muitas conquistas 

importantes que passamos a usufruir décadas depois da derrota da ditadura militar. Mas não 

pudemos ver a construção de uma estrutura social, tal qual sonhávamos, porque nesse 

caminhar muito daquilo que acreditávamos ser real, transformaram-se em miragens. Não 

pudemos ver mudanças radicais em uma estrutura social perversa, e isso possibilitou os 

retrocessos que nos angustiam e nos afligem. A juventude pós-pandemia não pode cometer os 

mesmos erros. Mas, infelizmente, a sua despolitização pode atrasar a construção de um novo 

caminho e a destruição desse castelo de horror no qual se transformou o governo de nosso 

país. 

É urgente pensar como lidar com essa situação, 

agora e no pós-pandemia, tendo como foco a 

necessidade de ocupar as ruas e mais uma vez 

fazer ecoar o grito do PODER JOVEM, contra a 

tirania e o arremedo de ditadura que lunáticos 

implantar, e que pode se tornar uma realidade com um segundo mandato de governo que nos 

deixa até sem adjetivos para qualificá-lo. O futuro, que é uma construção, como nunca, está 
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nas mãos da juventude. Que a UNE  e a UBES saibam construir uma unidade necessária entre 

suas diversas tendências, que seguramente se opõem a esse descalabro que aí está, e possam 

marchar para ocupar as ruas com organização e brandir com a ponta de seus lápis, os gritos 

de guerra que imponham derrotas a esse poder decrépito e desvairado que nos governa. 

Evoé Juventude brasileira! Ave PODER JOVEM! Salve UNE e UBES. Organizem-se, lutem, 

enxerguem no horizonte a esperança, ou a velha utopia que nos ajuda a caminhar e a lutar. Por 

um mundo novo, por um outro mundo, onde suas gerações possam viver com dignidade. 
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O QUE MUDA COM A ELEIÇÃO DE BIDEN E A VOLTA DOS DEMOCRATAS 

AO PODER NOS EUA – AS LIÇÕES QUE PRECISAMOS APRENDER 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/11/o-que-muda-com-eleicao-de-bidem-e-volta.html 

08 de novembro de 2020 

 

Como boa parte do mundo, eu também estava atento e 

acompanhando o processo eleitoral dos EUA. Mas 

diferente da maioria, toda essa confusão em torno desse 

formato de escolha do Presidente dos EUA não é para 

mim, nenhuma novidade. Embora, como tantos, eu 

também não conheça detalhes do que determina cada 

Estado internamente, já que cada um deles possui autonomia para definir os critérios eleitorais, 

assim como também outras definições políticas. Algo que acompanha os EUA desde a sua 

fundação. Ou seja, em muitas situações os estados possuem autonomia para definirem 

políticas, independentemente de ser questões que venham a se contrapor a regras nacionais. 

Essas definições acontecem por meio de plebiscitos, justamente durante esses processos 

eleitorais, o que torna mais difícil ainda a computação dos votos, já que a população está 

também se manifestando sobre outros assuntos que porventura possam estar sendo colocados 

para que as pessoas se manifestem, contra ou a favor. E, ao contrário do que a grande mídia 

apresenta, não são somente dois candidatos que disputam a presidência. Ocorre que os demais 

não possuem visibilidade, diante de uma estrutura política desigual. 

Mas essas eleições chamaram mais as atenções do mundo, devido a conjuntura política 

mundial de crise, econômica e sanitária, ou vice e versa. A ascensão de Donald Trump, no 

poder da nação mais poderosa do mundo até aqui, embora em um processo de crise crescente 

em sua capacidade de se manter na liderança da hegemonia econômica mundial, empoderou 

movimentos de extrema direita não somente naquele país, mas por todo o mundo, inclusive 

no Brasil. Essa ascensão se deu por meio de estratégias absolutamente desonestas, escoradas 

em fake news, na manipulação grosseira dos fatos e na repetição de mentiras como tática de 

ação política, para desinformar e iludir as pessoas e destruir reputação de seus opositores. 

Essa estratégia tem se disseminado por todo o mundo, em 

especial na Inglaterra, Brasil, Hungria, Polônia, Itália etc. 

E vem estimulando um contingente expressivo de 

seguidores do que se denomina de nova direita, avessa à 

democracia e disposta a desmoralizar a política como 

forma de manipular o processo eleitoral e assumirem o 

poder. A derrota de Donald Trump é um forte golpe nesse movimento, mas não significa a 

sua destruição. E a insistência em negar o resultado final do processo eleitoral nos EUA, e 

judicializar a disputa ainda por semanas, cumpre esse objetivo, de fomentar a confusão, a 

dúvida e acirrar o ódio, como instrumento do embate político, que pode chegar a 

consequências imprevisíveis. 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/11/o-que-muda-com-eleicao-de-bidem-e-volta.html
https://1.bp.blogspot.com/-1l6RTwwJFxA/X6hxdk50UlI/AAAAAAAAqWs/5H--bnql7doNe-VagHaFHAcnzyQAdr9sACLcBGAsYHQ/s800/Trump%2Bx%2BBiden.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-COYvL3oIX9M/X6hye805FHI/AAAAAAAAqW0/937AolaOWAYi-x5tYgjkZGgKwXEXJxdbQCLcBGAsYHQ/s768/Banon%2Be%2Bos%2BBolsonaro.jpg


 159 

Portanto, a derrota de Trump não é página virada nesse empoderamento de uma extrema-

direita de novo tipo, que se expõe abertamente como assim era feito no período da ascensão 

do nazifascismo. É importante ainda lembrar que alguns movimentos organizados se 

fortaleceram nesse período de um presidente bufão, mas que nada tinha de tolo, bem ao 

contrário. Representou com maestria esse segmento, na linha de uma estratégia de construção 

do caos, para a partir da dissolução das conquistas sociais e da luta dos direitos humanos dos 

últimos anos, reconstruir o modelo de sociedade baseado no fundamentalismo cristão, no 

supremacismo branco e no nacionalismo populista isolacionista, oposto a todas as regras de 

boas convivências entre os estados-nações. 

Tudo isso sendo feito e consolidado com a exacerbação do ódio, da intolerância, da xenofobia, 

do racismo e da misoginia. Comportamentos sempre presentes nas atitudes de Donald Trump, 

explicitamente, e disseminadas por outros chefes de estados, como Jair Bolsonaro aqui no 

Brasil ou Victor Orban, na Hungria. Nesse sentido a derrota de Trump, mesmo sem significar 

a dissolução desse movimento de extrema-direita, de uma prática disseminadora de ódio e 

beligerância na política, representa, sem dúvida, uma vitória para as forças progressistas de 

todo o mundo. 

Mas, vamos ao ponto, naquilo que diz respeito a uma análise 

sobre o comportamento do Império, dos seus interesses e 

necessidades de fortalecer sua economia e resolver as enormes 

pendências internas que o tem colocado numa posição 

subalterna na disputa com o gigante chinês, que tem 

caminhado a passos largos para assumir a posição de maior 

potência econômica do mundo. Portanto, como os EUA se posicionarão diante de uma 

situação de grave crise econômica gerada por uma atuação desastrosa no combate à pandemia? 

Creio que, independentemente da palavra de ordem de Trump, “America First”, ter sido 

derrotada, já que era a base de sua campanha, não me parece que haverá uma mudança no 

comportamento de um governo democrata que não seja visando a recuperação de sua 

economia. Assim, as guerras econômicas, os bloqueios contra determinados países 

considerados hostis ao poder do império, tendem a continuar. 

Eu me mantive discreto na observação do processo eleitoral nos EUA. Porque identifico nas 

políticas estadunidenses, seja com democratas, ou com republicanos, sempre uma forte 

agressividade em suas políticas externas, seja no tocante às questões econômicas (com os 

republicanos), como nas questões bélicas-militares (com os democratas), um viés agressivo 

para os seus interesses enquanto estado-nacional. Isso faz parte da história dos EUA, desde o 

começo do século XIX. Portanto, para compreender o que acontece naquele país, e que 

repercute naturalmente, pelo poder que ele representa, na América Latina e no mundo, é 

necessário conhecer a sua história, e como ela se entrelaça com a economia capitalista por 

todo o mundo, a partir do século XX, principalmente após a primeira guerra mundial. Se não 

conhecemos essa história, ficamos a nos deslumbrar com um aparato midiático fortíssimo que 
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nos envolve, como se as decisões ali tomadas por seu eleitorado, fosse algo que influenciasse 

diretamente nos destinos de nosso país. 

Essa é uma visão expandida pela guerra cultural imposta pelos EUA desde o final do século 

XIX, com o fortalecimento do Destino Manifesto, com a política do Big Stick, com o Plano 

Marshall, com o advento da guerra fria, a disseminação para o mundo do American Way of 

Life, e com a exportação dos valores cristãos pentecostais e neopentecostais, principalmente 

por meio da Teologia da Prosperidade. Mas nada foi mais forte e importante para a difusão 

desse sentimento de atração pela “democracia imperial” e pelo seu estilo de vida, do que a 

potente indústria do cinema, que tornou Hollywood num paraíso de deslumbramento da classe 

média intelectualizada brasileira. Enquanto Miami e a Disney World deslumbrava a classe 

média que ascendia socialmente, mas de conhecimento intelectual médio, e mais afeito às 

fantasias infantis ou ingênuas, mas absolutamente despolitizadas. Muito embora também com 

forte disseminação de seus valores culturais. 

Procurei entender esse processo de duas maneiras, além da 

observação criteriosa das informações passadas pelos 

meios de comunicação tradicional, a grande mídia 

televisiva, quase sempre majoritariamente simpática aos 

valores estadunidenses. Por um lado, acompanhando 

algumas análises que para mim eram importantes, pela carga de informação e conhecimento 

que traziam, feitas em diversos canais do Youtube pelo professor Lejeune Mihan, sociólogo 

e analista internacional, profundo conhecedor da história do Oriente Médio (e, evidentemente, 

das políticas ali aplicadas pelos interesses rapaces dos EUA); e também procurei acompanhar 

as análises de Pepe Escobar, para mim um dos maiores analistas de geopolítica, que embora 

sendo brasileiro, vive na Tailândia, e é um dos principais correspondentes do Ásia Times e de 

outros veículos importantes de comunicação mundial. Uma das principais “lives” que assisti 

com sua participação, contou com a presença, não menos importante, de Elias Jabbour, 

especialista, pesquisador, com doutorado feito sobre a economia chinesa, que pode ser vista 

ainda pelo canal Duplo Expresso, no YouTube. Uma discussão riquíssima, que nos permite 

compreender as razões da forte disputa entre China e EUA, as consequências disso para o 

mundo, e até que ponto isso se refletiria no processo eleitoral estadunidense. Muito embora, 

pela complexidade embutida nessa discussão, saímos de mais de duas horas de debates com 

mais dúvidas do que certezas. Certamente essa é a grande riqueza da discussão, porque nos 

permite ir em busca de mais conhecimentos, para termos a dimensão de um problema que 

pode gerar, ou poderia, caso Trump se elegesse, muitos estremecimentos na geopolítica 

mundial. Com Bidem, provavelmente a multilateralidade reduzirá essas tensões. A ver. 

Por outro lado, procurei ter uma compreensão mais aprofundada, indo além dos conflitos 

externos, ou até mesmo da dimensão que possui o processo eleitoral dos EUA para o mundo. 

Para isso organizei dois grupos de discussão em Geopolítica, cujo foco foi debater, discutir e 

compreender as razões da crise política que atravessa o mundo, não de agora com a pandemia, 

mas desde a primeira eleição de Barack Obama, com o crescente fortalecimento de setores de 
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extrema direita, que passaram a se organizar mundialmente e a influenciar em diversas 

eleições, por meios de práticas pouco comum na democracia tradicional.  

Mas era contra essa democracia tradicional, e a chamada “velha política”, 

que essa guerra ideológica passara a ser travada, utilizando-se do aparato 

tecnológico permitido pela internet e a importância nas comunicações que as 

redes sociais passaram a ter. Plataformas como Facebook, Youtube, twitter, 

passaram a ser utilizadas com agressividade para desconstruir esse modelo 

de democracia tradicional ocidental, e desacreditar a política. 

Escolhi três livros que nos pudessem dar a dimensão desse processo: “Como as Democracias 

Morrem”, “Os Engenheiros do Caos”, e “O Capitalismo se Desloca” (deixarei ao final a 

referência a essas obras, já citadas por mim em outros artigos e vídeos). Claro, dentre tantos 

outros que existem, alguns dos quais se tornaram referências para mim nesses estudos, como 

os trabalhos de Luis Alberto Moniz Bandeira: “Formação do Império Americano”; “A 

Segunda Guerra Fria”, e o mais recente, publicado dois anos antes de sua morte, “A Desordem 

Mundial”. São obras que nos dão a dimensão geopolítica dos interesses em jogo, na disputa 

do grande tabuleiro de xadrez que é o mundo. 

Vivemos em um planeta onde cada vez mais as pessoas se conectam por 

meio de redes sociais e de sites de informação que trazem as notícias em 

tempo real. São uma infinidade de informações que são filtradas, e lidas 

superficialmente, com o intuito meramente de nos tornarmos atualizados 

nos acontecimentos. Mas pouco se lê, estuda e analisa o processo histórico. 

Por essa onda de informações rápidas e curtas as pessoas primeiramente se 

julgam muito informadas, e em certo sentido são; e por outro lado 

acumulam um arsenal de confusões ideológicas, de misturas de vieses capciosos, que não são 

lidos nas entrelinhas, e portanto não dão a dimensão real dos problemas, e as conexões que 

existem com as disputas pelo Poder, seja local, regional, nacional ou global. 

O que quero dizer é que as coisas quando acontecem e passam a ter visibilidade pelo impacto 

que causam, elas já advêm de processos anteriores. E suas causas só podem ser entendidas 

com a compreensão do processo em curso desde o seu surgimento, ou seja, do conhecimento 

histórico. 

Vejam, eu não estou me desviando do foco da discussão central: as eleições nos EUA e sua 

consequência para o mundo e a América Latina em especial. A questão é que a eleição de 

Donald Trump, e o fortalecimento dessa nova direita, que atacou fortemente a democracia 

tradicional e a política, com uma estratégia de disseminar o caos, aprofundar as divisões na 

sociedade e gerar o ódio e a intolerância, teve seu caminho pavimentado por meio de um 

processo que surge ainda durante o governo Obama. 

Mas, para complicar essa análise, vou antecipar que o governo Barack Obama foi mais 

agressivo no tratamento com quem o império identificava como inimigo, e os eliminava por 

meio de drones; e com a destruição de governos hostis, por meio de guerras híbridas, do que 
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o governo Trump. Ocorre que muito das políticas domésticas, na questão econômica, por 

exemplo, mantiveram-se alheias aos problemas cruciais que afetavam a população 

estadunidense, principalmente com aqueles segmentos que ficaram deslumbrados e confiantes 

na eleição do primeiro negro para presidente dos EUA. 

As consequências de uma política externa agressiva, e 

de uma política interna desastrosa naquilo que era de 

interesse do cidadão estadunidense, possibilitou que se 

desenvolvesse no Estado profundo, uma desesperança 

com o que acreditavam que aconteceria. Por outro lado, 

e isso é inegável, o governo Obama correspondia mais nas questões raciais e da diversidade 

de gênero na sociedade. O que despertou, com muita força e ira, os preconceitos e os valores 

conservadores, reacionários, de uma grande parcela da população que sempre manteve o 

racismo presente, e a defesa conservadora de valores estabelecidos por suas crenças religiosas. 

Nesse ambiente, de ampliação dos conflitos sociais, raciais e de gênero, se organizou grupos 

de extrema-direita que passaram a explorar esses sentimentos preconceituosos, e as 

frustrações pelo não alcance de suas expectativas. A explosão de revoltas e ampliação dos 

grupos de fundamentalistas religiosos e de supremacistas brancos, inclusive com o retorno da 

Ku Klux Klan, foi explorado por esses segmentos durante todo o governo Obama, e se 

expandiu para outras partes do mundo, até influenciando no Brexit, movimento que levou à 

separação do Reino Unido da União Europeia. 

Esses livros que citei, usados como parte dos estudos do meu grupo de Geopolítica, nos dão a 

dimensão de todo esse movimento. E nos permite dizer, que, apesar da derrota de Donald 

Trump, a democracia liberal, ou tradicional, capitalista, não será mais a mesma. Até se 

olharmos o quantitativo de votos que ele obteve, que se ampliou em relação à primeira eleição, 

superando, inclusive, a quantidade de votos obtida por Barack Obama, até então o presidente 

que havia sido eleito com a maior quantidade de votos nos EUA. 

A elevação da votação em Donald Trump demonstra também um crescimento e fortalecimento 

nessas crenças, negacionistas, e nesses valores impulsionados pela política do ódio e da 

intolerância e desrespeito com as diversidades. 

Aí entramos no porquê da eleição de Joe Biden. Comecemos por dizer que isso não 

necessariamente pode acontecer aqui no Brasil. Porque nos EUA, mesmo em meio a pandemia 

as ruas se encheram em protestos antirracistas, como consequência de uma série de fatos 

gerados pela brutalidade e ódio racial contido no comportamento de uma política motivada 

pelo supremacismo branco. Foram cruciais nas mobilizações e no resultado eleitoral, a 

participação combativa das mulheres, mas, principalmente, na força demonstrada pelo 

movimento negro, que de forma organizada impulsionaram a participação do eleitorado negro, 

em regiões importantes dentro do espectro eleitoral confuso das eleições estadunidenses, 

principalmente na Pensilvânia, onde a cidade da Filadélfia, tradicionalmente marcada por uma 

forte população negra, possibilitou a virada do candidato democrata. 
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Por fim, posto que a derrota de Donald Trump foi ampla, vencida tanto 

no total de votos, quanto no Colégio Eleitoral, e, claro, desejada por 

todos os segmentos progressistas em todas as partes do mundo, cumpre 

fazer uma avaliação racional, entendendo como funciona a política e os 

interesses dos EUA, e não cair na ilusão de imaginar que a vitória de Joe 

Biden venha a ser comemorada como uma conquista dos segmentos 

progressistas. Era o que estava em jogo, ou Trump, ou Biden. Nesse sentido, claro, comemorar 

a derrota de Trump é inevitável, pelo que ele representa nesse espectro politico marcado pela 

estupidez, pelo negacionismo, pelo ataque à ciência, e pelo apoio às pautas reacionárias, tanto 

dos valores tradicionais do fundamentalismo cristão, quanto dos supremacistas brancos, 

misóginos e racistas.. 

Mas é uma vitória dentro do Império, seguindo-se os seus interesses e não o que deseja os 

progressistas do mundo, principalmente os que aspiram pelo socialismo. Não comemoro uma 

saída do império na direção de superar a crise sistêmica que o atinge mortalmente. Comemoro 

a derrota de uma trupe perversa, estúpida, que tem ampliado suas influências em diversas 

partes do mundo, e tornado nossas crenças na civilização por um olhar duvidoso do futuro que 

aguarda as novas gerações. 

No entanto, não podemos perder de vista as ações, comportamentos e políticas externas que 

advém de décadas, protagonizadas por estrategistas estadunidenses, e postas em práticas por 

governos democratas e republicanos, porque aspiram somente defender os interesses rapaces 

do império estadunidense, absolutamente avesso às preocupações à autonomia dos povos e à 

liberdade de cada estado-nação definir qual o caminho que devem seguir. 

As guerras híbridas, responsáveis pela instabilidade política em dezenas de países onde os 

governos não seguem as diretrizes imperiais, tornaram nesses países as condições econômicas 

e políticas absolutamente incontroláveis, permitindo a ascensão ao poder de governos que 

seguem essa mesma linha agora derrotada. Porque a estratégia usada pelos seguidores de 

Trump, e os arquitetos do caos, segue na mesma linha das guerras híbridas patrocinadas pelos 

bilionários que desejam obter dividendos com a desestabilização desses governos, e, claro, 

porque seus vieses ideológicos se encaixam nos objetivos de destruir, ou desconstruir, 

políticas que ataquem os mecanismos de funcionamento do sistema capitalista e possam 

porventura ampliar suas influências nas sociedades. E isso faz parte, e interessa à política 

externa dos EUA, como tem sido há décadas, mesmo após o fim da guerra fria, e, aliás, se 

ampliando justamente após a queda dos países socialistas da Europa oriental e da antiga União 

Soviética. 

Por isso, não nos iludamos. A derrota de Trump significa uma vitória importante e uma 

conquista de uma batalha crucial contra o neofascismo que cresce no mundo. Mas não 

representa vitória significativa da classe operária, dos socialistas, e muito menos da 

comunidade negra e pobre, sempre submetida à opressão e à condição estrutural de um sistema 

que para garantir os privilégios de uma minoria precisa manter a maioria dos trabalhadores e 

trabalhadoras explorada e controlada por seus valores tradicionais conservadores. 
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Enfim, a luta política no Brasil é outra, e não imaginemos que 

os democratas estadunidenses demonstram simpatia pelos 

anseios anti-imperialistas que sempre marcaram a esquerda 

brasileira, e é uma condição necessária para garantia da 

autodeterminação dos povos nos países latino-americanos. 

Tomar as ruas, mobilizar a juventude, despertar os movimentos negros e de mulheres, e pautar 

uma necessária unidade popular, é condição sine qua non para realizarmos aqui no Brasil os 

objetivos estratégicos que poderão impor uma derrota aos partidos tradicionais e aos 

movimentos conservadores, hipócritas e porta-vozes de políticas perversas, misóginas, 

racistas e preconceituosas. Unidade e luta, é o que nos possibilitará reverter o quadro político 

brasileiro, e não a ilusão por uma disputa no coração do Império. Não é a democracia deles, 

muito mais parecida com uma plutocracia, embora semelhante a nossa, que desejamos salvar. 

Mas uma democracia verdadeiramente popular que precisamos construir. 
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TODAS AS VIDAS IMPORTAM – O QUE MOSTRA A REALIDADE 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/11/todas-as-vidas-importam-o-que-mostra.html 

21 de novembro de 2020 

 

Como historiador muitos fatos abomináveis que assistimos na 

sociedade brasileira não me surpreendem, embora me deixem 

indignados. Ainda mais quando envolvem etnias fortemente 

oprimidas, reprimidas e dizimadas de forma a ser possível 

identificar atos genocidas ao longo da história brasileira. Os 

fatos, números e repetição dessa barbárie que se repetem, são 

fáceis de serem identificadas em trabalhos acadêmicos, na 

literatura e em qualquer busca em sites de notícias. E não me 

refiro apenas a este século. 

Essa situação deve sim ser tratada como estrutural, porque está incorporada nas estruturas 

sociais brasileiras historicamente. Se explica a partir das análises de como se deu nossa 

colonização; depois como internamente foram sendo incorporados negros trazidos da África 

para suprirem uma mão de obra inexistente na colônia; como essa população passou a viver 

marginalizada e estigmatizada, sendo vista meramente como instrumento de trabalho; e como 

no processo de finalização do ciclo escravagista as classes dominantes fecharam as portas para 

qualquer possibilidade de inserção dos negros na sociedade, na economia e na condição de 

proprietários de terras. 

Tudo isso foi adredemente preparado, implementado, consolidado e transformado em ações 

políticas a fim de beneficiar os tradicionais senhores de terras e depois uma burguesia 

entreguista e submissa originada de todo esse comportamento e mentalidade colonialista que 

formou o estado brasileiro. 

Mas vocês devem estar se perguntando por que adotei esse título acima? De fato, todas as 

vidas importam. E principalmente se considerarmos que a imensa maioria da população, 

pobre, sente diversos tipos de preconceitos e opressões, principalmente as mulheres, mas 

também as populações indígenas. Além de viverem em condições de vidas deprimentes, sub-

humanas. 

Mas quem é maioria dentre essa população pobre e oprimida? Naturalmente, em se tratando 

de Brasil as estatísticas estão aí, até mesmo para qualquer “daltônico” ver. Essa condição de 

pobreza e miséria, desemprego e vítima constante de violências física e psicológica, afeta 

principalmente o indivíduo, homem e mulher, de cor negra. Os pretos e pretas, como 

corretamente estão se assumindo, como forma de se colocar com altivez e autoestima elevada, 

e a resgatar o valor de suas existências. 
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Então, sim, o importante aqui, nesses momentos de uma 

conjuntura que explicita essas diferenças, e de governantes 

perversos que expõe cínica e abertamente suas posturas racistas, 

elitistas e preconceituosas, é dizer que VIDAS NEGRAS 

IMPORTAM. 

Mas até aqui eu não respondi ainda a minha própria indagação, do porquê ter adotado um 

título mais genérico. 

Pois bem. Direi. A minha intenção é atrair a atenção dessa narrativa, e para a leitura desse 

texto, aquelas pessoas, em sua maioria brancas, que se sentem incomodadas com a virulência 

da reação das pessoas pretas, e dos segmentos que os apoiam, e usam como argumento para 

minimizar essas violências, que esses fatos acontecem indiscriminadamente na sociedade, 

afetando todos os segmentos. E justificam isso argumentando ser consequência das 

desigualdades sociais, mas que elas aceitam e se beneficiam. 

Isso foi dito pelo presidente desse país, que se diz daltônico, mas mais do que isso, é 

insensível, insuportavelmente preconceituoso, e absolutamente descolado de nossa realidade. 

Com o olhar mais focado nos EUA e em seu guru supremacista branco, assim como seus 

seguidores, simplesmente fecha os olhos para uma realidade insofismável. As estatísticas 

estão aí para quem quiser ver. São estudos acadêmicos, de diversas entidades, do próprio 

IBGE, e organizações que se debruçam há décadas sobre esse mecanismo disfarçado de 

separação étnico-racial que existe em nosso país, um apartheid perfeitamente visível que afeta 

majoritariamente a população negra. 

E isso serve também para o vice-presidente, um general que não consegue enxergar que no 

comando militar brasileiro, em seu estado-maior, não iremos encontrar nenhum oficial de pele 

negra, mas que ele considera não haver racismo aqui no Brasil. 

O título que dei a essa minha fala, e texto que produzi para desabafar e botar pra fora toda a 

minha indignação e revolta, que não é só de agora, mas de 40 anos de militância, de estudos 

acadêmicos e pesquisas, é para atrair aquelas pessoas que minimizam essas violências, as vê 

como afetando também aos brancos, e negam a existência de um racismo estrutural no Brasil. 

Racismo e machismo estruturais, eu ampliaria. E o que dizer da condição das mulheres negras 

nessas situações? São duplamente oprimidas, maltratadas e violentadas. Sim, pelo que 

historicamente se construiu nesse modelo de sociedade hipócrita. 

Nesse país portentoso em riquezas, e perverso nas relações 

sociais e no tratamento do seu povo pobre, por séculos têm sido 

mantidas essas condições por meio de políticas destinadas 

somente a beneficiar os mais ricos, aqueles que sempre se 

utilizaram de suas condições sociais para hipocritamente se 

julgarem diferentes com o argumento falacioso, perverso e hipócrita de “meritocracia”. Mas 

também utilizando-se de mecanismos culturais e ideológicos, para por muito tempo manter 
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passivas essas pessoas, de forma a que elas se sentissem culpadas por suas próprias condições 

de opressão e miséria. 

As classes dominantes desse país, tão logo se aproximava o fim da escravidão, pela pressão 

que existia fora e dentro do país, se apressaram para criar uma lei de terras, com o objetivo 

claro de impedir que os negros se tornassem proprietários, impedindo-os de conseguirem um 

pedaço de terras para viverem. Assim, foram jogados ao relento, nas periferias das cidades, 

fazendo surgir as favelas e os ambientes inóspitos e sem estruturas urbanas dignas. De lá para 

cá essas condições só se ampliaram, e a violência assume um patamar insuportável. 

O título que adotei, não corresponde ao que eu quis aqui falar. Mas assim o fiz para que não 

atraísse somente os que naturalmente já concordariam comigo e reconhecem a existência 

desse racismo estrutural, e que, portanto, devemos gritar com todos os pulmões progressistas 

e sensíveis que existem: VIDAS NEGRAS IMPORTAM! 

Como não concordar com a letra bem objetiva e direta contida na música de Elza Soares? “A 

carne mais barata do mercado é a minha carne negra. Que fez e faz história. Segurando esse 

país no braço” (Elza Soares – A Carne [negra]).[1] 

Os daltônicos, insensíveis, racistas e preconceituosos, fecham os olhos à realidade que é 

mostrada todos os dias por meio de estudos publicados em revistas, sites e na grande mídia. 

Além do que basta acompanhar os noticiários policiais e identificar a cor da pele da grande 

maioria daqueles que são aprisionados, ou abatidos pela polícia. São suspeitos pelo simples 

fato de serem pretos. 

Basta ver essa notícia, que extraio do site UOL, publicada neste 

dia, 21 de novembro, um dia após o Dia Nacional da Consciência 

Negra: “As mortes de negros causadas por violência física 

cresceram 59% no Brasil em oito anos, uma incidência 45 vezes 

maior que a taxa medida em relação a cidadãos brancos no 

mesmo período, segundo dados disponíveis do DataSUS consultados pelo UOL”. E que o 

número de vidas negras vitimadas no últimos anos “subiu de 694 em 2011, para 1.104 em 

2018. Média de uma morte a cada sete horas”. [2] 

A violência brutal que se abateu na véspera de uma data escolhida para comemorar a 

resistência negra, inspirada na luta liderada por Zumbi dos Palmares, com o assassinato do 

cidadão brasileiro João Alberto, na porta do hipermercado francês Carrefour, reflete o 

cotidiano dos milhões de negros e negras neste país, submetidos a um tipo de tratamento que 

advém do processo de colonização perverso e criminoso que exterminou um percentual 

enorme de gente, considerados meros instrumentos de trabalho, e submetidos à humilhação 

que se estende ao longo da história de formação de uma sociedade vergonhosamente desigual. 

Todas as vidas importam, isso é uma verdade absoluta. Mas para muitos que repetem essa 

frase, e se dizem daltônicos ao olhar a realidade, o que desejam é negar o racismo estrutural 

que persiste, que deve ser combatido e que precisa ser mudado. E, apesar do que diz a música: 
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“O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é 

lento, mas muito bem intencionado” ... Algo começa a mudar. 

Mesmo que uma parte dessa sociedade resista em mudar, e eleja para lhes representar um dos 

seus que esbraveja esses comportamentos racistas, enquanto se escondem em posturas 

hipócritas, a força das transformações, embora possamos considerar lentas, elas virão. Elas 

estão vindo. E vem em um crescendo, ampliando o número daquelas pessoas que se indignam 

e se revoltam com a sucessão de crimes e aberrações que são cometidas. 

Para além de sermos negros ou não, a postura silenciosa soa a 

cumplicidade. Portanto, devemos repetir sempre, não basta dizer 

que não somos racistas: É PRECISO SER ANTIRRACISTA, e 

se incorporar à luta por justiça social, pelo fim do racismo 

estrutural, e contra todo o tipo de discriminação. 

Pois é o que diz o Artigo Primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”. 

 

[1]    A Carne (Negra) – Compositores: Seu Jorge, Marcelo Yuka e Ulisses Capelleti. Interpretação: Elza 

Soares. https://www.youtube.com/watch?v=Lkph6yK6rb4 

[2] Mortes de negros por violência física crescem 59% em 8 anos no Brasil 

- https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/11/21/morte-de-pessoas-negras-por-violencia-

fisica-cresce-59-em-8-anos-no-brasil.htm 
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ESTADO, AGRONEGÓCIO E MEIO-AMBIENTE – POLÍTICAS TERRITORIAIS 

E O MODELO DE DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA BRASILEIRO 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/12/estado-agronegocio-e-meio-ambiente.html 

03 de dezembro de 2020 

 

Nos últimos tempos o mundo tem se deparado com um desafio, 

muito além das preocupações malthusianas, mas que nos força a 

relembrar das teorias de Thomas Malthus.  A análise que indicava 

a impossibilidade da humanidade poder garantir produção de 

alimentos para uma população que crescia vertiginosamente, 

praticamente perde força quando passamos a conviver com a 

capacidade tecnológica que o mundo alcançou ao final do século XX, inclusive na 

possibilidade de produzir alimentos nas situações mais adversas.  

Técnicas de lidar com o solo, inovações tecnológicas que aceleram o ritmo do plantio e da 

colheita, insumos que aumentam a capacidade produtiva, e o crescimento da indústria química 

utilizada no combate às pragas (para o bem ou para o mal), colocaram por terra boa parte das 

questões postas por Malthus. 

Mas, por outro lado, há uma lógica que impede essa capacidade tecnológica de vir suprir a 

contento a necessidade que existe em quase todos os continentes, principalmente África e 

Ásia, de reduzir o número de indivíduos que vivem na mais absoluta miséria e com boa parte 

deles, principalmente crianças, morrendo de desnutrição. Não tem acesso aos alimentos 

básicos que possam garantir suas sobrevivências. 

Essa lógica é a maneira como o capitalismo transforma toda essa capacidade tecnológica em 

potencial produtivo visando exclusivamente a ampliação dos lucros. Assim, existe sim, uma 

enorme potencialidade decorrente de todas as inovações que revolucionaram incessantemente 

os meios de produção, mas toda essa capacidade termina servindo aos interesses mais 

gananciosos de acumulação e concentração de rendas. 

Produzir alimentos, principalmente as chamadas commodities, mercadorias que tem os seus 

preços fixados no mercado internacional tem atraído muitos investidores. Traduzindo em 

miúdos, são mercadorias, principalmente minerais e produtos agrícolas, com pouca ou 

nenhuma industrialização, consequentemente com baixíssima agregação de valor, 

permanentemente monitoradas pelas bolsas de valores. 

Esses produtos agrícolas têm seus preços fixados em dólares em nível internacional, com uma 

produção de larga escala, como característica principal o fato de serem produzidos em grandes 

propriedades e quase sempre monoculturas. Seus preços são, portanto, variáveis não somente 

em função da cotação do dólar, moeda padrão de referência internacional, mas também porque 

termina também sendo submetidas às oscilações das bolsas de valores, e, consequentemente, 

estão sujeitas às manipulações tradicionais que ocorrem no mercado financeiro. O Brasil tem 

se destacado nesse setor, como um dos maiores produtores de Soja, superando os EUA em 

https://gramaticadomundo.blogspot.com/2020/12/estado-agronegocio-e-meio-ambiente.html
https://1.bp.blogspot.com/-Jr9RybXZ6XY/X8jgMIyLvCI/AAAAAAAAqaA/gYuoj7gD0tMMBrS2xlKG3fbo0Qg3iv3DwCLcBGAsYHQ/s682/Concentra%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Burbana.jpg


 170 

2017. A soja, assim, soma-se ao café, suco de laranja, açúcar e carne bovina.[1] Embora essas 

produções oscilem de acordo com as condições climáticas. 

Obviamente, esses mecanismos que movem o 

sistema capitalista global, não possuem a menor 

preocupação em transformar toda a capacidade 

tecnológica em investimentos para conter o aumento 

da fome em várias partes do mundo, notadamente 

nessas que citei anteriormente. Em alguns lugares, 

como na região da Somália e todo o seu entorno, no 

chamado “Chifre da África”, a situação aproxima-se de uma enorme catástrofe, com milhões 

de pessoas deslocando-se para outras regiões e boa parte delas sucumbindo à fome e perdendo 

suas vidas nesses trajetos. 

Portanto, o interesse é meramente especulativo, com base na ganância e na garantia de lucros 

crescentes, como de resto é a maneira como o sistema funciona. Isso significa dizer que os 

investimentos possíveis de serem feitos obedecem à lógica do mercado mundial, e, portanto, 

se a crise econômica já estava alterando os rumos do capital, isso tende a ser mais determinante 

no pós-pandemia, até mesmo por conta da intensificação da necropolítica, termo elaborado 

por Achille Mbembe, inspirado nas formulações de Michel Foucault com a biopolítica e 

biopoder. Uma atitude de negligência e de negação de um racismo estrutural contido nas 

instâncias do Estado e reforçado por uma política governamental que despreza a vida, 

principalmente das camadas mais pobres e desassistidas da sociedade. 

Mas é sempre bom considerar que o mercado de alimentos é potencialmente lucrativo, ou, 

melhor dizendo, das commodities agrícolas, já não mais somente como produtos que visem 

atender apenas às necessidades alimentares da população, mas também porque boa parte deles 

passa a se constituir em matéria-prima para produção de energia, como no caso da cana-de-

açúcar (embora o etanol não seja ainda uma commoditie, o açúcar o é), o milho e outros que 

podem passar também a serem produzidos com esse objetivo. Além de boa parte da produção 

de soja atender ao mercado de ração para alimentar o gado que em boa parte do mundo, 

principalmente Europa é criado em confinamento. 

A crise econômica, que segundo a ONU levará o mundo em 2021 a maior crise humanitária 

desde a segunda guerra mundial, tende a ampliar a crise alimentar em algumas partes do 

mundo, mas a tendência deve se manter, de os investimentos continuarem sendo feitos 

naqueles produtos marcados como commodities porque são os que garantem mais divisas para 

os países como o Brasil e possibilitam maiores lucros a quem investe no mercado de produtos 

agrícolas. Mesmo que isso signifique uma crescente concentração de rendas, por serem 

produtos de baixo valor agregado. Para o Estado Brasileiro o que mais importa é o fato de 

essa atividade ser a principal responsável pelo superávit na balança comercial. Além do poder 

político que possui esse setor do grande agronegócio, de grandes latifúndios, sustentados no 

Congresso Nacional por uma forte banca ultra conservadora, empoderados pelas bancadas do 

boi e da bala. 
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Como esse é um espaço com enorme potencial produtivo e com 

ainda uma área cultivável imensa a ser explorada, se for 

desconsiderado, como tem sido, a importância da 

biodiversidade, provavelmente poucas alterações acontecerão 

em relação ao crescente interesse pela aquisição de terras em 

áreas desse bioma, como também na Amazônia e na região de 

transição entre o Cerrado e a Caatinga. Essa nova fronteira 

agrícola já atende pelo nome de MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), que tende 

a se acelerar quando a ferrovia Norte-Sul entrar em funcionamento integralmente. Algum dia 

isso deve acontecer. 

A delineação desse quadro, já em curso, tem levado à aquisição de grandes quantidades de 

terras por empresas, e suspeita-se que até mesmo governos estrangeiros através de “laranjas”, 

ou como chamávamos nos anos 1980, “testas-de-ferro”, e passa a se constituir em um 

excelente investimento, principalmente em regiões de expansão agrícola como o Cerrado.[2] 

Consequentemente os impactos que decorrerão de tudo isso tende a ampliar o processo de 

degradação ambiental e de aceleração da devastação desse bioma. Por mais que as pesquisas 

desenvolvidas nas Universidades e por algumas ONGs e institutos focados na sustentabilidade 

ambiental, indiquem a existência de um rico potencial da biodiversidade do Cerrado, a 

resposta para investimentos e o quantitativo de lucro que advirá em atividades exploradas 

pelas populações tradicionais, não são suficientes para se contrapor a essa lógica gananciosa 

e destrutiva. Especulação, grilagem de terras e violência, tendem a aumentar, seguindo uma 

lógica perversa que afeta há décadas a população da Amazônia. 

Nos dias de hoje assistimos estarrecidos aos 

desmatamentos impunes na Floresta Amazônica, 

avançando sobre áreas de proteção ambientais e 

reservas onde vivem populações indígenas, com o 

objetivo de espalhar gado por toda aquela região. À 

custa de um genocídio ambiental. 

Cabe a todos aqueles que vivem nesses biomas sob 

perversos ataques criminosos e os que estudam sua riqueza natural e importância da sua 

biodiversidade, insistir em apontar os riscos que isso causa e a possibilidade de futuramente 

boa parte desses biomas se tornarem improdutivos e desertificados. O uso excessivo da água 

para irrigação, por exemplo, com a utilização de grandes pivôs centrais, a esgotarem rios, 

córregos e lençóis freáticos, é um bom exemplo dos desatinos que se cometem sem levar em 

conta os desgastes inevitáveis desses excessos, como por exemplo, a salinização do solo. 

Acrescente-se a isso outros interesses que estão por trás desse modelo de produção agrícola. 

Refiro-me agora às essas disputas exercidas por corporações gananciosas, e criminosas, que 

inundam o campo com produtos químicos responsáveis pela ampliação dos casos de câncer, 

e outras doenças que causam deformidades, no Brasil e no mundo. São os agrotóxicos, 
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venenos que eliminam pragas, mas que trazem junto um efeito perverso e profundamente 

destrutivo para as pessoas e toda a biodiversidade.[3] Agora que os representantes 

latifundiários tomaram o Congresso de assalto, já se realizam mudanças da legislação para 

facilitar a comercialização desses venenos.[4] 

Essas corporações, a maioria multinacionais, ou transnacionais (porque o mercado de ações 

se globalizou), usam de todos os tipos de práticas delinquentes para burlar legislações e buscar 

apoio em setores políticos conservadores com o intuito de conter proibições – como ocorre 

em outros países – mesmo para certos produtos claramente comprovados como extremamente 

nocivos à vida humana. Calcula-se que cada brasileiro, em média, por ano consuma em torno 

de 5,2 litros de agrotóxicos, embora existam estudos que apontem para uma maior 

quantidade.[5] 

E essas Corporações atuam não somente na área de 

alimentos, como é de suas características, mas em 

outros setores geradores de disputas internacionais e 

guerras como o petróleo, indústria farmacêutica e de 

produtos veterinários. São gigantes que possuem fortes 

influências em poderosos Estados-Nações, 

principalmente os de suas origens, como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha etc. 

Muitas delas tem seus produtos também fabricados aqui no Brasil, como Basf, Bayer, 

Syngenta, DuPont e Monsanto. 

Como defender o Cerrado e a Amazônia em um tempo em que todos os olhares gananciosos 

e geopolíticos estão voltados para esses imensos chapadões de uma paisagem que dá uma 

impressão de pobreza, mas que esconde uma enorme riqueza? Se todas as transformações que 

são visíveis nos Estados centrais, ou do imenso sertão brasileiro, se deram às custas de grandes 

investimentos agrícolas, e com isso possibilitou um forte crescimento econômico, como frear 

nos dias de hoje a continuidade de um processo que se agigantou e ameaça a riqueza natural 

de um importante bioma? Pois se foi exatamente isso que aconteceu com a Mata Atlântica, 

em toda sua extensão, desde o Nordeste brasileiro até o Sudeste? A diferença é somente 

temporal, pois enquanto a destruição da Mata Atlântica levou séculos para atingir esse 

percentual ínfimo de menos de 15% do remanescente original, o ímpeto e a celeridade com 

que se dá a destruição do Cerrado e da Amazônia é muito mais acentuado, decorrente de todos 

os avanços tecnológicos e levará apenas décadas para atingir esses mesmos índices. 

Esse é um desafio que se apresenta para todos 

aqueles que são estudiosos do Cerrado e da 

Amazônia, mas que compreendem também todo o 

processo de desenvolvimento socioeconômico 

desse enorme sertão brasileiro, até a metade do 

século XX pouco valorizado. O progresso que se 

vê é conseguido às custas de uma enorme 

concentração de riqueza, como decorrência do modelo agrícola utilizado, que causa outros 
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efeitos colaterais. Um deles, a expulsão de quase toda uma população rural para as cidades, 

potencializando um crescimento desordenado das mesmas e um cinturão de miséria em suas 

periferias responsáveis em grande parte pelo aumento da criminalidade e do consumo de 

drogas que destrói o futuro de boa parte da sua juventude e mantém as pessoas reféns da 

violência e do medo. 

Assim, são as condições criadas pela acelerada penetração em direção ao heartland brasileiro, 

desde a marcha para o Oeste na época varguista, até a instalação da capital federal, 

seccionando o território goiano, e todo o projeto de integração nacional visando o controle 

estratégico da grande Amazônia posto em prática por Juscelino Kubitscheck no final da 

década de 1950 e consolidada pelos governos da ditadura militar. 

Mas foi mesmo a revolução tecnológica na agricultura o principal responsável pela 

transformação acelerada de um solo seco em terreno de ótimo potencial produtivo. Aliado à 

característica climática sem muitas alterações, dividida em duas estações, a seca e a chuvosa, 

propícia à atividade agrícola e à pecuária. 

Desfazer essa visão de um território somente adequado à instalação do grande agronegócio, e 

buscar outros caminhos alternativos de desenvolvimento, que se preocupe com a conservação 

da biodiversidade e de outros modelos sustentáveis de produção agrícola, é uma enorme tarefa, 

que cabe à universidade, aos pesquisadores e a todos aqueles que lutam pela exploração 

democrática e não destrutiva das riquezas que a natureza possui, em benefício da maioria e 

em prol da construção de um mundo com outra compreensão a respeito da vida. 

É evidente que a conjuntura política torna muito 

difícil essa tarefa. Aliado a uma crise sanitária, 

decorrente dessa terrível pandemia que nos aprisiona. 

Infelizmente, a população brasileira, 

majoritariamente citadina e entregue às promessas 

divinas de prosperidades farsescas, tem feito escolhas 

políticas que alimentam políticos insensíveis para essas realidades e que incentivam todo o 

tipo de perversidades e práticas destrutivas sobre a natureza. O povo pobre das periferias nas 

metrópoles, e nas pequenas e médias cidades, que empoderam esses indivíduos, são os 

mesmos que sofrerão as mais perversas consequências, de políticas de estado 

concentracionistas e tendo como alvo a produção agrícola de commodities. 

Ao apostar nesse tipo de investimentos o governo brasileiro, e da maioria dos estados, abdica 

de uma política econômica que valorize cadeias produtivas que possuam enormes valores 

agregados, com altos investimentos em ciência e desenvolvimento tecnológico. O incentivo 

ao grande agronegócio, além de perverso para a natureza e a biodiversidade dos biomas, 

expulsa do campo o pequeno produtor, não agrega valor aos produtos e alimenta uma 

desigualdade social criminosa, com a concentração de riqueza cada vez mais nas mãos de um 

percentual menor de pessoas. Além de enfraquecer o pequeno produtor, a agricultura familiar 
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e o associativismo necessário para a sobrevivência do trabalhador rural e sua permanência no 

campo. 

Isso representa um enorme atraso para o nosso país, para o nosso povo, e já se reflete nas 

estatísticas que apontam o crescimento da pobreza, do aumento do número daqueles que 

passarão fome nos próximos anos, mas, conforme tem sido divulgado amplamente, do 

crescimento da riqueza de um número restrito de bilionários sem nenhum compromisso com 

o desenvolvimento nacional brasileiro, e certamente possuidores de contas em paraísos fiscais, 

e de off shores, como denunciado nos escândalos recentes conhecido como “Panamá Papers”. 

Nos cabe, conhecedores dessa realidade perversa, 

prosseguirmos apostando na ciência, no conhecimento, nas 

universidades, e no fortalecimento de diversas instituições 

não governamentais que são incansáveis em apontar essas 

políticas nocivas e defenderem os biomas que estão sendo 

destruídos e nos levando mais rapidamente, por conta 

dessas ações antropogênicas, para a sexta extinção, que afetará milhares de espécies em nosso 

planeta. Não é simples, mas requer disposição, compreensão e determinação para enfrentar 

esse momento muito complicado para o nosso país, para o planeta, para a natureza e a 

humanidade de maneira geral. 

 

NOTAS: 

(*) Esse texto é uma adaptação e atualização de artigos que já produzi e publiquei, inclusive no Blog, preparado 

especialmente para o X MAF 2020, evento organizado pelo grupo PET GEO UFPE. A mesa redonda, da qual 

participei, ao lado da profª. Drª Monica Cox, foi intitulada: ESTADO, AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE: 

POLÍTICAS TERRITORIAIS E DESENVOLVIMENTO DO BRASIL, realizada por via remota em 

02/12/2020. Pode ser acessada através do link: https://www.youtube.com/watch?v=kQ4XxWGuKTs 
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