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Esta nova edição da Revista Facom mostra que ainda 
podemos ter alguma esperança neste presente futuro 
que vivemos. Quando tudo parece ser inaceitável neste 
caminho sem volta em direção à beira de um abismo, 
nossos professores apostam na inteligência. Sim, o 
conjunto de textos aqui publicados sincronicamente, 
questiona a mesmice contemporânea e aponta caminhos, 
que nos dão esperanças. Ideias que indagam, dúvidas 
que assombram, convicções que intimidam.

A professora Neiva Pitta Kadota discorre sobre As 
fendas do fantástico em Bioy Casares e para pensar 
a obra “A invenção de Morel” busca as referências 
nas vanguardas históricas que desafiavam o olhar 
automatizado do receptor. A professora Tatiana Amendola 
Sanches em seu texto Bonitinha e Ordinária: a arte de 
rua em Banksy e outros artistas da atualidade, caminha 
sobre a linha tênue entre marginalidade e cultura, e 
mostra algumas possibilidades de expressão artística 
alternativas hoje incorporadas pelo sistema. O professor 
Martin Cezar Feijó abre a discussão em As portas do 
céu e do inferno e escreve com propriedade sobre as 
ideias de Aldous Huxley e Timothy Leary para pontuar a 
relação entre inteligência e criatividade no panorama da 
contracultura.

Na mesma linha de reflexão, ou seja, por caminhos 
diversos apontados pelo mainstream, o professor André 
Gatti em seu texto Por um cinema intelectual, contra o 
cinema industrial narrativo, traça suas reflexões a partir 
das ideias de Guy Debord desenvolvida no seu livro 
“A sociedade do espetáculo”. O professor Luiz Alberto 
Machado trata em seu texto Peixe na água: trajetória de 
uma conversão, do percurso e as influências do peruano 
Mario Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura de 2010. 

O professor José Correa Leite, um dos organizadores 
do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, traça uma 
longa e brilhante reflexão em seu ensaio As ciências do 
Sistema Terra e as disputas epistemológicas do século 
XXI, discutindo a ciência moderna e sua dupla vocação: 
a busca de um entendimento abrangente e verificável da 
realidade e o controle das forças da natureza. Finalmente, 
o ensaio do professor Fernando Amed Abandonai toda 
a esperança, o vós que entrais, a partir da reflexão de 
três obras clássicas de ficção consideradas distópicas: 
“1984”, de George Orwell; “Admirável Mundo Novo”, de 
Aldous Huxley; “A Revolta de Atlas”, de Ayn Rand. 

Aproveitem! Há esperança apesar da mesmice 
contemporânea.

Rubens Fernandes Junior 
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Resumo Abstract

Palavras-chave Keywords
Bioy Casares, Morel, fantastic literature, invention, 
contemporaneity

Bioy Casares, Morel, literatura fantástica, invenção, 
contemporaneidade

At time when literary or film narratives turn to the 
questions of the flawnessless of machines, wich are 
getting faster, more powerfull and effective, Adolfo 
Bioy Casares’s fantastic ficcion The invention of Morel’ 
has become more and more contemporary. This is the 
issue that the text discusses: the contemporaneity of 
Casares’s novel.

Num momento em que as narrativas literárias ou 
fílmicas têm se voltado para a questão da perfeição 
das máquinas, cada vez mais velozes, mais potentes e 
eficazes, a obra fantástica A invenção de Morel, de Adolfo 
Bioy Casares, se torna ainda mais atual. É essa questão, 
a atualidade da novela de Casares, que este texto busca 
resgatar.    
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E r a  u m 
mundo em turbulência, em especial no 
burburinho europeu do final do século 19 e 
das primeiras décadas do século 20, quando 
a busca pelo novo em todas as linguagens 
tornara-se quase uma norma. Na poesia, 
Mallarmé fazia um revolucionário rearranjo 
com as palavras e uma nova utilização do 
espaço da página, desorientando seus 
leitores. Desafiando o olhar automatizado 
do receptor, nomes como Duchamp 
chocavam o mundo compartimentado 
das artes com suas rupturas sem uma 
localização predeterminada para seus 
trabalhos, mesclando arte, cientificismo 
e experimentalismo. Nasciam os ready-
mades. As inovações vindas da Rússia, na 
pintura de Rodtchenko, de Kandinsky, de 
Matisse e outros, tinham como elemento 
mais presente o estranhamento em seus 
temas, seus traços e suas cores. E no 
cinema, Eisenstein com a sua montagem 
reunia imagens cênicas, aparentemente 
paradoxais, rompendo com a linearidade 
narrativa responsável pelo deciframento 
fácil e imediato. Em tudo, então, se 
observava um desejo imperioso de 
uma ressignificação no representar um 
mundo outro, cada vez mais laico, mais 
industrializado, em transformação veloz 
e contínua, e cujas alterações radicais 
se operavam em todas as áreas do 
conhecimento. 

Não só na Europa, mas nos Estados 
Unidos, nesse período, autores como 
Gertrude Stein confundiam o leitor com 
o impacto criado por suas contínuas 
retomadas de frases e trechos, compondo 
um “sistema interno de ecos” que se 

voltavam sobre si mesmos na busca de uma 
reflexão sobre a própria constituição de sua obra. 
Mas é preciso lembrar que muito antes dela, quase 
um século antes, Edgar Allan Poe marcava já a 
literatura, criando novos estilos que se distanciavam 
de autores e obras anteriormente publicados. Se 
as simuladas repetições de Stein atordoavam o 
leitor despreparado, o fantástico de Poe criava, em 
sua época, universos insuspeitos e macabros que 
viriam a influenciar posteriormente escritores até 
de outros continentes, como a América Latina, por 
exemplo. E não há novidade em lembrar as marcas 
de Poe nas narrativas de Julio Cortázar, que em 
sua obra tanto mergulhou, como se pode observar 
em Valise de Cronópio. Ali, Poe nos é revelado por 
Cortázar como um dos seus grandes “cronópios”. O 
que comprova que o homem nunca se contentou 
com a mesmice. E nesse início de século, o século 
20, com a velocidade em ascensão, tudo parecia 
estar em transe. Tudo parecia fora de lugar. E estava. 

Na Argentina, uma efervescente temperatura 
literária se revelava com o surgimento dos nomes 
de Jorge Luis Borges e seu amigo Adolfo Bioy 
Casares. A ficção portenha enveredava, nesse 
período, por um caminho surpreendente que se 
completou depois com Julio Cortázar e seus jogos, 
“de amarelinha” ou não, de sua singularíssima 
obra. Foi para muitos críticos o período mais 
representativo e isso se deve, sem dúvida, à 
inventividade de temas e de tramas, em que os 
personagens passaram a transitar pelas páginas 
como espectros inapreensíveis, e os relatos não 
mais se prendiam às meras situações do cotidiano, 
mas sim às insólitas armadilhas que a teia ficcional 
passou a oniricamente proporcionar.

Assim, a marca do fantástico se colou às 
assinaturas de escritores latino-americanos, 
entre eles, Borges e Bioy Casares.  Amigos e 
colaboradores que eram, dialogavam em suas obras 
e, por isso, ao falar de Casares, é impossível não 

“Ante uma imagem que sonha, é preciso tomá-la como um 
convite para continuar o devaneio que a criou.”

“Imaginar será sempre maior que viver”
Gaston Bachelar
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citar o amigo e escritor Jorge Luis Borges. E se este 
se notabilizou com seus contos: os mais herméticos, 
os de maior erudição, o outro, Bioy Casares, ganhou 
notoriedade não só por seus contos, mas por seus 
romances ou novelas, em especial a mais sedutora 
delas A invenção de Morel. Obra publicada em 
1940, e reconhecida internacionalmente pela 
imaginação privilegiada desse autor, que com 
apenas 26 anos de idade provocou o espanto dos 
leitores com uma narrativa que só se revela mais 
nítida após um desdobramento de leituras atentas, 
graças às “muitas sutilezas da execução”, conforme 
o olhar de Borges.

Depois dela, outras obras marcaram o percurso 
literário de Adolfo Bioy Casares. E O sonho dos 
heróis nos coloca também diante de uma ficção 
engenhosamente tecida em um universo mágico 
em que os personagens se deslocam num tempo-
espaço em que a forma especular se encarrega 
de fundir o ano de 1930 com o de 1927 para 
concretizar, na terceira noite de carnaval, o que o 
destino havia traçado para aquele herói, naquela 

noite do passado, mas que fora driblado 
pela bela personagem, a mascarada. E 
outros romances e contos que aderem à 
nossa memória após a leitura da última 
página. Mas nada é tão fascinante quanto 
o contato com os devaneios da narrativa 
sutil e surpreendente de A invenção de 
Morel. E dessa obra, Alvaro de La Rica, 
em seu blog, faz uma afirmação pouco 
comum. Ele diz:

No soy um entusiasta de Bioy 
Casares, lo confieso, pero como toda 
excepción que confirma uma regla, 
si que me fascina “La invención de 
Morel”. No conozco historia de amor 
tan desesperada. Ni sueño tan real...

Nela, encontramos um personagem 
angustiado, fugitivo de uma prisão, que 
se embrenha nos cenários exóticos de 
uma ilha longínqua e maldita, conhecida 
apenas pela malignidade ali existente 
(ilusoriamente vista como uma doença 
letal e inexplicável que atacava a todos que 
dela se aproximassem). Por essa razão, 
afastava dos aventureiros a ideia de ali 
se abrigar. Mas é ali mesmo, nesse local 
tão inóspito, que o fugitivo busca refúgio e 
onde se depara também com um contexto 
em que se mesclam o medo, a surpresa e 
a magia.

“remei desesperadamente e cheguei 
à ilha (com uma bússola que não 
entendo; sem orientação; sem 
chapéu; doente; com alucinações); 
o bote encalhou nas areias de leste 
(sem dúvida, os recifes de coral, que 
rodeiam a ilha, estavam submersos); 
permaneci no bote mais de um dia, 
perdido em episódios horríveis, 
esquecendo até que tinha chegado.” 
(pág. 18)

A narrativa é pessoal. É o registro de seus 
tormentos, das sensações que o afligem. 
Sensações estas que são grafadas nas 
linhas de um diário para, se não morrer 
logo em seguida, “deixar testemunho do 
adverso milagre”. E o autor nos coloca 
diante de uma realidade fantasmagórica 
em que o fugitivo, que ali busca se ocultar 
com segurança para livrar-se da prisão 

Bioy Casares (1963)
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perpétua imposta pela justiça, acaba 
por se envolver em uma teia muito mais 
terrível e insuspeita. Primeiro pela atração 
que o prende a uma visão singular, e 
inalcançável, de uma imagem feminina 
e fugidia e, segundo, como consequência 
da primeira, por pura contingência 
emocional, a uma dimensão outra em que 
a possibilidade do eterno substitui o real e 
o biológico.

O paradoxo então se instaura, pois para 
ganhar a liberdade de poder estar em 
contato com a visão que o seduz, ainda 
que virtual, por quem se sente não só 
atraído mas obcecado, ele tem de optar 
por um outro tipo de clausura. E essa figura 
que o atrai e sem o saber duplamente o 
aprisionará é Faustine.

Mas onde vive Faustine? Segui-a 
durante semanas. Fala do Canadá. 
Nada mais sei. Mas há outra pergunta 
que se pode fazer – com horror: 
Faustine vive?

E essas dúvidas o atormentam naquele 
mundo platônico, onde observa e não é 
observado, embora desconheça esse fato. 
Um mundo de frestas, de fios de luz e sons, 
sons de vozes estranhas a seus ouvidos 
que perturbam ainda mais sua percepção 
diante de espectros tão inacessíveis, 
sem uma explicação lógica, exceto pela 
descoberta tardia da presença ilusória 
daqueles personagens que aparentemente 
transitam pela ilha, e que parecem também 
persegui-lo, ao mesmo tempo em que 
o ignoram e, assim, aprofundam sua 
angústia. Aos poucos, essas personagens 
são identificadas pelos diálogos que ouve 

a pouca distância e é quando o nome de Faustine 
se torna audível para ele e se fixa em sua mente, 
provocando alucinações pela paixão que nele 
desperta.

“Antes não pensava que uma ação pudesse 
me trazer boa ou má sorte. Agora, repito, 
de noite, o nome de Faustine. Naturalmente 
gosto de pronunciá-lo, mas estou angustiado 
de cansaço e continuo repetindo-o (às vezes, 
sinto náuseas e ansiedade próprias de doente, 
quando adormeço).” (pág.103)

E Faustine, essa enigmática figura que um dia pela 
primeira vez ele avista no alto de uma colina, naquela 
ilha que julgava desabitada, e que ao entardecer 
ela surge para apreciar o pôr do sol, torna-se 
uma imagem viva e dominante em seus diuturnos 
delírios. Essa aparição se repete dia a dia. Ela surge 
e ressurge diante dele que, cada vez mais envolvido 
emocionalmente, faz de tudo para ser visto por ela 
e já não mais se preocupa com sua segurança, e 
sim apenas por atrair a sua atenção, mas os olhos 
de Faustine não são capazes de captar sua figura, 
que é real, física, diferente da silhueta dessa garota-
miragem, “mera aparência” ou “uma nova espécie de 
fotografia”.

Enlouquecido por essa obsessão, o fugitivo se 
encoraja a sair de seu esconderijo na mata, que 
oscila entre a exuberância e a morbidez, a vida e a 
morte, característica de toda aquela ilha, e se arrisca 
pela casa/museu, uma construção sofisticada, 
luxuosa mesmo, abandonada como tudo na ilha, na 
expectativa de entrar em contato com Faustine. Antes 
se ocultava pelo medo de ser visto e denunciado 
à justiça, de voltar à prisão da qual fugira. Agora, 
porém, nada mais lhe importa, quer apenas estar 
junto de Faustine, tocá-la, senti-la, desvendar seus 
segredos.

E a aventura de penetrar nesse ambiente é o ponto 
alto da narrativa pela descoberta, em seu interior, da 
magia aterradora de um grupo de pessoas que, como 
Faustine, habitam um espaço irreal. São imagens 
tridimensionais projetadas por uma supermáquina 
inventada por Morel, o protagonista dessa fábrica de 
ilusões - e daí o título da obra -, que as imortalizou em 
uma semana de registros holográficos ininterruptos, 
num tempo pretérito e que, para sempre, retornariam 
incessantemente como se vivas estivessem.

“Uma pessoa, um animal ou uma coisa é, 
diante dos meus aparelhos, como a estação 
que emite o concerto que vocês escutam pelo 
rádio. Se ligarem o receptor de ondas olfativas, 
sentirão o perfume dos jasmins que há no peito 
de Madeleine, mesmo sem vê-la. Ligando o 

Bioy Casares (1969)
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setor de ondas tácteis, poderão acariciar seus 
cabelos, suaves e invisíveis, e aprender, como 
os cegos, a conhecer as coisas com as mãos. 
Mas se ligarem todo o jogo de receptores, 
Madeleine aparecerá, completa, reproduzida, 
idêntica; não devem esquecer que se trata 
de imagens extraídas dos espelhos, com os 
sons, a resistência ao tato, o sabor, os cheiros, 
a temperatura perfeitamente sincronizados. 
Nenhuma testemunha admitirá que são 
imagens.” (pág. 83)

Essa narrativa genial, que é mais do que nunca 
atualíssima, revela a preocupação do autor com 
o mundo das máquinas, em ascensão à época 
como o cinema, por exemplo, que já começara 
a se reinventar e nunca mais deixou de fazê-lo, 
oferecendo cada vez mais vida às imagens e 
movimentação intensa às películas. Ou como hoje 
com uma tecnologia que velozmente se aperfeiçoa 
com a geração das imagens em 3D, o que nos leva 
a ter uma perfeita ilusão do real. Máquinas que 
copiam o homem, que copiam a vida em todas as 
suas instâncias e peculiaridades. Isso levou Bioy 
Casares, muito precocemente, a vislumbrar um 
futuro de imagens e sensações insuspeitas até 
então. Um universo onde o autêntico se confunde 
com o inautêntico e a dissociação de um e outro 
não é mais perceptível ao olho humano. 

Por essa visão antecipada do que a tecnologia 
poderia nos proporcionar, mas só viria à tona 
com essa vitalidade no século XXI, Bioy Casares 
poderia ser considerado, na literatura, o precursor 
da visão imagética em 3D, ao engendrar um relato 
ficcional fantástico que reflete sobre a projeção e 
perfeição do duplo, do real em oposição ao virtual, 
mas também sobre a questão do efêmero da vida, 
que queiramos ou não se extingue, ciente de que 
só o eterno da imagem poderá viver infinitamente 
em substituição a nós. Quantas e quantas vezes 
revemos uma foto ou um filme? Nesse momento, 
ainda que precariamente, nada mais fazemos que 
acionar a (diabólica?) “invenção de Morel”, hoje não 
mais numa ilha distante, mas ao nosso alcance, 
cada vez mais próxima, mais viva, e mais nítida. 
Contudo, essa máquina quase perfeita ainda não 
atingiu seu ápice na fantasia do autor, e Santaella 
e Nöth, na obra Imagem, a ela assim se referem: “A 
máquina de Morel tudo podia registrar e eternizar, 
as aparências, as sensações, a tridimensionalidade 
dos corpos e seus suores. Só não podia eternizar a 
consciência” (pág.137). E aqui se percebe que, não 
fosse a incompletude do invento por essa ausência, 
brincar de Deus quase deu certo.

E dessa narrativa, que Jorge Luis Borges 
considera ter um argumento admirável, ele 
diz em um trecho de seu prefácio à obra 
que Casares: “Desenvolve uma Odisseia 
de prodígios que não parecem admitir outra 
clave que não a da alucinação ou a do 
símbolo, e decifra-os plenamente mediante 
um único postulado fantástico, mas não 
sobrenatural.” E finaliza sua apresentação 
para a obra com a já conhecida afirmação: 
“Discuti com seu autor os pormenores da 
trama; reli-a. Não me parece imprecisão 
ou hipérbole classificá-la de perfeita.” (pág. 
10) Assim, a máquina de Morel, criada pelo 
inventivo escritor argentino na busca da 
imitação da natureza, pode não ter atingido 
a perfeição, mas a sua narrativa, desviando-
se da cópia do real e enveredando pelas 
trilhas do fantástico, sem dúvida.
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In Culture’s and Art’s interdisciplinary perspective, the 
search of creativity as mind’s expansion, in psychedelic 
experience from two intellectuals of counterculture: 
Aldous Huxley and Timothy Leary. 

Em uma perspectiva interdisciplinar em Cultura e Artes, 
uma busca de criatividade como expansão da mente, a 
partir das experiências psicodélicas de dois intelectuais 
que marcaram a contracultura: Aldous Huxley e 
Timothy Leary. 
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Dois conceitos 
serão decisivos para o século XXI: 
Inteligência e Criatividade. Conseqüência 
das revoluções científicas e tecnológicas 
que marcaram o mundo após a revolução 
industrial; o que os marca, como vários 
outros conceitos, é exatamente um caráter 
polissêmico, complexo e flexível. Vários 
são os sentidos que se emprega para o 
conceito de criatividade, como se pode 
ver neste I Congresso Internacional de 
Criatividade e Inovação. Seja no âmbito 
da psicologia ou no âmbito em outras 
ciências humanas, como a antropologia, 
por exemplo. 

Mas a criatividade também interessa 
às chamadas “ciências duras”, como a 
biologia e a neurociência. Conceito que 
por sua complexidade e flexibilidade 
solicita também estudos interdisciplinares. 
Em 1959, o historiador da ciência Thomas 
Kuhn fez uma comunicação no III 
Congresso sobre identificação do talento 
criativo na ciência, na Universidade de 
Utha, EUA, com o título “Tensão essencial: 
tradição e inovação na pesquisa científica”; 
e que, apesar dos mais de 50 anos que 
nos separa tem muito a ver com este 
congresso sobre criatividade e inovação

Em um momento, ele diz:

Um pensamento convergente é tão essencial 
ao avanço científico quanto o divergente. Uma 
vez que esses modos de pensamento se 
encontram inevitavelmente em conflito, segue 
daí que a capacidade para suportar uma 
tensão que ocasionalmente pode beirar ao 
insustentável, é uma das principais condições 
para o que há de melhor em termos de 
pesquisa científica (Kuhn, 2011, 242).

Esta comunicação faz parte de um duplo projeto 
de pesquisa: um sobre a história cultural da 

“A mescalina nos abre o processo a Maria, mas fecha a porta que leva a Marta.”
Aldous Huxley, As portas da percepção, 1954

“Na orla boêmia de nossa rebelada cultura jovem, todos os caminhos levam à experiência 
psicodélica. O fascínio pelas drogas alucinógenas aparece persistentemente como o 

denominador comum das muitas formas tomadas pela contracultura desde o fim da
II Guerra Mundial. Corretamente compreendida (o que raramente acontece), a 

experiência psicodélica é um elemento importante da rejeição radical da sociedade 
adulta por parte dos jovens. Contudo, é essa busca frenética da panacéia farmacológica 
que tende a desviar muitos jovens de tudo quanto sua rebelião tem de mais valioso e que 

ameaça destruir suas sensibilidades mais promissoras.”
Theodore Roszak, A contracultura, 1968

“Eles não tinham mandado seus filhos a Harvard para que se tornassem Budas.”
Timothy Leary, Flashbacks, 1983

“A verdade é que tivemos medo, todos nós, de prosseguir na trilha libertária aberta nos 
anos 60 e preferimos o conformismo, a dissimulação e a hipocrisia.”

Luiz Carlos Maciel, As quatro estações, 2001

Thomas Kuhn
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inteligência e outro sobre a contracultura, dos quais 
é preciso abordar, mesmo que rapidamente, um 
pouco. O projeto de história cultural da inteligência, 
já com alguns artigos publicados, se dedica a 
estudar e pesquisar como o conceito de inteligência 
tem sido visto, principalmente na modernidade. 
Dos iluministas, que entenderam a partir de John 
Locke, a inteligência como entendimento, aos 
neurocientistas, que estudam o funcionamento do 
cérebro, e se podem divergir sobre os sentidos 
atribuídos à capacidade cognitiva, as inteligências, 
sabem que este é um vasto campo a ser ainda 
explorado, seja no âmbito de sua própria definição 
ou no desvendamento dos mecanismos de 
funcionamento da massa cerebral. Mas o objetivo 
desta comunicação fica num âmbito de uma 
pesquisa em história cultural, dentro de uma linha 
de pesquisa interdisciplinar em cultura e artes no 
contexto da contemporaneidade. 

Já o projeto sobre a contracultura, também 
interdisciplinar em cultura e artes, se volta para 
um contexto específico, periodizado entre 1967 e 
1969, quando ocorreram os principais eventos nos 
Estados Unidos da América do Norte: o Verão do 
Amor na Califórnia em 1967, em que pouco mais 
de 20 mil pessoas, identificadas como “hippies” 
comemoraram o início da Era de Aquário, e o 
Festival de Woodstock no Estado de Nova York, em 
que mais de meio milhão de jovens se dedicaram a 
três dias de paz, amor e música, em um ato político-
cultural contra o envolvimento dos EUA na guerra 
do Vietnã e a favor da liberdade total, incluindo 
a sexual e a utilização de drogas, uma questão 
pertinente que será discutida a frente. Do Verão do 
Amor ao Inverno da Desilusão, tudo aconteceu com 
muita rapidez...

Dois temas aparentemente sem relação entre 
si; um sobre as habilidades humanas em lidar 
com a chamada vida real; os negócios, a gestão, 
o trabalho, os estudos, em que até critérios foram 
adotados para estabelecer como classificar as 
pessoas por suas capacidades cognitivas; e outra, 
como um movimento que se propunha a criar 
uma vida exatamente fora dos padrões normais 
de sociabilidade, incluindo o questionamento a 

uma ética familiar e um respeito às leis 
instituídas pelo poder político.  

O encOntRO entRe PesquisAs 
inteRdisciPlinARes

O que pode permitir uma ligação de 
hipótese de pesquisa acadêmica entre 
uma história cultural da inteligência 
e a contracultura?   Exatamente o 
que se propõe este Congresso sobre 
Criatividade e Inovação!... Encontro entre 
pesquisadores de várias áreas que permite 
uma reflexão, com todos os riscos que isto 
implica, sobre a busca de uma definição, 
ou mais precisamente de definições sobre 
Criatividade. 

Criatividade como um atributo da 
inteligência, mas também como uma 
possibilidade que rompe as normas 
vigentes, que pode estar marcada por 
um sentido antropológico do desvio e da 
divergência (Velho, 2003). Pode-se até 
também afirmar aqui que criatividade 
e inovação podem ser vistas como 
sinônimos, embora nem sempre as 
soluções criativas sejam necessariamente 
originais. Mas uma definição que será útil 
a este trabalho é a que estabelece que a 
criatividade pode ser definida como “a arte 
de possibilidades expandidas” (Weston, 
2007). 

Alguns campos da psicologia - como o 
behaviorismo (Skinner, 2006) - indicam 
possibilidades bem claras e plausíveis, no 
sentido de entender a criatividade como 
um processo de resolução de problemas, 
em que o primeiro passo é exatamente 
identificar o problema a ser solucionado, 
como é o caso do método conhecido em 
inglês como creative Problem solving, 
cPs (1985, Isaksen; Treffinger)2.  Os anos 
1990 foi um período fértil para o debate 
e aplicação em vários níveis de soluções 
criativas.  Com a neurociência também: 
vários avanços têm sido alcançados 
neste início de século, inclusive com o 
mapeamento do cérebro no momento em 
que a criatividade é registrada em tempo 
real. 

A neurocientista brasileira Suzana 
Herculano-Houzel, em sua coluna 
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quinzenal no Caderno Equilíbrio, do jornal Folha 
de S. Paulo (10/05/2011, p. 5), com o título “De 
improviso”, assim definiu a criatividade do ponto 
de vista da neurociência, na qual os improvisos 
dependem, no caso de um músico de jazz, de muito 
treino, mas exatamente do momento em que se 
libera do próprio treino:

Hoje, a neurociência já tem uma resposta. 
Não é porque a criatividade exija a ativação 
de alguma parte não treinada do cérebro; 
pelo contrário, a criatividade depende das 
mesmas regiões que são responsáveis pelos 
sentidos, pela memória, pelo reconhecimento 
dos padrões – mas atuando de formas 
diferentes, inusitadas, livres do autocontrole 
que aprendemos a exercer o tempo todo.

Portanto, por esta perspectiva, a criatividade 
não pode ser vista como obra do acaso, nem 
de uma inspiração simplesmente, mas de um 
profundo repertório e treinamento, que ocorre sem 
o “cerceamento pré-frontal” do próprio cérebro, em 
que se ignora o julgamento que interfere na própria 
criação. É isto que diz também o pesquisador David 
Shenk, para quem o treino é a resposta com relação 
à inteligência (2011), e que tudo que ouvimos falar 
sobre genética, talento e QI pode ser considerado 
equivocado.  

Uma questão também que não será resolvida 
aqui, embora tenha que ser levada em conta, diz 
respeito à relação entre inteligência e criatividade, 
que nem sempre podem estar necessariamente 
associadas. Como afirmou a pesquisadora Solange 
Mugia Wechler, em estudo que já é considerado um 
clássico sobre o assunto, é preciso distinguir, apesar 
das diferentes definições de tanto de criatividade 
quanto de inteligência:

As diferentes abordagens sobre o que é a 
inteligência demonstram a complexidade do 
processo intelectual. Infelizmente, a avaliação 
da inteligência tem sido feita, quase que 
exclusivamente, pelos testes de Q.I. ou testes 
de rendimentos intelectuais. Esses testes, 
além de serem altamente contaminados 
pelo nível socioeconômico e pelo nível de 
escolarização do indivíduo, só avaliam uma 
das áreas do pensamento, que é o raciocínio 
convergente, ou seja, aquele que procura 
uma única resposta certa para solucionar um 
problema. Tais testes, como se pode concluir, 

penalizam os indivíduos criativos, que 
raramente vêm uma única resposta a 
ser dada para uma situação-problema 
(Wechsler, 1998, 146).

Mas o objetivo desta comunicação 
não tem a pretensão de “esclarecer” 
qual a melhor forma de conceituar 
tanto inteligência quanto criatividade, 
e sim de apontar para uma pesquisa 
em história cultural sobre a forma como 
esta compreensão foi utilizada no plano 
empírico e intelectual. E principalmente 
através da pesquisa sobre dois intelectuais 
que tiveram papel decisivo no contexto da 
contracultura: Aldous Huxley e Timothy 
Leary.

O inglês Aldous Huxley, na década 
de 1950, deu início a uma pesquisa 
polêmica sobre a utilização de drogas 
alucinógenas na busca de uma expansão 
da mente; e esta pesquisa alimentou a de 
um importante professor de psicologia da 
Universidade de Harvard, Timothy Leary, 
sobre inteligência e criatividade a partir 
de drogas psicodélicas, por ele assim 
definidas a partir do grego psico = alma; 
delos = expansão. 

As PORtAs dA PeRcePçãO

Aldous Huxley (1894-1963), neto de 
Thomas Henry Huxley, de uma família 
de vários cientistas importantes, foi 
considerado um dos escritores mais 
decisivos do século XX. Começou 
sua carreira muito cedo, adquirindo 
reconhecimento por volta dos vinte anos, 
mas seu grande momento, e ainda atual no 
século XXI, foi a publicação em 1932, com 
pouco menos de 40 anos, de uma ficção 
científica fundamental: Brave New World 
(Admirável Mundo Novo). Um romance 
ousado, uma distopia premonitória sobre 
um mundo dominado pela ciência, em 
que as pessoas seriam diferenciadas 
por castas de acordo de seus códigos 
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genéticos, programados por laboratórios. Uma 
história que se passa em um futuro sombrio, no ano 
632 da Era Ford, outra ironia com relação ao impacto 
da ciência e tecnologia na vida das pessoas. 

Mas seu registro mais importante para os 
objetivos desta comunicação não foi uma ficção, 
e sim o relato de uma experiência: The doors of 
perception (As portas da percepção), publicado 
em 1954. A experiência com a mescalina permitiu 
a Huxley, além do fascínio que gerou entre jovens 
dos anos 1960, discutir sobre as possibilidades de 
expansão da mente a partir de utilização de uma 
droga alucinógena. 

O livro inspirou, no contexto da contracultura, 
até o nome de uma banda de rock decisiva para 
os anos da contracultura, The Doors, que surgiu 
sob liderança do poeta Jim Morrison no campus da 

Universidade da Califórnia de Los Angeles, 
UCLA, onde ele fazia curso de cinema.

Huxley considerava acima de tudo 
uma experiência científica sobre as 
possibilidades de expansão da mente, 
mesmo que tenha discutido aspectos 
místicos ou mesmo uma função teológica 
na utilização dos alucinógenos. O ensaísta 
Manuel da Costa Pinto, que apresenta 
uma das edições do livro no Brasil, assim 
interpreta a experiência:

O fato, porém, é que em nenhum 
momento Huxley parece buscar nos 
alucinógenos uma conversão mística 
ou uma ruptura absoluta com o mundo 
ordinário. Tampouco parece movido 
por um desacordo essencial com 
relação aos cárceres psicológicos e 
perceptivos da realidade empírica. 
Enquanto Blake era um gnóstico 
para quem “o caminho dos excessos 
leva ao palácio da sabedoria”, Huxley 
fez do excesso de sabedoria e de 
curiosidade um caminho para o 
palácio do êxtase: é a razão que, 
percebendo sua insuficiência perante 
a pluralidade do mundo, busca uma 
abertura para novas formas de 
percepção que sejam uma alternativa 
ao solipcismo (essa perversão 
do idealismo) e ao behaviorismo 
(perversão do empirismo). Neste 
sentido, Aldous Huxley é um perfeito 
agnóstico (Huxley, 2002, 13-14).

Mas a experiência de Huxley foi a 
inspiração decisiva para que professores 
de psicologia de Harvard, liderados por 
Timothy Leary (1920-1996), tenham 
realizado experiências ainda mais radicais. 
O próprio Timothy Leary, reconhecendo o 
pioneirismo de Huxley, assim o descreveu 
em sua autobiografia:

Educado em Eton e Oxford, foi 
impedido de prosseguir na carreira 
de biólogo por causa de sua visão 
deficiente. Durante a década de 20, 
escreveu diversos romances irônicos, 
satirizando a decadência da vida 
intelectual européia. 

   

Aldous Huxley

The Doors
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Huxley mudou-se para a Califórnia 
em 1935 e passou o resto de sua 
vida estudando e escrevendo sobre 
filosofia transcendental, futurismo 
e evolução da inteligência. Seus 
livros As portas da percepção, Céu 
e Inferno e o romance utópico A 
ilha fizeram dele o defensor mais 
influente das drogas psicodélicas de 
seu tempo. 

   Huxley descobriu que o seu 
interesse por drogas alteradoras do 
cérebro remontava à sua infância, 
quando leu a respeito de Erasmus 
Darwin (1731-1802), que antecipou 
o trabalho de seu neto Charles, 
explicando a vida orgânica por meio 
de princípios evolucionistas. Erasmus 
Darwin também é conhecido por ter 
plantado o primeiro pé de maconha 
(cannabis indica) da Inglaterra, com 
Sir Joseph Banks, da Royal Society. A 
planta chegou a cinco metros e meio 
de altura (Leary, 1991, 45).

Este interesse despertado por drogas 
não só tem relação com uma tradição 
familiar que envolvia pesquisa, mas 
também polêmicas, pelo menos desde o 
avô que defendeu Darwin com unhas e 
dentes dos fundamentalistas religiosos, 
como do irmão biólogo Julian Huxley, 
que lhe inspirou alguns romances, como 
também sua própria vocação frustrada 
em se formar cientista, o que foi impedido 
por seus problemas de visão, que o 
acompanharam por toda a vida. Portanto, 
a experiência na Califórnia, não só como 
escritor – chegou até a ser cotado para 
o roteiro da animação Alice no País das 
Maravilhas, da Disney, em 1950 -, mas 
também como pesquisador, o que resultou 
em seu livro mais polêmico. 

inteRdisciPlinARidAde: umA 
POnte entRe cOnhecimentOs

Em 1959, mesmo ano em que Thomas 
Kuhn abordou uma “tensão essencial” 
entre o pensamento convergente e o 
divergente na criação científica, Aldous 

Huxley - o “último sábio vitoriano”, como foi chamado 
por George Steiner (Augusto, 2006, 57) - fez uma 
série de conferências na Universidade da Califórnia, 
Santa Bárbara, com o tema “A Situação Humana”, 
o que gerou postumamente a publicação de um 
livro com o mesmo título. Nessas conferências fica 
evidente a vocação intelectual do grande escritor, 
principalmente sobre os desafios para as pesquisas 
que se julgam interdisciplinares. 

Em sua apresentação sobre o que intitula 
“educação integrada” - que pode ser traduzida 
em termos contemporâneos por “educação 
interdisciplinar” -, em palestra proferida no dia 09 de 
fevereiro de 1959, Huxley destacou que “aprender 
pouco é perigoso, mas um aprendizado altamente 
especializado pode até ser mais perigoso” (Huxley, 
1992, 11).  Aldous Huxley defendia que o papel 
do escritor, principalmente do escritor-intelectual, 
deveria ser o de um pontifex, um construtor de 
pontes entre os conhecimentos objetivamente 
observados (científicos), a experiência imediata e 
as artes. De uma certa forma, isto explica o que o 
levou à experiência com mescalina, que originou um 
de seus livros mais famosos. Mas também por ter 
gerado um profundo mal-entendido, principalmente 
o de se considerar que ele faça através do livro 
qualquer apologia das drogas. Como observou 
em Céu e Inferno, de que se ele se dedicou a esta 
“experiência visionária bem-aventurada”, com uma 
interpretação em termos de teologia buscando uma 
tradução em arte. Mas, alertou que nem sempre 
essa experiência pode ser considerada celestial: 
“Por vezes ela é terrível. Há inferno do mesmo 
modo que há céu” (Huxley, 2002, 123-124). 

Portanto, o objetivo do escritor na experiência, 
sempre acompanhado por pessoas tecnicamente 
preparadas, visava ampliar seus estudos sobre 
o funcionamento da mente, sua capacidade 
perceptiva e, mesmo sem citar explicitamente, 
expandir sua criatividade.

Um aspecto bem interessante nas lúcidas 
observações de Huxley sobre a mescalina foi uma 
utilização da metáfora bíblica de que “a mescalina 
nos abre acesso a Maria, mas fecha a porta que leva 
a Marta” (Huxley, 2002, 48). Ele faz menção a uma 
passagem no Evangelho sobre as irmãs de Lázaro, 
que Cristo ressuscitou, em que Marta simboliza 
a vida ativa, enquanto Maria, a contemplativa. 
A contemplação pode gerar um conhecimento, 
mas não necessariamente uma ação. Ele não 
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explora, pelo menos neste contexto, da relação 
entre a contemplação e a ação no que se refere à 
criatividade, que pode ser vista exatamente como 
a ponte entre a contemplação e a ação, fechando 
os ciclos na relação entre a vida contemplativa e a 
vida ativa, o que poderia ser aqui entendido como a 
vida criativa entre elas. Embora também destaque 
que “não há forma de contemplação, mesmo a mais 
passiva, que não possua conteúdo ético” (Huxley, 
2002, 49).

A pesquisa sobre a percepção alterada permitia 
vislumbrar um outro mundo, que ampliava a 
sensibilidade e permitia conhecer possibilidades 
além do plano intelectual:

Sempre me pareceu possível que, por meio do 
hipnotismo, do auto-hipnotismo, da meditação 
sistemática, ou ainda pela ação de uma droga 
apropriada, eu pudesse modificar de tal forma 
minha percepção normal que fosse capaz de 
compreender, por mim mesmo, a linguagem 
do visionário, do médium e até do místico 
(Huxley, 2002, 25).

Mas os desdobramentos acadêmicos 
dessas experiências dos anos 1950 
adquiriram uma dimensão mais radical, até 
inicialmente com respaldo institucional, na 
Universidade de Harvard, com o professor 
Timothy Leary. 

O clube PsicOdélicO de hARvARd

Timothy Leary foi de professor-
pesquisador a guru da contracultura em 
curto tempo. Banido pela universidade, 
preso como traficante de drogas, solto 
por ação armada de um grupo terrorista 
(The Weatherman), exilado na Argélia 
e no Afeganistão, chegou a se lançar 
candidato ao governo da Califórnia, contra 
Ronald Reagan, com música composta 
especialmente para a campanha por 
nada mais nada menos que John Lennon: 
“Come Together”.  Referência quase mítica 
para os jovens hippies dos anos 1960, 
deixou Nova York pelo sonho dourado da 
Califórnia. Leary escreveu muitos livros, 
lotava as salas com as palestras que dava, 
viajou muito (até ao Brasil), mas sempre 
foi tido como um perigoso subversivo, “o 
homem mais perigoso da América”. 

Assim como Freud começou suas 
pesquisas com cocaína na Viena do final do 
século XIX, também seus objetivos eram 
bem diversos do que a simples justificativa 
de consumo de drogas; Timothy Leary tem 
sido marcado por um excesso de destaque 
com suas experiências com drogas. Ele 
mesmo fez questão de declarar, em 
entrevista a um semanário canadense 
no final dos anos 1980, que se era 100% 
favorável ao uso inteligente das drogas, 
se considerava 1000% contra o seu uso 
impensado (“thoughtless”), concluindo 
que as drogas nunca tinham sido objetivo 
central em sua vida, como diziam (Leary, 
2008, 6). No fim da vida, já nos anos 1990, 
havia descoberto um outro caminho para 
a expansão da mente: a revolução digital 
e a Internet.  

O jornalista da revista Rolling Stone, 
Mikal Gilmore, sintetizou assim a 
importância de Timothy Leary do ponto de 
vista acadêmico:

Poster de Timothy Leary
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Mas três fatores diferenciavam o 
trabalho de Leary. Um deles era a 
incorporação de suas teorias de 
análise transacional no modelo 
experimental: o terapeuta não deveria 
simplesmente administrar a droga 
aos pacientes e, sentado ao lado 
deles, anotar suas reações, mas 
também tomar a droga. Outro fator era 
a implementação de uma condição 
ambiental que se tornou conhecida 
“set and setting”: se se ajustasse 
(set) a mente da pessoa que tomaria 
a droga e se proporcionasse um 
ambiente (setting) tranqüilizador, 
aumentaria significativamente a 
probabilidade de o paciente alcançar 
uma saudável reorganização 
psicológica. (Gilmore, 2010, 52).

Em suma, apesar de todas as 
acusações, que lhe custaram não só o 
emprego na universidade, mas também 
a perseguição da justiça, com várias 
prisões, o que Timothy Leary propunha, 
e somente com pesquisadores de pós-
graduação, voluntários e conscientes dos 
riscos, exigia um ambiente adequado, 
era busca de um conhecimento sobre o 
funcionamento do cérebro praticamente 
trinta anos antes da explosão dos estudos 
da neurociência no final do século XX, 
mesmo que algumas  de suas conclusões 
venham a ser questionadas por pesquisas 
mais recentes:

Aprendi que o cérebro é um 
biocomputador subutilizado, que 
contêm bilhões de neurônios 
não utilizados. Aprendi que a 
consciência normal é uma gota 
em um oceano de inteligência, que 
consciência e inteligência podem ser 
sistematicamente expandidas, que o 
cérebro pode ser reprogramado, que 
o conhecimento de como o cérebro 
opera é a questão científica mais 
urgente de nosso tempo. Estava fora de 
mim de tanto entusiasmo, convencido 
de que tínhamos encontrado a chave 
que procurávamos (Leary, 1999, 43).

Mas se suas pesquisas não tiveram 
continuidade com aval de uma instituição 

do porte de Harvard, isto acabou levando-o a 
organizações alternativas, com a substituição da 
psilobicina pelo LSD, uma droga com propriedades 
psicoativas descoberta por acaso por um cientista 
suíço, Albert Hofmann, nos anos 1940 (Hofmann, 
2006). Timothy Leary entendia esse processo 
também como um movimento de liberdade 
individual, novo na história humana por não ser 
baseado em geografia, política, classe ou religião. 
E que nada tinha a ver com mudanças na estrutura 
política, mas com transformações na mente 
individual (Leary, 1980, 6). Compatível, portanto, ao 
plano da inteligência e criatividade.  

Não é espaço aqui, claro, para a discussão 
sobre os malefícios provocados pelas drogas, 
em qualquer nível, legal ou ilegal, até porque isto 
deve ser realizado no plano tanto da medicina, 
em pesquisas específicas, como no plano da 
sociedade, mas o de destacar as tentativas em se 
utilizar recursos que não seriam unicamente para 
um sistema de recompensa do cérebro (e toda 
droga provoca um imenso prazer em seus contatos 
iniciais, mas que cobra um preço muito elevado no 
decorrer de seu uso, principalmente por pessoas 
com predisposição a distúrbios e a carências), 
mas para destacar algumas tentativas empíricas, 
no contexto da contracultura, que buscassem uma 
expansão da mente. 

A questão das experiências com drogas nos 
ambientes acadêmicos esteve ligada, do ponto de 
vista histórico-cultural, ao contexto da contracultura, 
mas seus efeitos sociais se tornaram um problema 
de saúde pública na passagem do século, o que 
não deve impedir que se pesquise esta relação 
com a cultura, e seus impactos nas artes e no 
conhecimento de modo geral (Labate, 2008), 
principalmente na relação direta com o tema da 
inteligência e da criatividade. 

A questãO dAs dROgAs

Um dos maiores nomes da contracultura no Brasil 
é o jornalista e escritor Luiz Carlos Maciel, não só 
pela qualidade de suas obras, mas também por seu 
papel histórico através das páginas de O Pasquim, 
em plena ditadura militar, em que acompanhava 
tudo que ocorria sobre o tema em sua coluna 
intitulada Underground, praticamente como um 
pioneiro das questões contraculturais no Brasil, 
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e que já está merecendo um estudo em história 
cultural. Em seu livro As quatro estações, Maciel 
faz um balanço pessoal, sincero e profundo sobre 
esta experiência histórica não muito favorável ao 
discurso acadêmico. 

E, sobre a questão da importância das drogas 
no processo, assim se manifesta: “As drogas 
alucinógenas foram privilegiadas pelos hippies 
porque ajudavam a vislumbrar a nova realidade. 
Elas eram psicodélicas – termo criado por Timothy 
Leary para significar que expandiam a consciência” 
(Maciel, 2001, 44). E esta é uma questão relevante 
e problemática, que merece um comentário e um 
alerta:

A questão mais delicada, no que diz respeito à 
contracultura, é a das drogas. Esta designação 
genérica é usada indiscriminadamente em 
relação à todas as substâncias de ação 
psicotrópicas – com a curiosa exceção do 
álcool que, apesar de ser de todas, a droga 
mais perturbadora da mente, a mais prejudicial 
para o organismo e a mais nociva para o 
espírito, não costuma ser chamada de “droga” 
por quase ninguém (Maciel, 2001, 172). 

Em primeiro lugar, deixar aqui bem claro que a 
droga é um problema grave, e que foi acentuado 
na sociedade contemporânea como um legado da 
contracultura. E um problema que não pode ser 
camuflado nem pelo discurso moralista, na maior 
parte das vezes hipócrita e demagógico, nem pelo 
que faz apologia, glamourizando a droga como se 
fosse uma pretensa solução; que nunca foi, nem 
criativa, nem inteligente. 

Mas as drogas, que foram tremendamente 
penalizadas (no sentido jurídico) no decorrer do 
século XX, têm mais presença no debate neste 
início do século XXI como um problema que deve 
ser visto como de saúde pública, não de polícia 
(veja a respeito o importante filme Quebrando o 
tabu, de Fernando Grostein Andrade, 2011, em que 
ex-governantes de vários países debatem o tema, 
incluindo o brasileiro Fernando Henrique Cardoso). 
E historicamente, a questão da droga com relação à 
cultura sempre teve um papel importante. 

A questão aqui deve ser tratada como a droga 
foi vista na procura de uma expansão da mente, 
portanto, tanto no sentido da inteligência quanto 
da criatividade. E, assim como com os conceitos 
polissêmicos, complexos e flexíveis, também 
há uma diferença significativa entre os tipos de 

drogas. Como lembra Luiz Carlos Maciel, 
basicamente existem dois tipos de drogas: 
as “expansoras” e as “constritoras” da 
consciência (2001, 175).  No primeiro 
caso, as psicodélicas, alucinógenas, tais 
como LSD, alguns tipos de cogumelos, 
ayahuasca e mescalina. No segundo: 
álcool, cocaína, crack e heroína, 
principalmente. E isto não tira de nenhuma 
delas os riscos inerentes, como diz o 
próprio Maciel, aos “desavisados”.

Um estudo histórico extraordinário sobre 
as drogas foi realizado pelo etnobotânico 
Terence MacKenna, em O alimento dos 
deuses (1995), que faz um levantamento 
sobre todos os tipos de drogas, inclusive as 
eletrônicas, com destaque para os efeitos 
da televisão na percepção das pessoas, 
por ele comparada aos efeitos da heroína:

A analogia mais próxima do poder 
da televisão e dos valores de 
transformação que ela trouxe à vida do 
usuário contumaz é provavelmente a 
heroína. A heroína achata a imagem; 
com a heroína, as coisas não são 
quentes nem frias; o drogado olha o 
mundo certo de que, independente 
do que seja, ele não tem importância. 
A ilusão do conhecimento e 
de controle engendrados pela 
heroína é análoga à suposição 
inconsciente que o consumidor de 
televisão tem daquilo que ele está 
vendo é “real” em alguma parte 
do mundo. De fato, o que está 
sendo visto são as superfícies 
cosmeticamente melhoradas dos 
produtos. A televisão, ainda que 
não seja quimicamente invasora, 
e tão viciante e fisiologicamente 
prejudicial quanto qualquer outra 
droga (McKenna, 1995, 276).

Uma droga em particular teve um 
impacto, que se tornou emblemático 
no contexto da contracultura, gerando 
até buscas de citações em letras 
de músicas, e influenciou no plano 
estético com imagens visuais, fixas ou 
em movimento. O LSD se tornou uma 
sigla tão poderosa, em clima de guerra-
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fria, quanto a CIA norte-americana e a 
KGB soviética. 

A invençãO dO lsd

Em 1938, Albert Hofmann, químico do 
laboratório Sandoz, na Suíça, sintetizou, 
por acaso, ao desenvolver substâncias 
vasoconstritoras para facilitar o parto, 
o primeiro acido-lisérgico tartarato de 
diatalamida, o LSD-25. Mas, por causa 
da guerra, ele só se deu conta do que 
havia descoberto anos depois. No dia 
16 de abril de 1943, ao retomar suas 
pesquisas e manipular a substância sem 
luvas, percebeu que aquele material havia 
provocado alterações em seu corpo, 
como descreveu sobre a droga recém-
descoberta:

Fui forçado a interromper meu 
trabalho no laboratório no meio da 
tarde e ir para casa afetado por uma 
inquietação notável, combinada com 
uma ligeira tontura. Em casa deitei-

me e afundei numa condição intoxicada não-
desagradável e onírica, caracterizada por uma 
imaginação extremamente estimulada. Num 
estado onírico, com os olhos fechados (achei 
desagradável a luz do dia), percebi um fluxo 
ininterrupto de imagens fantásticas, formas 
extraordinárias com um jogo de cores intenso 
e caleidoscópico. Após cerca de duas horas, 
esta situação se dissipou (McKenna, 1995, 
296-297).

Mas só foi nos anos 1960 que a difusão da droga 
se tornou uma experiência comum por jovens que 
buscavam não apenas alteração da consciência, 
como transformações na sociedade, incluindo 
vários artistas, que viam no LSD um estímulo para 
a criação. Luiz Carlos Maciel considera que uma 
virtude do LSD – que, claro, torna-se um problema 
se tomado em condições não favoráveis -, do 
ponto de vista da criação, é que desestrutura no 
cérebro tudo que está estabelecido pela formação 
e pelo hábito. “Essa desestruturação abre o canal 
interno para as alucinações, as famosas visões 
insólitas da experiência psicodélica” (2001, 45). 
Permitindo tanto um uso psiquiátrico, no sentido de 
desestruturar para estruturar depois, quanto com 
relação à criatividade. 

Albert Hofmann Hippies “Make Love not War”
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 Não é difícil entender o sucesso que o LSD 
obteve entre os jovens da geração baby-boom, 
que buscavam uma total transformação na vida 
social e psíquica, como também não é difícil prever 
o quanto de risco que se corria por uma “viagem” 
sem garantia de retornos. Mas, mesmo para a 
maioria que nunca experimentou, ou não teve 
acesso (apesar da distribuição gratuita no Festival 
de Woodstock, por exemplo, como é destacado 
pelos microfones de que a qualidade não seria 
confiável e se recomendava, sem sucesso, o 
não-uso), a marca havia deixado seus rastros, e 
procurada em músicas dos Beatles (Lucy in the 
Sky with Diamonds) ou de Caetano Veloso (sem 
Lenço Sem Documento), mesmo que os artistas 
tenham se cansado de explicar que não passava 
de mera coincidência. O efeito, de qualquer forma, 
já estava dado de forma indelével na cultura. O 
mito estava criado, com auxílio de muitas fontes, de 
Timothy Leary aos próprios artistas: a estética da 
contracultura ganhava seu componente psicodélico 
e a criação não seria mais a mesma, com todos os 
problemas advindos, principalmente para um dos 
legados mais fortes da contracultura. 

O AvessO dA divinA cOmédiA

Se existe um legado cultural da contracultura 
carregado de contradições e problemas, esse é o 
do impacto causado pelas drogas na sociedade 
contemporânea. Com todos os riscos, posso dizer 
com certeza, independente de qualquer posição 
frente à questão da descriminalização, agenda 
inevitável no decorrer do século XXI, que qualquer 
que seja a droga, do álcool à maconha, dos 
lisérgicos aos calmantes, ela se apresenta desde 
sempre como uma Divina Comédia, de Dante 
Aleghieri, pelo avesso: enquanto nesta obra-prima 
da literatura, o poeta Dante, a princípio com ajuda 
do poeta latino Virgílio, sai em sua jornada do 
Inferno ao Paraíso, onde encontrará Beatriz e sua 
resposta tão procurada; nos chamados paraísos 
artificiais, a jornada se inicia exatamente no paraíso, 
para terminar quase sempre, e rapidamente, no 
inferno, não apenas no sentido metafórico. E voltar 
do inferno, como fizeram tantos heróis mitológicos, 
nem sempre foi possível... 

Mas o que não se pode esconder aqui é que a 
busca por uma expansão da consciência, com 
todos os riscos que isto acarretou, tem relação 
com a inteligência e criatividade, onde ainda 
engatinhamos em várias respostas.  A contracultura 

apontou para um desvio, radicalizou uma 
tensão essencial entre o divergente e o 
convergente, definiu caminhos na arte e 
no comportamento, ousou experiências 
que gerou em muitos casos finais trágicos, 
como a recente morte da excelente 
cantora inglesa Amy Winehouse (1983-
2011), semelhante a tantos ídolos da 
contracultura dos anos 1960.  Mas uma 
experiência histórico-cultural, no plano 
da criatividade e inovação, que gerou 
frutos bem valiosos; como por exemplo, o 
rock’n’roll, que não pode ser compreendido 

fora deste contexto, em todos os níveis, 
e relacionado a todas as questões aqui 
apontadas, principalmente as relacionadas 
às drogas. Foi um roqueiro importante, Keith 
Richards, guitarrista dos Rolling Stones, 
que viveu intensamente este contexto, 
que fez um interessante esclarecimento 
sobre o uso de drogas e criatividade, em 
entrevista à revista Veja (17 de novembro 
de 2010), apesar de marcado por uma 
visível contradição, entre o que começa 
dizendo e o que conclui sobre o fato:

Se não existissem drogas, não 
existiria o rock’n’roll. Isto é fato. Mas as 
drogas nunca foram o grande motor 
do rock. O que vale é a imaginação, o 
talento e a capacidade de criar letras 
memoráveis. As drogas não facilitam 
esse trabalho. Se elas fossem tão 
vitais para a criatividade quanto 

Amy Winehouse
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parecem, qualquer um faria rock de 
qualidade. Bastaria usar cocaína 
aqui, heroína ali, e todo mundo teria 
um hit. É fato também que há um 
exagero total nesse encantamento 
com as drogas. Eu as usei durante 
décadas, usei porque quis e estou 
limpo desde 1977.

Neste congresso sobre criatividade e 
inovação, em Manaus, pude conhecer, 
finalmente, o famoso encontro das águas 
dos rios Negro e Solimões, importantes 
afluentes do rio Amazonas, que não se 
misturam a princípio, para se fundirem 
depois. Experiência realmente fascinante. 
É óbvio que não consigo fugir do senso 
comum, como não vou resistir em utilizá-
la como metáfora no término desta 
comunicação, principalmente para 
abordar a complexidade que envolve a 
busca de interdisciplinaridade, sempre 
marcada por “tensões essenciais”, 
de divergências e convergências, 
entre criatividade e inteligência, entre 
cultura e artes, e principalmente entre 
pensamento científico (próprio da 
pesquisa acadêmica) e pensamento 
mágico (próprio da contracultura). 
Pensamentos incompatíveis, que como 
os rios, se encontram, mas a principio 
não se misturam; só restando, conforme 
segundo Luiz Carlos Maciel, uma terceira 
via, que ele defende como sendo de um 
“pensamento de natureza artística”.  E se 
a vocação principal do ser humano é a 
criação, termino esta comunicação citando 
mais uma vez Maciel (2001, 225):

“A criação não tem objetivos, nem 
significado. Como a vida. É pura e 
maravilhosa curtição. Deus é um 
artista”.

nOtAs

1 Comunicação apresentada no I Congresso 
Internacional de Criatividade.Inovação 
(CRIABRASILIS/Univeridade Federal do 
Amazonas - UFAM), Manaus, no dia 1º de julho de 
2011, na mesa-redonda “Inteligência, Criatividade, 
Contracultura”, em participação conjunta com 
Isabel Orestes Silveira e Sylvia Monasterios.

2 Que tive a oportunidade de conhecer nos 
encontros realizados na Universidade de Buffalo, 
nos anos 1990, sob patrocínio da FAAP, indicação 
do Prof. Rubens Fernandes Junior,  e estímulo do 
Professor Victor Mirshawka, a quem reconheço 
como meu introdutor neste fascinante tema: 
criatividade.

Kombi Psicodélica
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No Brasil, 
recentemente, de maneira recorrente, 
ressurgiu uma discussão em torno das 
idéias contidas no livro A sociedade 
do espetáculo, do pensador e agitador 
político Guy Debord. Esta discussão 
fugiu ao escopo do ambiente acadêmico 
e encontrou eco em outros espaços não 
tão estratificados, como a Internet (blogs, 
sites etc.), por exemplo. Enfrentando o 
problema, debrucei-me sobre os principais 
conceitos inclusos no corpo do texto. 
Estes acabaram me levando a pensar 
em novos termos as possibilidades dos 
meios audiovisuais e as suas possíveis 
aplicações na chamada vida prática. Isto 
sob a ótica de se apropriar do cinema 
e do audiovisual como ferramentas de 
conhecimento e crítica, para muito mais 
além da instrumentalização pura e simples 
que se tinha nos idos de 1920/1930. 
Momento em que o cinema era visto como 
uma máquina de propaganda politica, sob 
o disfarce de instrumento pedagógico e de 
utilização em massa, com a finalidade de 
ilustrar os seus receptores. 

O projeto conceitual embutido em A 
sociedade do espetáculo, entre outras 
coisas, tenta dar conta da expressão 
audiovisual para além do entretenimento 
e, portanto, do mercado. Guy Debord veio 
a realizar seus filmes com a finalidade 
de criticar a materialidade que o cinema 
e o audiovisual dão ao capitalismo, nas 
suas mais variadas formas (burocrático, 

avançado, atrasado etc.). Entretanto, Debord, como 
um intelectual típico da sua geração e origem 
de classe, não seria de estranhar o fato de que 
ele tenha enveredado na aventura da produção 
audiovisual. Afinal de contas, foi na França que 
surgiu toda uma geração de cineastas que militou 
na crítica de cinema e que deixou um legado 
repleto de manifestos. Trata-se da gente do grupo 
da chamada política dos autores, inicialmente 
entrincheirada na prestigiosa Cahiers du Cinema. 
Aqui foi onde nasceu o movimento da Nouvelle 
Vague. Esta se tornou uma matriz que ressoa na 
obra cinematográfica debordiana. Por outro lado, 
é curioso o fato de que todos estes elementos se 
entrelaçam, também, com a história do cinema 
moderno brasileiro, conforme categorizado pelo 
crítico Ismail Xavier. A questão da crise identidade 
do projeto da modernidade é o que suporta a obra 
debordiana, tanto critica quanto esteticamente.

Nas obras audiovisuais de Guy Debord, pode-se 
claramente perceber quanto são óbvios os seus 
objetivos políticos e ideológicos, estes pautados 
por determinados e lógicos propósitos, tendo como 
base os seus próprios escritos teóricos sobre a 
crise do capitalismo e o processo de apropriação da 
mercadoria pelo regime econômico vigente. Notei, 
então, que Debord buscava uma ponte de reflexão 
que correspondia a certos anseios esquecidos pela 
média dos cineastas da indústria do entretenimento, 
mas nem tanto pelos cineastas modernos, como: 
Jean Renoir, Roberto Rosselini, Serguei Eisenstein, 
Glauber Rocha, Peter Greenway, Satjiat Ray, Abbas 
Kiarostami, Wong-Kar-Wai etc. Ao transpor a sua 
própria obra literário-filosófica para o suporte 
audiovisual, um processo de intersemiose bastante 
curioso, Debord tenta cumprir uma agenda estética 
e política de ruptura. Compreendo que isto leva 

“A teoria crítica deve se comunicar com a própria linguagem.”
Guy Debord
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a crer que, portanto a rigor, Debord não chega a 
desvincular imagem da palavra escrita, ele seria 
um filósofo-cineasta, na definição de Julio Cabrera. 
Esta característica, que para muitos críticos 
cinematográficos que poderia ser considerada como 
letal, na realidade, revela-se como um nutriente 
interessante para o cinema intelectual, ma medida 
em que pregava Eisenstein em seus textos teóricos. 
O que de fato tornaria Debord, isto num primeiro e 
rápido olhar, num escritor que usa do cinema para 
expressar um determinado corpo de idéias que não 
é necessariamente cinematográfica? A indagação 
que me vem à mente, como transformar idéias de 
especulação lógica em imagens em movimento? 
Por outro lado, este fato também não é nenhuma 
novidade entre alguns escritores modernistas que 
como, por exemplo, Oswald de Andrade e Blaise 
Cendrars. Ambos chegaram a escrever o roteiro de 
um filme que nunca conseguiram de fato produzir, 
por exemplo, mas se tratava de um roteiro original 
e não de um romance ou conto adaptado. Mas, 
o que com isso Debord parece acreditar? Creio 
que ele acreditava no fato de que o cinema é uma 
forma de linguagem, e, com isso, Debord eleva 
esta linguagem cinematográfica e audiovisual não 
apenas ao patamar de uma mera representação e 
construção do mundo simbólico, como a emparelha 
à imagem em movimento ao cânone literário. Isto 
em uma manifestação com recursos de retórica 
e elaboração do conhecimento, o cinema como 
máquina de pensar, à moda de um filme como: O 
sacrifício (1986), de Andrei Tarkovsky, ainda que 
Maikovski afirmava que o cinema não se prestava 
à filosofia. Isto a exemplo do que acontece como 
as formas humanas mais antigas e tradicionais de 
expressão, como a literatura e o ensaio científicos, 
de uma forma geral. Portanto, indica-se uma 
transformação social que tende a valorizar mais 
a imagem que o texto, talvez num olhar mais 
apressado, valoriza-se mais a aparência que a 
essência.

Entretanto, tal situação, a de exprimir conceitos 
teóricos em imagens em movimento, na verdade, 
na história da teoria do cinema, não se trata de 
nada algo muito original. Já que isto pode ser 
visto, por exemplo, na tradição dos teóricos e 
cineastas eslavos e soviéticos, construtivistas, 
como: Kulechov, Dziga Vertov, Pudovkin e Serguei 
Eisenstein, somente para citar os mais importantes, 

eles eram useiros e vezeiros em se utilizar 
de tal sistemática. Afinal, todos eles se 
encontravam envolvidos nos processos 
das revoluções técnicas e políticas do seu 
tempo, alguns mais outros menos. Desta 
situação deriva o fato de que as biografias 
daqueles célebres senhores também os 
aproximava? da vida de Debord, pelo 
menos em certo sentido. O pioneiro 
Kulechov pregava o princípio da montagem 
como elemento distintivo da arte do 
cinema, o específico cinematográfico 
como ele próprio atestava. Isto está 
condensado no seu clássico Film Theory. 
Sabe-se que ele fez esta demonstração 
através do seu famoso efeito, conhecido 
como efeito Kulechov. Este experimento 
visual consiste em justapor seqüências de 
imagens diferentes (um prato de comida, 
um caixão sendo carregado). Por sua 
vez, estas imagens quando confrontadas 
com uma outra fixa, o ator Ivan Mousjkine 
(um dos grandes atores pioneiros do 
cinema russo), de maneira recorrente 
e pautada por intervalos regulares, o 
cineasta-teórico demonstrou que cada 
uma destas seqüências apresentava 
sentidos diferentes, a narrativa adquiria 
particularidades antes não apresentadas. 
Por outro lado, o inquieto e investigativo, 
Dziga Vertov enxergava na capacidade 
do olho mecânico, o kinoaparatum, do 
aparato cinematográfico, um recurso e 
uma forma de apreensão da realidade em 
seu estado bruto, destituída da mentira do 
cinema narrativo burguês e seus dramas 
comezinhos, nas palavras do próprio, hoje, 
este é  o cinema hegemônico (narrativo-
industrial). Ele dizia isso inclusive se 
referindo aos seus mais brilhantes pares 
do grande cinema revolucionário abrigado 
no seio da Revolução de Outubro, no caso 
Eisenstein, Pudovkin, Tissé, Alexandrov, 
Kaufmann etc. Voltando ao programa 
teórico de Vertov que pregava as teses 
do Cinema Olho, (Kino-Glaz), quando 
produziu os seus memoráveis kinocks. De 
fato, filmes apanhados da realidade direta 
e que com a sua posterior manipulação. 
Com isso, ainda que esta não fosse a 
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postura original de Vertov, também, pode-
se dizer que, de certa maneira, seus filmes 
também acabavam aproximando-o do 
chamado cinema ilusonista, isto mesmo 
com aquela matéria em estado pouco 
lapidado. Esta característica, por sua 
vez, embute sua maior contradição. Por 
outro lado, o monumental e esquecido 
Pudovkin vinha a propor uma realização 
cinematográfica pautada principalmente na 
chave histórica e/ou alegórica. Estilemas 
que em parte também foram perseguidos 
pelo mais exemplar de todos os cineastas, 
no caso Serguei Einsenstein. Eisenstein e 
as suas teses do seu cinema da montagem 
das atrações e, posteriormente, do 
cinema intelectual. Diga-se, de passagem, 
ampliou o campo. Isto porque estas teses  
partiam de uma especulação estética e 
que encontraram chão nos elementos 
materiais cinematográficos, propriamente 
ditos. Confrontando e equacionado as suas 
teses, Eisenstein acabou traçando, dessa 
maneira, um procedimento rigorosamente 
científico e dialético materialista. O espírito 
do engenheiro em Eisenstein, aliado ao 
seu olho pictórico o tornam um cientista 
e artista, ao mesmo tempo. Parodiando o 
crítico literário Roberto Schwarz, o cinema 
nunca esteve tão inteligente e tão fora de 
lugar. Por questões de ordem histórica e 
social, mas não políticas.

Entretanto, no seio da sociedade 
ocidental, além do véu flamejante da 
revolução leninista, outros cineastas 
pensaram e utilizaram o cinema e a teoria 
de maneira, mais ou menos, recorrente. 
Entre eles, o nome de maior expressão 
é o com certeza o de Jean-Luc Godard, 
mas Glauber Rocha também consta 
desta plêiade de cineastas, teóricos e 
pensadores da cultura. Ainda que em 
Glauber, o método não seja algo de fácil 
apreensão. Além destes, teremos tantos 
outros que o ponto de partida da coisa toda 
se inicia, em geral, do cinema como modo 
de apreensão do real, nesta categoria 
poderiam se inserir vários realizadores do 
gênero como o cinema antropológico e 

as vertentes do direct cinema e cine verité. Ainda 
assim, poderia se falar da vertente do cinema 
científico que permite a aplicação das imagens e 
sons em atividades industriais como aquelas que 
necessitam de simulações em três, dimensões, em 
tempo e reação reais. Tal esforço pode ser visto na 
construção de plataformas marítimas ou mesmo 
espaciais. 

Contudo, o que me chamou a atenção em 
Debord foi o seu método de utilizar a transcriação 
ou transliteração, próximo como foi manipulada por 
Haroldo de Campos, do texto em imagens, a curiosa 
intersemiose operada por Debord acima citada. 
Pois, normalmente o processo de intersemiose é 
operado por sujeitos diferentes. Como se Mário de 
Andrade adaptasse e dirigisse para o cinema a sua 
rapsódia Macunaíma (1969). O filme foi lançado em 
1973, seis anos após a publicação do texto original. 
Curiosamente, utilizando-se de imagens de terceiros 
para explicar um determinado tipo de raciocínio, 
este seu e muito próprio. Afinal, o que pretende a 
Sociedade do espetáculo a não ser um princípio 
explicativo e revolucionário da sociedade de massa 
moderna. Ainda que no meu, modesto, entender 
trata-se muito mais de uma carta de intenções, um 
programa, ainda que brilhante. Afinal das contas 
por onde andarão os novos filósofos, o cozinheiro e 
o canibal? Ou a Internacional Situacionista e a sua 
reprodução meio histérica da esquerda tradicional? 
Será que o terreno da crítica da cultura chegou ao 
seu limite?

  Debord parte do princípio que o espectador 
será privado de tudo, e, também, será privado da 
imagem. Portanto, a sua teoria subversiva, parte 
do pressuposto de que nunca integralizamos tais 
imagens e que a sociedade do espetáculo nos 
manipula como autômatos descarnados de reflexão 
e compreensão. Na realidade, as teses do cineasta 
soviético contrastam com as de outro pensador da 
cultura, no caso, o de Nestor Caclini, que afirma 
que o consumo serve para pensar.  Entendo que 
os filmes de Guy Debord devem ser vistos à luz de 
seus textos, pois ele próprio, a exemplo de Glauber 
Rocha, também se propõe a ser um interpretante 
da sua obra. Isto pode ser visto no seu texto que 
acompanha o DVD, onde encontra-se o artigo A 
propósito do filme Sociedade do espetáculo. Onde 
o pensador propõe a maneira que ele considera 
mais correta para ver a sua obra. Entretanto, alguns 
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Nome do Autor
Mini curriculum do autor. Descrição de suas 
atividades na FAAP e posteriormente suas demais 
atividades. Mini curriculum do autor. Descrição 
de suas atividades na FAAP e posteriormente 
suas demais atividades. Mini curriculum do 
autor. Descrição de suas atividades na FAAP e 
posteriormente suas demais atividades.

interpretantes de Debord o fazem, como Brigitte 
Cornand que, em 1994, realizou o documentário 
Guy Debord: sua arte e seu tempo, onde a autora 
explora os mais variados matizes da obra do escritor 
francês. Não quero estabelecer aqui nenhum 
juízo de valor sob o ponto de vista do ineditismo 
ou não da abordagem debordiana. Isto na medida 
em que Debord se utiliza do cinema como forma 
de expressão e de reflexão sobre questões que 
norteiam o caminhar da sociedade contemporânea.
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Resumo Abstract
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The article focuses the trajectory of the Peruvian writer 
Mario Vargas Llosa, rewarded in 2010 with the Nobel 
Prize on Literature. More specifically, it describes the 
author transition from a young Marxist toward a strong 
adept of liberal ideas, under the influence of Raymond 
Aron, Jean-François Revel, Isaiah Berlin e Karl Popper. 
With these ideas, he was candidate to the presidency of 
Peru, being defeated by Alberto Fujimori.

O artigo trata da trajetória do escritor peruano Mario 
Vargas Llosa, agraciado, em 2010, com o Prêmio 
Nobel de Literatura. Mais especificamente, focaliza a 
transição vivida pelo escritor, que, de simpatizante das 
ideias marxistas em sua juventude, quando recebeu 
forte influência intelectual de Jean Paul Sartre, passa a 
ser um convicto defensor das ideias liberais, recebendo 
influência de Raymond Aron, Jean-François Revel, 
Isaiah Berlin e Karl Popper. Foi com base nessas ideias 
que foi, inclusive, candidato à presidência do Peru, 
tendo sido derrotado por Alberto Fujimori.
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Confesso 
ter sido um dos que vibraram com a notícia 
de que a Academia Sueca, contrariando 
uma tendência ideológica, que nos últimos 
anos vinha contemplando autores da 
esquerda “multicultural”, havia concedido 
o Prêmio Nobel de Literatura a Mario 
Vargas Llosa, um escritor alinhado com o 
pensamento liberal. 

Interessei-me profundamente por Mario Vargas 
Llosa desde que li o primeiro livro de sua autoria, 
Conversa na catedral, no longínquo ano de 1980.

Martim Vasques da Cunha, que teve a 
oportunidade de entrevistar o escritor peruano em 
sua visita ao Brasil poucos dias depois do anúncio 
de que ele havia sido agraciado com o Prêmio 
Nobel, refere-se à importância desse livro da 
seguinte forma:

Com A casa verde (1965) e Conversa na 
Catedral (1969) Mario Vargas Llosa almejou 
esta ambição desmedida [de produzir uma 
forma radical de literatura: o “romance total”], 
que, segundo ele, já existia em escritores 
como Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Faulkner e 
seu então comparsa Garcia Márquez: recriar a 
vida em uma obra literária como se esta fosse 
uma esponja que sugasse todas as camadas 
e todos os vetores da existência. Sem dúvida, 
conseguiu fazer isso com Conversa, um dos 
romances mais inovadores já feitos não só na 
literatura latino-americana como também na 
mundial. Através de uma conversa de bar entre 
Santiago Zavala, um jornalista fracassado, e 
Ambrósio, que fora chofer de seu pai e que 
então era adestrador de cães em um canil 
público, Vargas Llosa mostra como se operou 
a ditadura de Manuel Odría no Peru na década 
de 50, sobrepondo diferentes planos temporais 
e quebrando a estrutura linear da história; 
criava assim um quebra-cabeça alucinante 
para o leitor montar e chegar à conclusão de 
que qualquer ditadura assassina a mínima 

“O liberalismo é inseparável do sistema democrático como
regime civil de poderes independentes, liberdades

públicas, pluralismo político, direitos humanos 
garantidos, eleições, e mercado livre como mecanismo 

para alocação dos recursos e criação de riqueza.”
Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa 
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possibilidade de liberdade individual, seja na 
vida pública ou privada.

Embora não fosse de fácil leitura, sobretudo 
para alguém desacostumado a seu estilo, o 
livro me encantou pela forma como descrevia a 
realidade política do Peru, país que eu havia tido 
a oportunidade de conhecer em 1971, num giro do 
time de basquete do Mackenzie por diversos países 
da América Latina, numa época em que minhas 
prioridades absolutas eram a bola e as quadras de 
basquete.

Dali para cá, tive chance de ler muitos outros 
livros de Vargas Llosa, entre os quais Tia Julia e o 
escrevinhador (também lido em 1980), Pantaleão 
e as visitadoras (lido em 1981), A guerra do fim do 
mundo (lido 1982), Quem matou Palomino Molero? 
(lido em 1987), Peixe na água (lido em 1995), A festa 
do bode (lido em 2007), Travessuras da menina má 
(também lido em 2007), Elogio da madrasta (lido 
em 2010) e, mais recentemente (também em 2010), 
Cartas a um jovem escritor e Sabres e utopias, 
um conjunto de artigos cujo subtítulo é Visões da 
América Latina. 

Como se pode observar pelas datas das leituras 
de seus livros, não se tratou de uma leitura 
sistemática, uma vez que está repleta de intervalos 
maiores ou menores, além de não incluir toda a 
obra do escritor peruano. Mas foi uma leitura que 
esteve comigo por mais de três décadas, ao longo 
das quais foi possível acompanhar a transição do 
jovem e sonhador marxista para o liberal maduro 
e realista em que se converteu a partir de uma 
determinada época de sua vida, ao se decepcionar 
com algumas das experiências revolucionárias que 
haviam alimentado seus sonhos juvenis, tais como 
a soviética e a cubana.

A esse respeito, assim descreve Martim Vasques 
da Cunha:

Depois deste livro tão ambicioso [Conversa na 
catedral], Vargas Llosa operou uma mudança 
inusitada em sua obra – e é aqui que o humor 
vem à tona. Talvez desiludido por recentes 
decepções ideológicas – havia-se afastado de 
suas convicções socialistas, rompido com a 
admiração que tinha pela Cuba de Fidel Castro 
e aos poucos se voltava para a defesa do 
liberalismo econômico e político, o que causou 

um frisson enorme entre seus colegas 
escritores e intelectuais – o peruano 
descobriu em histórias divertidas, 
como Pantaleão e as visitadoras 
(1973) e Tia Júlia e o escrevinhador 
(1977), um novo prazer em contar 
uma história. Esta renovação na sua 
carreira o fez ter mais leitores do que 
na década anterior -, e, ao que parece, 
sem comprometer a qualidade da sua 
escrita.

De fato, não foi fácil fazer essa 
transição em direção ao liberalismo, 
quer pelos conflitos internos que tiveram 
que ser vencidos, quer pelo enorme 
patrulhamento que sofreu de boa parte 
de artistas, intelectuais e jornalistas 
fortemente influenciados pelas ideias de 
Marx e de seus seguidores. Esse aspecto, 
aliás, mereceu destaque no discurso de 
aceitação ao Prêmio Nobel, em Estocolmo:

Quando jovem, como muitos 
escritores da minha geração, 
fui marxista e acreditava que o 
socialismo seria o remédio para a 
exploração e as injustiças sociais que 
dominavam o meu país, a América 
Latina e o resto do Terceiro Mundo. 
Minha decepção com o estatismo e o 
coletivismo e a minha passagem para 
o democrata e liberal que sou - que 
tento ser - foi longa, difícil e ocorreu 
aos poucos por causa de episódios 
como a conversão da Revolução 
Cubana, que me entusiasmou de 
início, ao modelo autoritário e vertical 
da União Soviética, dos testemunhos 
dos dissidentes que conseguiam 
vazar dos muros do gulag, da invasão 
da Tchecoslováquia pelos países 
do Pacto de Varsóvia e graças a 
pensadores como Raymond Aron, 
Jean-François Revel, Isaiah Berlin e 
Karl Popper, aos quais devo a minha 
revalorização da cultura democrática 
e das sociedades abertas. Esses 
mestres foram um exemplo de lucidez 
e galhardia quando a intelligentsia 
ocidental parecia, por frivolidade ou 
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oportunismo, ter sucumbido ao feitiço 
do socialismo soviético, ou pior ainda, 
à diabólica e sanguinária revolução 
cultural chinesa.

Dois fatos aumentaram meu interesse 
pela vida e pela obra de Mario Vargas 
Llosa. O primeiro ocorreu por ocasião de 
minha segunda visita ao Peru, no início 
de 1990, quando lá estive juntamente 
com Norman Gall, diretor executivo do 
Instituto Fernand Braudel de Economia 
Mundial. O país atravessava um momento 
extremamente difícil, com sua economia 
estagnada e uma inflação altíssima, além 
de um forte clima de insegurança em 
consequência de sucessivas ações dos 
terroristas do Sendero Luminoso, que 
provocavam constantes cortes de energia 
e paralisavam as atividades industriais e 
comerciais não raro várias vezes ao dia. 
Durante a visita à capital peruana, tive 
oportunidade de visitar o Instituto Libertad 
y Democracia, onde conversei com 
Hernando de Soto, um dos autores do livro 
El otro sendero, um verdadeiro clássico 
sobre o trabalho informal e considerado, 
juntamente com Vargas Llosa, um grande 
expoente do pensamento liberal no Peru. 
Vargas Llosa, na época, liderava as 
pesquisas para as eleições presidenciais 
que seriam realizadas ainda naquele ano 
para a sucessão de Alan García. Logo 
depois, porém, ocorreu uma acentuada 
mudança nas tendências dos eleitores, 
que acabaram conduzindo Alberto Fujimori 
à presidência do Peru. Azar do Peru, sorte 
dos amantes da literatura, como escreveu, 
na época, num artigo para a revista New 
Yorker o escritor John Updike.

O episódio da candidatura derrotada 
à presidência do Peru é narrado, com a 
tradicional eloquência, de Mario Vargas 
Llosa no livro Peixe na água (1993). Este 
livro de memórias começou a ser escrito 
logo depois da derrota nas eleições de 
junho de 1990 e parte dele é um relato da 
gênese de sua candidatura, do período de 
campanha e do surpreendente e súbito 
declínio das intenções de voto a seu favor.

Vale destacar, entre tantas coisas interessantes 
contidas nesse livro, uma conversa de Vargas Llosa 
com sua esposa Patrícia. Nessa conversa, ele 
argumenta que entrou na disputa política por uma 
“obrigação moral”, sendo contestado por ela que diz 
que ele entrou na eleição porque queria viver o seu 
“romance total”.

Vargas Llosa concorda que suas memórias 
podem ser vistas como um “romance total” – a 
tentativa de escrever o meu romance na vida real. 
Esse “romance total” conta a história do Peru nos 
últimos cinquenta anos, como explicou a Martim 
Vasques da Cunha:

Concordo plenamente, as minhas memórias 
podem ser lidas dessa forma, sem dúvida. 
Mas tudo isso que vivi deve ser entendido da 
seguinte maneira: todas as ideias que defendi 
nessa eleição eram muito impopulares. Agora, 
são extremamente populares e aceitas por 
todos. É curioso como muda a cultura política 
de uma época, não?

O segundo fato ocorreu em 1995, quando 
o Instituto Liberal do Paraná o convidou para 
uma palestra em Curitiba. Impressionado com a 

Capa do livro
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qualidade da mesma, perguntei a ele se podia 
publicá-la na série Ideias Liberais, uma publicação 
quinzenal do então Instituto Liberal de São Paulo. 
Ele me falou que não a tinha por escrito e que 
havia sido feita de improviso. Expliquei a ele que a 
palestra havia sido gravada e que eu me proporia a 
fazer a degravação e a tradução para o português, 
submetendo o resultado final a ele, previamente, 
para que ele aprovasse a publicação. Uma vez de 
acordo, fiz o trabalho a que me havia proposto e ao 
receber o texto para aprovação ele me respondeu 
dizendo que, embora não fosse um expert em 
português, acreditava que a tradução estava muito 
boa. Quando publicada, A cultura da liberdade 
transformou-se num dos maiores sucessos de toda 
a série, obrigando o Instituto Liberal a fazer algumas 
reimpressões da mesma.   

Difícil destacar alguma coisa em particular da 
obra de Vargas Llosa, já que ela é integralmente 
valiosa e relevante. Contudo, gostaria de concluir 
fazendo algumas menções especiais.

Embora a América Latina – e o Peru, em especial 
– permeie todo o trabalho de Vargas Llosa, a 
descrição feita por ele, em A festa do bode, do 
governo de Trujillo na República Dominicana, e, 
através dele, dos desmandos e das corrupções 
que caracterizaram as diferentes ditaduras que 
proliferaram em nosso continente é, apesar de 
trágica, simplesmente fenomenal.

Já que me referi à América Latina, segue um 
trecho de um artigo de 1988 reproduzido em Sabres 
e utopias:

Uma das atitudes latino-americanas mais 
típicas quando se procura explicar os 
nossos males tem sido a de atribuí-los a 
maquinações perversas urdidas no exterior 
pelos ignominiosos capitalistas de sempre 
ou – mais recentemente – pelos funcionários 
do Fundo Monetário Internacional ou do 
Banco Mundial. Embora seja principalmente 
a esquerda que insiste em promover essa 
“transferência” freudiana de responsabilidade 
pelos males da América Latina, o fato é 
que esse tipo de atitude se encontra muito 
difundido. [...] Tal postura constitui o principal 
obstáculo que nós, latino-americanos, temos 
diante de nós para romper o círculo vicioso 

do  ubdesenvolvimento econômico. 
Se os nossos países não veem que a 
principal causa das crises em que se 
debatem está neles próprios, em seus 
governos, em seus mitos e costumes, 
em sua cultura econômica, e que por 
isso mesmo, a solução do problema 
virá principalmente de nós mesmos, 
de nossa capacidade de lucidez e de 
decisão, e não de fora, o mal jamais 
será conjurado (p. 273).

Do discurso de aceitação ao Prêmio 
Nobel de Literatura, além do trecho já 
citado, faço questão de me referir a mais 
dois.

O primeiro sobre as convicções liberais 
de Vargas Llosa:

Não devemos nos intimidar ante os 
que querem tirar a liberdade que 
conquistamos na longa façanha 
da civilização. Defendamos a 
democracia liberal que, com todas 
as suas limitações, ainda significa 
o pluralismo político, a convivência, 
a tolerância, os direitos humanos, 
o respeito à crítica, a legalidade, 
as eleições livres, a alternância de 
poder, tudo aquilo que nos tirou da 
vida selvagem e nos faz aproximar - 
embora nunca cheguemos a alcançá-
la - da formosa e perfeita vida 
fingida pela literatura, aquela que 
só inventando, escrevendo e lendo 
podemos merecer. Ao enfrentarmos 
os fanáticos homicidas defendemos 
o nosso direito de sonhar e de tornar 
nossos sonhos realidade.

O segundo sobre a evolução verificada 
nos últimos anos na América Latina na 
direção da consolidação das instituições 
democráticas, que têm permitido que a 
região comece a superar aquele vício 
supracitado de buscar culpados externos 
para todos os seus males:

Pela primeira vez em nossa história 
temos uma esquerda e uma 
direita que, como no Brasil, Chile, 
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    Uruguai, Peru, Colômbia, República 
Dominicana, México e quase toda 
a América Central, respeitam a 
legalidade, a liberdade de crítica, as 
eleições e a renovação no poder. [...] 
Padecemos de menos ditaduras do que 
antes, somente Cuba e sua candidata 
a substituí-la, Venezuela, e algumas 
pseudo democracias populistas e 
palhaças, como as da Bolívia e da 
Nicarágua.

Deixei para o final a menção ao livro Cartas 
a um jovem escritor. A coleção Cartas a um 
jovem..., deliciosa de se ler, é descrita como 
“uma visão crítica e profunda de uma área 
de atuação, com base na rica vivência dos 
autores”. Recomendada para quem está no 
início da vida profissional, para que possa 
imaginar um futuro; para quem está no 
meio do caminho, para descobrir percursos 
diferentes e realinhar expectativas; e para 
quem se encontra mais perto do final, para 
se surpreender com quanto ainda há para 
ser feito, para refletir sobre a vida pessoal e, 
por que não, para inventar uma nova carreira. 
É constituída de nomes consagrados em 
diferentes campos do saber e do fazer. Entre 
os nomes que deram seus depoimentos 
nessa coleção, já tive oportunidade de 
ler Fernando Henrique Cardoso (Cartas a 
um jovem político), Ozires Silva (Cartas 
a um jovem empreendedor), Gustavo 
Franco (Cartas a um jovem economista), 
Bernardinho (Cartas a um jovem atleta), 
e Marcelo Gleiser (Cartas a um jovem 
cientista). Deles, Mario Vargas Llosa foi, 
seguramente, um dos que melhor captou 
a intenção do idealizador da coleção, pois 
em seu livro não se limitou, como alguns 
dos outros, a fazer uma reconstituição da 
sua própria trajetória, escrevendo cartas 
verdadeiras sobre o significado e as formas 
de escrever um bom livro. Com os exemplos 
que ele utiliza para ilustrar cada “carta”, 
trata-se, de quebra, de uma notável relação 
de sugestões de leituras. Fica como minha 
recomendação de leitura tanto para os que 
querem como para os que nem sonham 
nem nunca sonharam se tornar escritores.
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The modern science born with a double vocation, 
seeking a verifiable and comprehensive understanding 
of reality and control the forces of nature. However, the 
sciences of the Earth system, consolidated in recent 
decades, point to the need of humanity does not extend 
its control over nature, but curb its impetus from 
dominate it - point to self-control of the intervention 
of society on the environment. This causes a political 
clash between scientists and governments, leading 
key figures of the science of Earth to suffer censorship 
and persecution for their positions. But there is also 
an epistemological confrontation, questioning the 
Baconian tradition in experimental and quantitative 
science. These sciences may offer a new paradigm of 
scientificity, other than that which has prevailed in 
recent centuries?

A ciência moderna nasce com uma dupla vocação, 
buscando um entendimento abrangente e verificável 
da realidade e o controle das forças da natureza. Mas 
as ciências do sistema Terra, consolidadas nas últimas 
décadas, apontam a necessidade não de a humanidade 
ampliar seu controle sobre a natureza, mas refrear seu 
ímpeto de modela-la – apontam para o auto-controle da 
intervenção da sociedade sobre o meio ambiente. Isto 
provoca um choque político entre cientistas e governos: 
figuras de proa das ciências da Terra tem sofrido censura 
e perseguição por suas posições. Mas há também 
um confronto epistemológico, um questionamento 
à tradição baconiana da ciência experimental e 
quantitativa. Poderão estas ciências oferecer um novo 
paradigma de cientificidade, distinto aquele que tem 
prevalecido nos últimos séculos?
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A ciência 
nasceu, no século XVII, com uma alma 
dupla, buscando um entendimento 
abrangente e verificável da realidade e o 
controle das forças da natureza. Descartes 
e Bacon expressam esta dupla vocação 
desta nova forma de conhecimento, a 
ciência experimental e matematizável, 
desenvolvida por Galileu e Newton. Sua 
trajetória posterior confirmou esta simbiose 
entre os dois aspectos – tendo cada vez 
mais o domínio da natureza como força 
motora. A transformação da tecnociência 
em um grande empreendimento capitalista, 
a partir do final do século XIX, coloca 
esta atividade no coração da economia 
contemporânea – fonte do crescimento e, 
portanto, do “progresso”.

O lugar da ciência na sociedade e o 
papel que nela desempenhava o cientista 
estavam desenhados com clareza em 
todas as disciplinas. Tratava-se de decifrar 
os segredos do mundo físico para colocar 
o ser humano numa posição de comando, 
apoiando-se no conhecimento das leis 
naturais e reduzindo o papel do acaso 
no mundo. Mesmo em casos extremos e 
duvidosos, como o desenvolvimento das 
armas nucleares, não se questionava esta 
“verdade” (SMITH 2008). Conhecimento é 
poder e deve ser usado.

Mas o impacto da atividade humana 
sobre a biosfera e os fluxos naturais do 
planeta foram se tornando, no curso da 
modernidade, cada vez maiores e são hoje 

tremendos. A humanidade entra em uma nova era 
geológica, o Antropoceno. Temos agora uma série de 
disciplinas científicas que trabalham em um sentido 
muito diferente do caráter prometeico ou faustico da 
ciência concebida como empoderamento do homem. 
Elas apontam para um auto-controle por parte da 
humanidade na utilização de seu poder potencial e 
para a necessidade do respeito aos frágeis ciclos da 
natureza e dinâmicas dos ecossistemas. Apontam 
não para o controle, mas para a sabedoria como 
ideal do conhecimento; o conhecimento científico 
deve orientar a humanidade a se abster de interferir 
em processos vitais do planeta, deve propiciar ao 
ser humano o respeito à natureza e preservação da 
sua integridade frente a ameaça que é constituída 
pela própria humanidade – sob o risco de vivermos 
em uma biosfera empobrecida e dilapidada, em um 
mundo desolado.

O maior desafio da humanidade

A questão ambiental é o mais espinhoso 
problema da atualidade. Ganhos de eficiência ou 
produtividade na utilização dos recursos – isto é, 
as conquistas tecnológicas – são rapidamente 
superados pelos números absolutos da lógica 
do crescimento permanente da produção e do 
consumo. Pouco crescimento ou ausência dele 
significam, no atual sistema econômico, crise 
econômica; crescimento significa crise ambiental. 
Na medida em que a economia cresce, vislumbra-se 
apenas o agravamento dos problemas ambientais. 
O aquecimento global e a perda de biodiversidade 
– as duas dimensões mais evidentes da crise 
ambiental – são consideradas por muitos analistas e 
líderes políticos os maiores desafios já enfrentados 
pela humanidade.
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Isso foi, de certa forma, surpreendente para os 
governos. A primeira expressão da crise ambiental 
global, a formação do buraco na camada de ozônio 
na Antártida, foi rapidamente confrontada pela 
adoção de medidas bem-sucedidas para combater 
a destruição do ozônio estratosférico através 
do Protocolo de Montreal, de 1987 (BENEDICT 
1999). Foi na sua seqüência que a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (a Rio-92 ou Eco-92) delineou 
o ambicioso objetivo de combater as mudanças 
climáticas de causas antropogênicas e a perda 
de biodiversidade, viabilizar o manejo sustentável 
das florestas e combater a desertificação (temas 
de quatro convenções “filhas” da Rio92) – além 
de adotar as diretrizes para o desenvolvimento 
sustentável de longo prazo (a Agenda 21). Mas esta 
agenda encontra-se, hoje, globalmente bloqueada 
por grandes diferenças entre os atores do sistema 
internacional e pelas enormes demandas de 
mudanças que ela coloca para a organização sócio-
econômica estabelecida.

Com o crescente impacto da sociedade industrial 
sobre o ambiente natural (GOULDIE 2006), 
iniciativas em terrenos como geração de energia, 
transporte, agricultura e uso do solo, gestão da água 
doce, mineração, etc., tornam-se cada vez mais 
determinantes para a dinâmica do sistema Terra. 
Tornamos-nos “senhores do clima” (FLANNERY 
2007).  Este impacto atingiu uma dimensão tal 
que a Comissão de Estratigrafia da Sociedade 
Geológica de Londres propôs reconhecermos 
que transitamos para uma nova era geológica, do 
holoceno para o antropoceno (CRUTZEN 2002; 
STEFFEN 2007). Assim, o denso e convergente 
corpo de conhecimentos que rapidamente se 
forma nas ciências da Terra não pode se furtar 
de lançar advertências e prescrever mudanças 
que demandam a modificação de muitas práticas 
da sociedade industrial globalizada e consumista 
– em especial na medida em que se observam 
desequilíbrios crescentes em muitos fluxos vitais 
para a manutenção das condições mais favoráveis 
à vida no planeta (JORGENSEN e FATH 2010; 
ROCKSTRON et al 2009).

O Sistema Terra e o impacto humano sobre os 
fluxos planetário

Steffen, Crutzen e Mcneill definem o Sistema 
terra como “a seqüência de ciclos físicos, químicos 
e biológicos interagindo em escala global e fluxos 

de energia que fornecem o sistema de 
suporte para a vida na superfície do 
planeta”. Para eles:

“Esta definição do Sistema Terra 
vai muito além da noção geofísica de 
processos envolvendo os dois grandes 
fluidos da Terra – o oceano e a atmosfera 
–, envolvendo o próprio sistema planetário 
de suporte de vida. Em nossa definição, 
processos biológicos/ecológicos são 
uma parte integral do funcionamento do 
Sistema Terra e não meramente receptores 
das mudanças na parte integrada oceano-
atmosfera do sistema. Um segundo 
aspecto crítico é que forçantes (forcings) e 
retro-alimentações (feedbacks) dentro do 
sistema Terra são tão importantes quanto 
motores externos de mudanças, como 
o fluxo de energia do sol. Finalmente, o 
Sistema Terra inclui os humanos, nossas 
sociedades e nossas atividades; assim, 
os humanos não são uma força externa 
perturbando um sistema no demais 
natural, mas ao contrário uma parte 
integral e interativa do próprio Sistema 
Terra (STEFFEN, CRUTZEN e MCNEILL 
2007).

O aspecto mais visível impacto planetário 
da ação humana é a emissão de gases do 
efeito estufa e o decorrente aquecimento 
global, que foi objeto de inúmeros estudos 
e debates (ARCHER e RAHMSTORF 2010; 
HANSEN 2009; PITTOCK 2009; RICHTER 
2010) e sobre o qual já se estabeleceu um 
amplo consenso institucional a partir dos 
relatórios do Painel Intergovernamental 
sobre Mudança Climática, em especial 
o Quarto (IPCC 2007). Mas outros 
problemas ambientais muito graves vêm 
sendo trazidos para a pauta (como o 
impacto da agricultura industrial e da 
pecuária): a demanda crescente de água 
doce e o rápido esgotamento das suas 
fontes (MODEN 2007; SHIKLOMOV e 
RODDA 2003), a demanda de terras e a 
derrubada das florestas remanescentes 
(FOLEY 2005), a crescente perda de 
biodiversidade, as modificações dos ciclos 
do nitrogênio e fósforo, a acidificação dos 
mares e seu impacto sobre a vida marinha, 
a emissão de aerossóis atmosféricos, bem 
como a ainda pouco conhecida dinâmica 
da poluição química.
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Estas temáticas impulsionaram e foram 
visibilizadas pelos desenvolvimentos, em 
paralelo, tanto das ciências ambientais 
como das geociências. De uma lenta 
evolução como um ramo da biologia, a 
ecologia foi crescendo para se tornar o 
estudo abrangente das condições da 
vida em nosso planeta, nos diferentes 
nichos ecológicos e para as diferentes 
espécies, inclusive a nossa (ACOT 
1990; BOWLER 1998; DELÉAGE 1991; 
JORGENSEN e FATH 2010; ODUM e 
BARRETT 2011; REAL e BROWN 1991; 
TIEZZI 1988). As geociências foram 
nucleada no século XIX pela geologia, 
mas passaram a assistir – com os 
avanços na geofísica e a comprovação 
da tectônica de placas – à integração 
de disciplinas antes separadas, como 
a meteorologia e a oceanografia, e a 
formação, nas últimas décadas, de 
uma série de disciplinas responsáveis 
por uma verdadeira explosão de 
novos conhecimentos (ALLABY 2008; 
BOWLER 1998; GAUTIER 2010; 
TARBUCK e LUTGENS 2009). Ao 
mesmo tempo, com a constatação de que 
há um “controle biológico do ambiente 
geoquímico” (ODUM e BARRETT 2011: 
42) e, portanto, que a biosfera modela 
também a face do planeta (JORGENSEN 
e FATH 2010), a ecologia se torna uma 
componente central das ciências da 
Terra, que tem que abarcar tanto o estudo 
das dimensões geoquimicofísicas como 
biológicas do planeta.

Temos, pois, um conjunto mais ou menos 
articulado de dezenas de disciplinas, 
oriundas da antiga história natural, 
que descrevem os fluxos e processos 
físicos do Sistema Terra, analisam suas 
interações e interdependências, situam 
nele a vida, suas interações e condições 
de manutenção e projetam tendências, 
disciplinas hoje agrupados nos estudos 
interdependentes da ecologia global e 
das geociências, que tem sido abarcadas 
sob a designação de Ciências do 
Sistema Terra.

Da geologia às geociências

Os diferentes saberes ancestrais que estudam os 
relevos, as rochas, os ciclos naturais, o clima, os 
mares, as plantas e os animais são objeto de debates e 
sistematizações pelos pensadores gregos, romanos 
e árabes e chegam na modernidade ocidental na 
forma da história natural. É uma parte da história 
natural que se transforma, a partir do século XVIII, 
na disciplina da geologia – sem que isto elimine, 
de imediato, a figura do naturalista. Por um século 
acumulam-se observações e teorias com as obras 
de Werner, Hutton e Lyell, com suas polêmicas entre 
o catastrofismo, de um lado, e o metamorfismo e o 
uniformismo, de outro (ou entre o “netunismo” e o 
“plutonismo”); com o estabelecimento das redes de 
observatórios meteorológicos de meados do século 
XIX; e com expedições como a do Challenger que, 
entre 1872 e 1876, explorou os oceanos do planeta. 
A geologia – em conjunto com a oceanografia e 
a meteorologia – avança na descrição física da 
Terra – neste momento ainda separada do resto do 
universo, objeto da astronomia – e firma-se como 
disciplina acadêmica, obedecendo a dinâmica de 
especialização e fragmentação das ciências que 
seguiu pelo século XX adentro. A exploração do 
petróleo e as atividades de mineração ainda no 
século XIX, as demandas militares na navegação e 
aeronáutica, a busca de previsão do clima e o estudo 
dos sismos alimentam as pesquisas cientificas 
na área em sintonia com o espírito dominante na 
ciência da época (BOWLER 1998; GAUTIER, 2010).

Foi somente na seqüência da descoberta da 
radioatividade por Becquerel em 1896 e sua 
pesquisa por Rutherford, que a moderna geofísica 
firmou os fundamentos para uma compreensão 
mais profunda do núcleo do planeta e da dinâmica 
do “sistema” Terra. No início do século XX, as 
pesquisas sobre a história da Terra já começavam 
a apontar para uma idade de vários bilhões de anos 
(até atingir 4,56 bilhões de anos nas pesquisas 
atuais). É neste contexto que a obra de Alfred 
Wegener e sua teoria da deriva continental polarizou 
os debates a partir de 1915. Uma das grandes 
conquistas científicas do século XX, a demonstração 
da tectônica de placas exigia o desenvolvimento de 
novos conhecimentos (como o paleomagnetismo) 
e pesquisas na oceanografia, que mostrassem 
a expansão dos fundos marítimos. Na década de 
1960, Hess, Wilson, Morgan, McKenzie e Pichon 
estabeleceram a grande síntese (GLEN 1982; LE 
GRAND 1988; ORESKES 1999; ORESKES e LE 
GRAND 2003; STEWART 1990; WOOD 1985). 
Em menos de dez anos, “constituiu-se a teoria da 
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tectônica de placas, que esclarece com um conceito 
unificador uma enorme quantidade de observações 
sem relação aparente. Finalmente, os geólogos e 
os geofísicos podem traçar, nas suas grande linhas, 
a evolução da Terra” (GAUTIER 2010: 82).

Esta Terra tectônica tem sua superfície modelada 
pela hidrosfera, atmosfera, biosfera e agora, 
reconhece-se, também por sua interação com o 
sistema solar. A Terra transforma-se, a partir da 
década de 1960, no sistema complexo e integrado 
como a compreendemos hoje – que só pode ser 
apreendido plenamente por uma abordagem 
holista que integra as diferentes especialidades, na 
contramão das especializações das disciplinas, que 
seguem aprofundando seus estudos particulares. 
Os cientistas conseguem agora medir o impacto 
das erupções vulcânicas no clima da Terra. A 
oceanografia explora as regiões abissais e permite 
entender a interação dos oceanos tanto com o 
magma nas dorsais como com a atmosfera. O 
uso dos computadores permite a manipulação de 
grandes quantidades de informações e viabiliza a 
operacionalização dos primeiros modelos climáticos. 
Satélites colocam instrumentos sofisticados em 
órbita e ampliam enormemente a coleta de dados 
sobre os processos geofisicoquimicos. A trajetória 
da Terra é inserida na história dinâmica do nosso 
sistema estelar e confrontada com as descobertas 
realizadas pelas sondas que pesquisam outros 
astros do sistema solar e, em breve, de outros 
sistemas estelares. Seu estudo torna-se, assim, 
depois dos anos 1970, parte das ciências 
planetárias. A Terra se torna um corpo celeste 
bombardeado periodicamente por asteróides e 
cometas, responsáveis, supõe-se, por boa parte 
da água líquida existente, mas também por alguns 
dos fenômenos de extinções em massa da história 
da vida, um planeta que conhece oscilações de 
longo prazo em seu movimento ao redor do Sol – 
os três parâmetros propostos pela primeira vez por 
Milankovich nos anos 1930 e comprovados 1976, 
que explicam a recorrência das eras glaciais e as 
mostram como resultado das variações na órbita da 
Terra.

A nova ciência da climatologia, informada pela 
paleoclimatologia (as perfurações no gelo na 
estação Vostok, na Antártica, atingem 3623 metros 
em 1998, revelando o clima dos últimos 420 mil 
anos) (PETIT et al. 1999), começa, na década de 
1970, a discutir de forma mais detida o impacto 
das modificações na química da atmosfera sobre 
a temperatura do planeta. O estudo dos ciclos 
biogeoquímicos dos elementos fundamentais para 

a vida – a água, o carbono, o nitrogênio, o 
fósforo, o cálcio, o ferro, o oxigênio, o enxofre 
– permitiu aprofundar o conhecimento da 
dinâmica do ambiente global e ajudar a 
definir fronteiras (boundaries) planetárias 
que tem que ser respeitadas para que 
as condições climáticas do planeta no 
Holoceno, que viabilizaram a agricultura, 
o sedentarismo e a civilização, sejam 
preservadas (ROCKSTROM, 2009).

O reconhecimento da diminuição do 
ozônio estratosférico por substâncias 
industriais e a negociação de seu 
banimento foi a primeira grande façanha 
da ciência da climatologia e da política 
do clima. Como o ozônio estratosférico 
bloqueia parcialmente a radiação ultra-
violeta, sua manutenção é vital para a 
preservação da vida. Paul Crutzen (em 
1970) e, depois, Frank Rowland e Mario 
Molina (em 1974) descobriram que o óxido 
nítrico e os clorofluorcarbonos liberados a 
partir das atividades industriais humanas 
catalisavam a destruição deste ozônio. 
Depois do reconhecimento de que haviam 
evidências científicas deste processo, os 
EUA baniram a produção de CFCs em 
1978; mas os demais países continuaram 
produzindo-os. Por pressão da Agência de 
Proteção Ambiental dos EUA, o tema entrou 
nas negociações internacionais e quando, 
em 1985, foi anunciada a descoberta do 
buraco na camada de ozônio sobre a 
Antártida as conversas se intensificaram, 
levando à assinatura do Protocolo de 
Montreal. Em 2005, a concentração de 
gases que destroem a camada de ozônio 
tinha diminuído 8%-9% em relação ao seu 
pico em 1992-1994. Apesar disso, o buraco 
que se forma nas primaveras na Antártida 
deve continuar por algumas décadas. 

Mas esta façanha não se repetiu frente ao 
problema do aquecimento global – objeto 
hoje de intensos conflitos internacionais 
e provavelmente a mais complicada 
questão confrontando os líderes mundiais. 
Elementos para a compreensão das 
mudanças climáticas começaram a ser 
debatidos ainda no século XIX (Fourier, 
Tyndall, Arrhenius), quando se descobriu 
que o dióxido de carbono criava um efeito 
estufa na atmosfera. O tema voltou a ser 
tratado, entre as décadas de 1930 e 1960, 
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por Callendar, Plass, Revelle e Suess, mas 
foi só a partir de 1958, quando Charles 
Keeling passou a monitorar os níveis de 
CO2 na atmosfera, detectando o seu 
sistemático aumento anual, que uma base 
de dados confiável permitiu o avanço das 
pesquisas sobre o tema.

A climatologia foi gestada na décadas 
de 1960 pelos estudos convergentes da 
nascente ciência planetária ligada aos 
programas espaciais, da análise dos dados 
obtidos com o auxílio de satélites (o Nimbus 
III empreende, em 1969, um levantamento 
abrangente da temperatura da atmosfera), 
dos avanços na computação e na 
compreensão teórica e lógica dos sistemas 
complexos que sustentam os primeiros 
modelos climáticos, do estabelecimento 
do Programa Internacional de Pesquisa 
da Atmosfera Global, dos estudos sobre o 
efeito de feedback do albedo das calotas 
de gelo, das análises do paleoclima através 
dos estudos de anéis de árvores de vida 
longa e de núcleos de gelo extraídos de 
grandes profundidades, entre outros. 
Novos instrumentos, técnicas, programas 
de pesquisa, conceitos e paradigmas são 
construídos e formulados, desabrochando 
na década seguinte não só na discussão 
sobre a camada de ozônio, mas em 
temas mais controversos como o “inverno 
nuclear” (o debate sobre o impacto que 
uma guerra nuclear teria sobre o clima 
do planeta) e o cada vez mais evidente 
aquecimento global decorrente do efeito 
estufa provocado principalmente pelas 
emissões de CO2.

É entre 1976 e 1979 que uma série de 
estudos consolidam, de maneira inequívoca 
o entendimento de que o aquecimento 
global é o grande risco climático colocado 
para a Terra (PETERSON, CONNELLEY 
e FLECK 2008). O primeiro Congresso 
Climático Mundial é realizado em 
Genebra, em 1979, e leva à formação 
do Programa Climático Mundial para 
coordenar a pesquisa internacional 
sobre o tema. Um estudo da Academia 
Nacional de Ciências dos EUA, daquele 
ano, afirma que dobrando as emissões 
de CO2, a temperatura global aumentaria 
entre 1.5 to 4.5°C. E se consolidava a 
compreensão do balanço radiativo do 

planeta frente a radiação solar que, associada 
ao entendimento da química da atmosfera e aos 
dados da paleoclimatologia, permitia apreender o 
impacto da civilização moderna sobre a atmosfera, 
os oceanos e o clima de conjunto do Sistema Terra 
(HANSEN 2009).

Todas estas pesquisas começaram a repercutir 
institucionalmente. A ONU estabeleceu, em 1988, o 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
(IPCC); seu primeiro relatório, dois anos depois, 
afirmava que os gases do efeito estufa estavam 
aumentando e provocariam um aquecimento 
global. Na Rio-92 foi criada a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança Climática, 
que formalizaria, em 1997, o Protocolo de Kyoto – 
visando reduzir até 2012 as emissões dos países 
industrializados 5,2% abaixo do nível de 1990. Em 
2001 o terceiro relatório do IPCC declarava que o 
aquecimento global por causas antropogênicas 
era incontroverso. As temperaturas globais médias 
aumentaram consistentemente pelos últimos quinze 
anos, o período mais quente que a humanidade 
viveu. O gráfico da evolução das temperaturas 
globais, resultado do trabalho de Mann, Bradley 
e Hughes (MANN et al, 1999), seria popularizado 
como o “taco de hóquei” e se transformou em objeto 
de ácidas polêmicas. 

Mas no mesmo ano de 2001, os Estados Unidos 
sob o governo Bush, então o maior emissor de 
CO2 do mundo, abandonou o Protocolo de Kyoto e 
passou a questionar sistematicamente o consenso 
científico sobre o tema, chegando inclusive a 
censurar o trabalho de climatologistas (BOWEN 
2007). Empresas de petróleo e carvão organizaram 
um forte lobby para deslegitimar as pesquisas que 
evidenciam a relação entre as emissões de gases 
do efeito estufa e o aquecimento global e passaram 
a promover os estudos dos “céticos do clima” – 
uma iniciativa que recorda a reação da industria do 
cigarro frente as acusações de que fumar provoca 
câncer de pulmão (ORESKES e CONWAY 2010). 
Nem mesmo a eleição de Obama, em 2008, 
desbloquearia o quadro interno do acirrado debate 
norte-americano e o caráter ideológico que os 
interesses ligados à indústria de energia imprimiu 
ao debate.

Em 2006 e 2007, uma série de elementos 
reforçaram a percepção pública da centralidade do 
tema: o impacto do documentário “Uma verdade 
inconveniente”; a publicação do relatório STERN 
(2006), coordenado pelo ex-economista chefe do 
Banco Mundial; a divulgação do quarto relatório 
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do IPCC (2007). Mas somente para, na seqüência, 
haver uma frustração com a renegociação do 
Protocolo de Kyoto (cuja vigência termina em 
2012), em uma série fracassada de conferências 
internacionais – as COPs 15, em 2009, 16, em 2010, 
e a 17, em 2011. Pelo acordado em Durban, na COP 
17, vai se tentar negociar um acordo até 2015, para 
começar a vigorar em 2020 – quando os cientistas 
dizem que o carbono acumulado na atmosfera 
causará um aquecimento global muito além do 
nível considerado seguro para a humanidade (um 
acordo que só pode ser considerado positivo como 
exemplo de contorcionismo diplomático).

O aquecimento global é hoje o mais complexo 
e abrangente desafio com o qual se confrontam 
os dirigentes das grandes potências. Apesar dos 
alertas convergentes de cientistas de diferentes 
áreas das ciências da terra, apoiados em evidências 
cada vez mais sólidas, o establishment econômico 
e político resiste a empreender as mudanças 
necessárias rumo a uma economia de baixo carbono 
(HULME 2009; PEARCE 2010) E a percepção 
das rupturas de outras dinâmicas essenciais do 
Sistema Terra, como as dos ciclos da água e do 
nitrogênio ou ainda a perda de biodiversidade, que 
exigem mudanças sócio-econômicas igualmente 
profundas na agricultura industrial e nos sistemas 
de transportes, é ainda mais limitada na opinião 
pública e entre as lideranças políticas. A inércia do 
ethos cientifico-comercial vigente resiste a assumir 
as conseqüências dos estudos das ciências da 
Terra que apontam para mudanças que introduzem 
cenários cada vez mais dramáticos nas décadas 
vindouras.

Da ecologia às ciências ambientais

Da história natural nasce, no século XVIII, não 
apenas a história dos relevos, das rochas e dos 
mares, como também a história dos seres vivos, 
a biologia, que procura explicar a formação das 
espécies. A revolução conceitual da evolução 
por seleção natural estabelece as bases para o 
entendimento da vida, sua história, formas e dinâmica 
(BLANC 1994). É a partir da obra de Darwin que 
surgiu na biologia uma disciplina cujo propósito é a 
análise das relações dos seres vivos com seu meio 
ambiente (o termo foi cunhado Haeckel, em 1868). 
Na virada para o século XX, inúmeros botânicos e 
zoólogos avançam para além das ecologias vegetal 
e animal e formularam idéias como a biocenose 
– depois expandida para a de biogeocenose 
(PUZACHENKO 2010) –, as comunidades bióticas 

como sistemas estruturados, as sucessões 
bióticas, os nichos ecológicos, as cadeias 
alimentares e estudaram a dinâmica das 
populações, até que TANSLEY (1935) 
e principalmente LINDEMAN (1942) 
desenvolvem o conceito de ecossistema 
– integrando os seres vivos e o ambiente 
externo. Paralelamente, avançam na 
União Soviética as investigações dos 
processos biológicos em termos de fluxos 
físicos (matéria e energia) e florescem 
as pesquisas de Vernadsky – primeiro 
formulador do conceito de biosfera (e de 
noossistema) (SVIREZHEV e SVIREJVA-
HOPKINS 2010)

As bases teóricas da ecologia dialogariam 
e ganharíam sinergia com o estudo da 
termodinâmica dos seres vivos (MURPHY 
e O`NEILL 2007) e da cibernética. “Por 
volta do fim dos anos 1950, a elaboração de 
modelos de ecossistemas que utilizavam 
concepções tomadas da cibernética, liga-
se diretamente à aplicação, na ecologia, 
dos aportes da termodinâmica dos seres 
vivos e da matemática. De fato, o conjunto 
dos mecanismos de equilíbrio que 
aparecem no seio de um ecossistema pode 
ser descrito... em termos de mecanismos 
de retroação (feedback), conceito central 
da cibernética” (ACOT 1990: 100). 
Eugene e Howard Odum utilizam, na 
seqüência, a linguagem da termodinâmica 
para descrever as características dos 
ecossistemas e os fundamentos da 
ecologia (ODUM e BARRETT 2007).

Desde os dust bowls dos anos 1930 
nos EUA, cresceu a compreensão de 
que as práticas ecológicas e agrícolas 
devem estar ligadas, levando ao 
desenvolvimento da estudos sobre erosão 
dos solos. A partir da década de 1950, as 
transformações da agricultura passam 
colocar os problemas para uma ecologia 
agrícola (o estudo dos agroecossistemas), 
com o uso dos pesticidas e de controles 
biológicos. Crescem também os estudos 
sobre o impacto de espécies invasoras, 
manutenção e restauração de serviços 
ecossistêmicos, preocupações com a 
homogeneixação da biota (LOVEI 1997), 
valorização da biodiversidade para a 
manutenção das práticas agrícolas 
tradicionais, etc. 
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A ecologia como disciplina cientifica 
dialogaria e seria alimentada, a partir da 
década de 1960, pelo seu grande boom 
como movimento não só conservacionista, 
mas ambientalista – avançando também 
na consolidação de uma ecologia 
humana, situada na intersecção entre 
natureza e sociedade. A publicação de 
Primavera silenciosa, por Rachel Carsons, 
em 1962, com sua forte denuncia das 
conseqüências do uso dos pesticidas, 
pode ser considerada o ponto de partida 
para a sensibilização de setores cada 
vez mais amplos para as questões 
ambientais e para o desenvolvimento 
de um vasto movimento social (com o 
Sierra Club e os Amigos da Terra, depois 
com o Greenpeace e milhares de outras 
organizações). Obras como a de EHRLICH 
(1968) lançam o debate ecológico para fora 
dos círculos especializados da disciplina, 
que ganha projeção institucional com a 
Conferência de Estocolmo, em 1972. Os 
anos seguintes assistiriam a assimilação 
de preocupações ambientais moderadas 
até mesmo pelo mainstream político 
e econômico na forma do conceito de 
desenvolvimento sustentável. Ao mesmo 
tempo, o questionamento da idéia de 
desenvolvimento como crescimento 
é aprofundado mesmo no âmbito da 
economia (NUSSBAUM E SEN 1993; SEN 
1999).

Entrementes, a ecologia continuava 
avançando como disciplina científica. 
NAVEH (1982 e 2000) introduz a idéia de 
tecnoecossistema que – estabelecidos pela 
sociedade moderna – são competitivos 
e parasitários dos ecossistemas 
naturais. E as pesquisas e debates 
na área da ecologia global avançam 
significativamente, não apenas no estudo 
dos ciclos biogeoquímicos globais, seus 
equilíbrios e fluxos, mas também com 
novas hipóteses abrangentes, na tradição 
de Vernadsky. LOVELOCK e MARGULIS 
(1973) vão formular a hipótese Gaia, pela 
qual os organismos e o ambiente físico 
evoluíram juntos em um sistema auto-
regulatório – que mantém as condições 
favoráveis a vida no planeta (também 
LOVELOCK 1991 e 2006, BOSTON 2010). 
Fortalece-se, dentro deste enfoque holista, 
a compreensão de que há um controle 

biológico sobre o ambiente geofísico – que mantêm 
as condições favoráveis a vida no planeta. Em 1986 
é lançado o Programa Internacional Geosfera-
Biosfera para estudar as mudanças globais, que 
acumula resultados expressivos.

A importância crescente da ecologia como ciência 
está igualmente ligada ao crescimento, desde 
a década de 1970, dos problemas ambientais 
e a consciência da urgência de enfrentá-los. 
Multiplicaram-se catástrofes ambientais – dos 
naufrágios de petroleiros, com as sucessivas 
marés negras, ao gigantesco envenenamento 
de Bhopal, da rápida destruição de incontáveis 
ecossistemas às extinções de espécies e redução 
da biodiversidade. A pesca indiscriminada e a 
poluição dos mares estão reduzindo as populações 
marinhas. A poluição urbana e industrial produzem 
chuvas ácidas que desequilibram ecossistemas. A 
água potável e para agricultura se torna um bem 
cada vez mais escasso, ao qual parte importante 
e crescente da população da Terra tem acesso 
limitado. A expansão da agricultura e da pecuária 
destroem parcelas cada vez maiores das últimas 
florestas tropicais preservadas – com um destaque 
especial para a Amazônia. A radicalização das 
práticas empresariais de descartabilidade e 
obsolescência planejada ampliam o desperdício 
de recursos. O descarte de dejetos e resíduos 
sólidos se torna um enorme problema para todos 
os paises industriais. Mesmo a extensão do uso da 
energia nuclear, apresentada como uma alternativa 
ao uso de combustíveis fósseis, traz problemas 
dramáticos, evidenciados por sucessivos acidentes, 
particularmente os das usinas de Tchernobyl e 
Fukushima.

Em torno de cada um destes temas e de 
muitos outros, grandes confrontos políticos tem 
se estabelecido. As repercussões da apropriação 
pela sociedade de uma parcela tão grande dos 
recursos da biosfera terrestre amplia a crítica do 
consumismo como modo de vida característico da 
sociedade industrial. O conservacionismo ganha a 
adesão de parcelas importantes das populações 
urbanas, que também aderem a movimentos 
como o do decrescimento (LATOUCHE 2009). 
As demandas e movimentos das populações 
tradicionais para preservar seus territórios da 
exploração mineral ou agropecuária ganham uma 
conotação ambientalista. Movimentos camponeses 
que se opõem ao agronegócio buscam legitimar 
sua luta afirmando que contribuem para combater 
o aquecimento global. Apenas a título indicativo, 
três debates centrais no ano de 2011 mostram a 
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presença destes temas na agenda política brasileira: 
a reforma do Código Florestal, a construção da 
usina hidroelétrica de Belo Monte e a continuidade 
da construção de usinas nucleares no país.

A convergência de saberes e as conseqüências 
da Grande Aceleração 

A convergência entre as ciências da terra e as 
ciências ambientais nas Ciências do Sistema Terra 
tem produzido uma série de novos conceitos que 
vão desenhando um poderoso marco de análise 
para se compreender também as possibilidades 
e limites colocados para a ação das sociedades 
humanas. A partir da idéia de pegada ecológica 
(WACKERNAGEL e REES 1996), passou a ser 
possível quantificar o impacto da humanidade, de 
cada país, cidade ou mesmo grupo social sobre a 
biosfera e o equilíbrio dos ciclos biofísicoquímicos 
planetários.

A introdução da idéia de que vivemos em uma 
época antropocena – um tempo geológico distinto 
do estado interglacial natural do planeta, o holoceno 
– ilumina a responsabilidade humana sobre o 
destino da superfície da Terra e as formas de vida 
nela existentes.

Recentemente, STEFFEN, CRUTZEN E 
MCNEILL (2007) refinaram mais a idéia, propondo 
caracterizar o período mais recente de “Grande 
Aceleração”:

“O empreendimento humano acelerou subitamente 
depois do final da Segunda Guerra Mundial. A 
população dobrou em apenas 50 anos, para mais 
de 6 bilhões no final do século XX, mas a economia 
global aumentou mais de 15 vezes. O consumo de 
petróleo cresceu por um fator de 3.5 desde 1960 
e o número de veículos motorizados aumentou 
dramaticamente de cerca de 40 milhões no final 
da Guerra para quase 700 milhões em 1996... A 
pressão sobre o ambiente global deste florescente 
empreendimento humano está se intensificando de 
forma aguda... A Terra está em seu sexto grande 
evento de extinção, com taxas de perdas de espécies 
crescendo rapidamente nos ecossistemas terrestres 
e marinhos. A concentração atmosférica de vários 
gases importantes do efeito estufa aumentou 
substancialmente, e a Terra está aquecendo 
rapidamente. Mais nitrogênio é agora convertido 
da atmosfera em formas reativas pela produção de 
fertilizantes e a queima de combustíveis fósseis do 

que por todos os processos naturais nos 
ecossistemas terrestres juntos. A notável 
explosão do empreendimento humano 
a partir de meados do século XX e o 
impacto em escala global associado a isso 
em muitos aspectos do funcionamento do 
Sistema Terra marca o segundo estágio do 
Antropoceno – a Grande Aceleração”.

As pesquisas recentes do Centro de 
Resiliência de Estocolmo deram origem 
à idéia de fronteiras planetárias, limites 
quantificáveis dentro de cujos marcos 
a humanidade pode operar de forma 
segura na Terra.”Transgredir uma ou mais 
fronteiras planetárias pode ser deletério 
ou mesmo catastrófico devido ao risco 
de cruzar limites que desencadearão 
mudanças abruptas, não lineares em 
sistemas de escala continental ou 
planetária” (ROCKSTROM et al. 2009). 
Três fronteiras já teriam, segundo estes 
pesquisadores, sido cruzadas: a da 
mudança climática pelo aquecimento 
global devido às emissões de CO2, a 
perda de biodiversidade e o desequilíbrio 
do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.

As opções para a humanidade parecem 
claras: 1) manter o curso atual, aprofundar 
os desequilíbrios já existentes e introduzir 
novos, até o ponto de uma ruptura 
catastrófica do equilíbrio atual do Sistema 
Terra, o que poderia conduzir ao colapso da 
moderna sociedade globalizada; 2) mitigar 
o impacto das atividades humanas sobre 
o ambiente global, procurando manter-
se dentro das condições do holoceno, o 
que envolveria não somente modificações 
tecnológicas no sentido de se obter maior 
eficácia energética e biológica (no caso da 
agricultura) e menos impacto ambiental, 
mas também uma alteração substancial 
dos valores societários e individuais, a 
começar pela ruptura com o consumismo; 
3) e o recurso da geoengenharia – tanto 
complementar ao segundo caminho, 
basicamente com tecnologias de 
seqüestro de carbono, quanto como parte 
estruturante do primeiro caminho, em 
casos como o do uso de aerossóis de SO2 
para resfriar a temperatura do planeta, 
com riscos imprevisíveis para o Sistema 
Terra.
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Na raiz de boa parte dos problemas 
ambientais, está o confronto entre o tempo 
dos processos naturais, físicos e biológicos, 
os ritmos de renovação da vida, e os 
tempo acelerado da economia capitalista e 
seus critérios reducionistas de valorização 
(TIEZZI 1988). Revela-se cada vez mais 
ingênua a idéia de que as necessidades 
crescentes de uma humanidade cada vez 
mais numerosa poderiam ser solucionadas 
por uma combinação de progresso técnico 
e expansão ilimitada da economia. Os 
critérios de rentabilidade mercantil tornam 
a capacidade de previsão e controle 
limitadas e os desenvolvimentos das 
novas referências teóricas apontam para 
a existência, em todo caso, de efeitos 
imprevisíveis, seja das consequências 
cumulativas de processos conhecidos, 
seja da introdução de novas tecnologias. 
A crítica ecológica revela a irracionalidade 
da estrutura econômica da sociedade 
contemporânea, com a busca do 
crescimento pelo crescimento como 
principio ordenador do capitalismo, com 
o consumo supérfluo como ideal de 
felicidade e com a impossibilidade de 
generalizar o padrão de consumo hoje já 
existente em alguns países.

Outro modelo de desenvolvimento 
ecologicamente sustentável significa uma 
ruptura da lógica hoje dominante – seja 
pelo decrescimento, seja pela economia 
do estado estacionário – e o abandono de 
boa parte da infra-estrutura de geração 
de energia e de transportes existente. As 
resistências a critica ecológica são, pois, 
muito fortes e profundamente enraizadas 
nas estruturas de poder estabelecidas, 
tentando bloquear as iniciativas de 
mudança sócio-econômicas e muitas das 
pesquisas das ciências da terra.

Aprofundar vocação prometéica 
ou restringir a ação humana sobre a 
natureza?

Ecologistas, climatologistas, 
oceanógrafos, meteorologistas, biólogos, 
glaciologistas, planetologistas e cientistas 
de várias outras disciplinas se confrontam 
com os dilemas colocados pelo impacto 

humano sobre processos naturais que eles estudam 
e cuja manutenção percebem serem essenciais 
para garantir as condições adequadas à vida e à 
civilização humana – processos cujas modificações 
e riscos que carregam eles evidenciam para a 
sociedade (HANSEN 2009; SCHENEIDER 2009). 
Parte significativa destes cientistas retira das 
conclusões de seus estudos a necessidade de 
se deslocarem para o amplo e crescente campo 
sócio-político ecologista – que deve ser distinguido 
da ecologia como disciplina científica (BOWLER 
1998). Mesmo figuras por vezes conservadoras 
acabam assumindo a condição de profetas dos 
desastres ambientais que se colocam no horizonte 
da sociedade industrial, com sua economia 
fossilista e consumista em perpetua expansão, se 
não forem feitas mudanças de rumo no curso do 
“desenvolvimento” moderno.

Este não é, todavia, o único caminho possível 
para estes pesquisadores. Outros cientistas, 
representando uma parcela ainda marginal 
destas disciplinas, mas coerentes com a vocação 
prometéica da ciência moderna, começam a 
formular ambiciosos projetos de geoengenharia, 
apostando que o uso da tecnologia poderia mitigar 
os impactos mais perigosos em escala planetária 
da atividade humana (CRUTZEN 2006).

Mas, para a maioria destes cientistas, esta ruptura 
com a tentação faustica da tecnociência moderna, 
que hoje marca as ciências da Terra, representa 
uma inserção social e política inédita para parte 
da comunidade científica e para a ciência por ela 
praticada. Passam a sofrer não apenas restrições 
de acesso a verbas para continuarem suas 
pesquisas, sob governos comprometidos com o 
fossilismo, mas chegam mesmo a receber ordens 
de manterem silêncio sobre suas descobertas. E 
isso não para funcionários menores, mas para os 
mais ilustres cientistas de suas áreas, como é o 
caso de James Hansen, diretor do Centro Goddard 
para Estudos Espaciais da NASA (HANSEN 2009).

Esta inserção traz profundas conseqüências 
pelo papel que as ciências da Terra tendem a 
desempenhar nas décadas vindouras e pela rota de 
colisão com a economia estabelecida em que elas 
se encontram. Talvez a analogia mais pertinente, 
em termos de conflito com o establishment, 
mas ainda assim muito distante, seria com a dos 
confrontos que marcaram o nascimento da ciência 
experimental e seu choque com as Igrejas no 
século XVII (MARICONDA e LACEY 2001).
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Como afirma Hugh Lacey, 

“Desde suas origens, a tradição da ciência 
moderna foi representada respondendo a dois 
ideais: o ideal cartesiano de um entendimento 
abrangente da realidade e o ideal baconiano do 
controle da natureza a serviço da humanidade. A 
influência recíproca entre os dois tem se refletido 
na persistente dialética entre ciência e tecnologia 
avançada, uma dialética que se tornou tão 
complexa e tão arraigada, que aparece como uma 
necessidade, ou como um componente integral, da 
racionalidade” (LACEY, 1998: 141).

O controle de objetos naturais esta presente em 
todas as formas de cultura humana. Mas a prática 
do controle da natureza sofre uma mutação na 
modernidade, ampliando-se exponencialmente 
com o concurso da ciência e de sua “realização” 
como tecnologia – em especial graças às 
estratégicas de pesquisa que LACEY (2008) chama 
de descontextualizadas, adotadas por seu valor 
instrumental. Este controle ou domínio contrasta 
com outras formas de relação com a natureza 
que priorizam a reciprocidade, a mutualidade e o 
respeito (LACEY 1999). 

Este propósito constitutivo da ciência moderna 
tornou-se claramente visível na condução do 
trabalho científico no século XIX e terminou 
modelando a sociedade do século XX, na forma 
de tecnologização da ciência (OLIVEIRA 2008), 
de constituição da tecnociência – das indústrias 
de base à microeletrônica, da agricultura industrial 
à geração de energia e sistemas de transportes. 
Durante grande parte do século passado, a física 
foi sendo reafirmada como ciência paradigmática 
e tornou-se responsável não só pela revolução da 
eletrônica, mas também pela humanidade viver 
por muitas décadas sob a sombra do holocausto 
nuclear – o estudo de SMITH (2008) é emblemático 
das implicações desta dupla alma da ciência para 
a humanidade. A aspiração baconiana é hoje 
reafirmada também quando olhamos para as 
ciências da vida, cujo desenvolvimento recente 
foi cada vez mais modulado pelas demandas 
das biotecnologias e da medicina e que, graças 
aos avanços da informática, gerou a engenharia 
genética – disciplinas que canalizaram boa parte 
dos investimentos de pesquisas no ultimo período 
(GARCIA, 2006 e LACEY 2006) –, além de levar as 
implicações éticas da manipulação da vida a novos 
patamares (MARICONDA e RAMOS 2003).

Mas a dinâmica de tecnologização 
da ciência, de estabelecimento da 
tecnociência, convergiu com a da 
mercantilização da pesquisa e da ciência 
no mundo contemporâneo, isto é, fundiu-se 
com o ethos científico-comercial (LACEY 
2008). Passa a ser central na definição 
das estratégias de pesquisa as demandas 
de rentabilidade dos investimentos 
privados (OLIVEIRA 2008; LANGLEY e 
PARKINSON 2009).

Este processo mina profundamente a 
autonomia da ciência, como podemos 
ver em muitas áreas, embora nenhuma 
com tanta força como nas ciências da 
terra (MARKOWITZ e ROSNER, 2002; 
KRIMSKY 2003; MCGARITY e WAGNER 
2008; MICHAELS 2008; ORESKES 2007; 
ORESKES e CONWAY 2010). Frente 
à censura da ciência (BOWEN 2007) 
e aos esforços por parte de poderosos 
interesses corporativos e governamentais 
de bloquearem pesquisas que confrontam 
interesses privados, a reivindicação da 
autonomia da ciência pode significar a 
defesa da liberdade para aprofundar a 
fusão entre capitalismo e tecnociência, 
mas pode ser também a reivindicação 
da possibilidade de se produzir um 
conhecimento que vai no sentido oposto, 
de crítica as estratégicas de controle 
da natureza e de transição para um 
auto-controle pela sociedade do seu 
metabolismo com o meio-ambiente, com 
um profundo impacto crítico sobre a forma 
como a economia e o poder se organizam 
hoje (OLIVEIRA 2008).

Busca, de outra parte, debater as 
dimensões epistemológicas de uma 
atividade científica que, lutando para 
manter a objetividade e neutralidade 
reivindicadas historicamente pelas ciências 
naturais, rapidamente se vê obrigada 
a prescrever enormes modificações 
sócio-econômicas e tem sua autonomia 
sistematicamente contestada pelo poder 
ligado ao ethos científico-comercial. Estas 
ciências tendem, assim, a se colocarem 
em um lugar muito diferente daquele 
que foi ocupado pelas disciplinas que 
estruturaram a tecnociência hegemônica 
e podem fornecer um novo paradigma 
para se conceber a atividade científica 
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na sua relação entre conhecimento e 
atuação social e política, entre controle 
da natureza e o necessário auto-controle 
pela humanidade de seu impacto sobre a 
biosfera do planeta.

Uma nova epistemologia?

A ciência moderna, experimental e 
quantitativa, tornou-se um empreendimento 
extremamente bem sucedido, impondo-
se como a visão de mundo moderna. 
Desvendando os segredos da natureza – 
um livro escrito em linguagem matemática, 
diria Galileu – ela forneceu à humanidade 
a chave para a compreensão da natureza 
que seria passível não só de previsão, 
mas também de manipulação e controle 
(OLIVEIRA 2002). Como afirmava BACON 
(1973), “conhecimento e poder são para 
o homem uma única coisa”. Esta ciência 
nascida da crise pirrônica dos séculos 
XVI e XVII, em uma Europa dilacerada 
pela disputa entre crenças religiosas e 
ansiando por certezas, parecia oferecer 
garantias de neutralidade axiológica, 
buscando separar rigorosamente fatos de 
valores (MARICONDA 2006). 

A formação da ciência deu-se no marco 
de uma cosmologia em que o homem 
não vivia mais no interior de um “mundo 
fechado”, mas sim de um “universo infinito” 
(KOYRÉ 1979). Ela forneceu os alicerces 
epistemológicos para o Iluminismo, com sua 
valorização da razão e da universalidade, 
e para a Revolução Industrial, que se deu 
no interior do universo cognitivo criado 
ou consolidado pela ciência no século 
XVII: mecânico, atomista, determinista, 
valorizando as práticas experimentais. 
Neste mundo, a ciência reduzia o papel do 
acaso na existência, dissolvia o cosmos 
– como totalidade portadora de sentido 
para todas as coisas, agora substituído 
pelo universo imanente da res extensa, 
da necessidade bruta, do conhecimento 
em que valores são rigorosamente 
separados dos fatos (a exceção do valor 
do controle do mundo físico como móvel do 
conhecimento) – e surgia como garantia de 
verdades demonstráveis, estabelecendo 
sua supremacia sobre conhecimentos 

baseados na fé ou na argumentação descolada da 
experimentação controlada. Esta ciência baseada 
em evidências empíricas empoderaria a sociedade 
moderna frente à natureza.

Este salto cognitivo da humanidade tem que 
ser defendido e esta defesa se identifica, em 
boa medida, com a defesa da ciência. Mas, 
ao desencantar a natureza e transformá-la em 
substrato inerte da ação humana, a ciência clássica 
privou a humanidade de uma compreensão mais 
profunda da complexidade do Sistema Terra e da 
profunda dependência que a humanidade mantêm 
em relação a ele.

A autoridade da ciência fundamenta-se em 
sua pretensão – em parte bem sucedida – de 
objetividade, neutralidade e autonomia perante os 
sistemas de crenças que percorrem o tecido social 
e as instituições que os representam, em especial 
as religiões. Ciência livre de valores quer dizer 
ciência fora dos valores sociais e colocada como 
um valor universal (OLIVEIRA 2008). 

Mas não livre de aspectos normativos. LACEY 
(1998) vai, salvaguardando a objetividade da 
ciência frente aos relativismos, elaborar uma lista 
de valores cognitivos abrangentes (desdobrados 
em inúmeros outros), utilizados na escolha 
de paradigmas ou estratégias: adequação 
empírica, consistência, simplicidade, fecundidade 
(fertilidade), poder explicativo e verdade ou 
certeza; ele as distingue das “virtudes científicas” 
que fundamentam uma autonomia da ciência, 
como objetividade, distanciamento, honestidade, 
integridade, razoabilidade, submissão à evidência. 
PUTNAM (2008) retoma a tradição pragmática 
para lembrar que toda a experiência é permeada 
de valor e normatividade; a ciência é carregada 
de valores epistêmicos: coerência, plausibilidade, 
razoabilidade, simplicidade, naturalidade, beleza 
de uma hipótese, sucesso preditivo passado, etc.

Mas os valores cognitivos que garantem a 
objetividade do empreendimento científico são 
distintos dos valores sociais que orientam a escolha 
das linhas e temas de pesquisa. Muitas vezes 
estratégias descontextualizadas são escolhidas por 
sua rentabilidade para os negócios. Não podemos, 
pois, nos furtar de perguntar que valores almejamos 
para a atividade cientifica, para além das “virtudes 
científicas”. Serão aqueles que colocam a ciência 
como parte da tecnociência, orientada pelo ethos 
científico-comercial? Ou conduzida, como coloca 
LACEY (2008: 297), de maneira “a assegurar que a 
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natureza seja respeitada – que suas potencialidades 
regenerativas não seja ulteriormente solapadas, 
e que sejam restabelecidas onde quer que seja 
possível – e que o bem-estar de todos, em todos os 
lugares, possa ampliar-se?” Esta não é uma questão 
apenas ética, mas social (SHINN e RAGOUET 
2008), política (OLIVEIRA 2011) e epistemológica, 
que define o modo como a ciência efetivamente 
opera no mundo.

Será que a lógica da pesquisa científica, nas suas 
culturas teóricas, seus resultados e nos sistemas 
técnicos decorrentes é a mesma se o objetivo é o 
controle de processos naturais, medidos em termos 
de menor dispêndio de energia, tempo e custo e o 
maior lucro monetário para os seus financiadores, 
considerando que os recursos naturais são, 
para fins práticos, inesgotáveis e a biosfera não 
é ameaçada pela atividade humana? Ou se o 
objetivo é a geração de energia e a organização de 
sistemas de transportes sem emissão de carbono 
e a preservação da biodiversidade do planeta, 
promovendo a equidade social e produzindo 
o mínimo impacto sobre a biosfera já que a 
humanidade a está desestabilizando de maneira 
temerária?

Se a resposta envolve uma dimensão 
epistemológica, estamos perante a necessidade 
de confrontar os fundamentos do paradigma 
hegemônico em que as estratégias de pesquisa 
são conduzidas pelo ethos científico-comercial 
e voltadas para o controle e a aplicação técnica 
(lucrativa). A resposta para tal questão – se existe 
– deve emergir do trabalho concreto operado pelas 
disciplinas científicas que tem se confrontado com 
as conseqüências desastrosas, para o Sistema 
Terra e para a humanidade, da Grande Aceleração.
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Resumo Abstract
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It is an examination of three works of fiction considered 
dystopian, 1984, George Orwell, Brave New World, 
Aldous Huxley and The Atlas shrugged, Ayn Rand. This 
analysis assumes prospects of rapprochement with the 
contemporary.

Trata-se de um exame de três obras de ficção 
consideradas distópicas, 1984, de George Orwell, 
Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley e A Revolta de 
Atlas, de Ayn Rand. Essa análise pressupõe perspectivas 
de aproximação com as teorias do contemporâneo.



2o semestre / 2011

O século XX 
produziu algumas ficções distópicas1  – 
narrativas em que o futuro da humanidade 
se apresenta como terrível -, dentre 
elas, seguramente, fizeram fama 1984 
(Nineteen Eighty-Four, 1949), de George 
Orwell (1903-1950) e Admirável Mundo 
Novo (Brave New World, 1931), de Aldous 
Huxley (1894-1963). E a essas vem se 
somar A Revolta de Atlas (Atlas Shrugged, 
1957), de Ayn Rand (1905-1982), obra 
menos conhecida e citada, inclusive por 
aficionados do gênero.

A trama de Orwell pode ser vista como 
mais datada, isto é, parece dependente das 
circunstâncias pontuais que nos remetem 
aos acontecimentos que circunscreveram 
o surgimento dos totalitarismos do século 
XX. É inegável, no entanto, que venha 
a funcionar como anteparo ao ideal de 
chegada ou mesmo instauração de um 
paraíso terrestre. E na medida em que 
antecipou os excessos de um estado 
autoritário, a obra pode conduzir o leitor à 
suspensão do juízo em relação à redenção 
humana especialmente quando essa é 
capitaneada pelos próprios homens.  Mas 
não é essa a impressão que o livro deixa. 
Teria faltado ao autor, talvez uma elaboração 
mais sutil ou então a indicação de que os 
controles não se fazem somente por meio 
de câmeras de vídeo e que a opressão 
pode ser companheira próxima do desejo 
humano de estabelecer um topos para a 

felicidade. Ou seja, é ao buscar a materialização de 
uma utopia – a realização de uma estratégia que 
nos faça feliz, bem como nos afaste do sofrimento – 
que mais nos aproximamos daquilo que se parece 
autoritário. As experiências totalitárias do século 
passado não necessariamente podem ser vistas 
como elementos estranhos ao que se ansiava. 
Foram concebidas por lideranças, mas apoiadas 
e estabelecidas pela maioria. É preciso então 
recordar que tanto o nazismo como o stalinismo, 
foram gestados inclusive pela concordância popular 
bem como pela crença na melhoria da qualidade 
de vida. Traços estes que foram sendo demarcados 
pelos sucessos dispostos pelas políticas desses 
dois exemplos de totalitarismos. Trabalhadores 
alemães ou soviéticos empenharam sua fé em seus 
governos muito provavelmente pela contrapartida 
de contarem com respostas positivas em relação 
ao seu cotidiano. 

É preciso que se retome que tanto um Estado 
quanto o outro contaram com apoios maciços 
que não podem ser explicados somente pelas 
políticas repressivas ou pelo empenho obsessivo 
da publicidade. Na mesma direção, é necessário 
que se avalie que a Alemanha, por exemplo, 
não era somente formada por indivíduos tolos 
ou antissemitas, prontos a aderirem a qualquer 
proposta mais exótica de governo. Os alemães, 
bem como grande parte da humanidade inclusive 
na atualidade, aspiravam pela chegada ao pleno 
desenvolvimento demarcado pelo usufruto daquilo 
que sua época poderia vir a oferecer. 

Assim, pode-se observar que enfraquecemos 
os argumentos bem como a própria reflexão, na 

“Eu acredito em duendes” 

Adesivo em automóveis brasileiros da década de 1980. 

“O povo unido jamais será vencido”

Frase entoada por manifestantes brasileiros nas décadas de 1970 e 1980.

“Eu sou fã do homem. Eu sou um humanista, talvez o último humanista”

John Milton ou Satanás, personagem de Al Pacino em O Advogado do Diabo, filme de 1997.
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medida em que somente satanizamos um governo 
ou uma prática – o modo capitalista de produção, 
por exemplo – e nos distanciamos de uma entrada 
no que poderíamos chamar de natureza humana2. 
Nessa direção, o nazismo ou o stalinismo, podem 
ser acolhidos no interior de uma estratégia que 
visava a chegada à felicidade ou o a inauguração 
de um novo homem. 

Ao que parece, se de alguma forma existe a 
possibilidade de se fazer algo diferente em relação 
à organização sócio-política – uma perspectiva 
nuançada no 1984 – nada nos garante de que 
venhamos a ser conduzidos a uma outra utopia que 
pode ser igualmente totalitária, mas de um tipo de 
autoritarismo com o qual tenhamos mais afinidade. 
Enfim, o que preocupa em Orwell – principalmente 
se tomamos contato com sua ambição pelo 
estabelecimento de um certo socialismo 
democrático -  é sua esperança de que algo possa  
ser feito para a retomada da liberdade e da felicidade. 
Pode se supor então que, em algum momento, o 
Big Brother tenha sido ansiado notadamente como 
utopia, por conta das possibilidades que ofertava.

O que incomoda em narrativas como essas é 
o aspecto desagradável da persistência de uma 
insuspeita crença em si mesmo. Entristecemo-nos 
por Winston Smith e Julia por meio da violência de 
que são alvos, mas nutrimos algo muito próximo da 
esperança redentora de todo esse mal por obra e 
ação de um elemento chave: outro Estado poderoso. 
Esse “poderia ser diferente” insidiosamente dá 
suporte para metafísicas3 que, em nosso ver, abrem 
espaço para novas situações semelhantes aquela 
que a própria obra descreve.

Com isso queremos dizer que a perda ou controle 
da liberdade civil, de expressão artística, de ideias 
ou cultos religiosos não necessariamente deve ser 
vista como tributária de Estados mais ou menos 
ridículos, que se apóiam em exércitos fortes, 
em símbolos ou propagandas massivas. Todos 
esses problemas terríveis podem ser vistos como 
decorrentes da realização de um projeto maior 
que se resume na esperança de que consigamos 
atingir uma felicidade plena. E esse parece ser 
um elemento constituinte e promotor de novas 
utopias. Num certo sentido, poderíamos todos nos 
preocupar quando defronte de uma agenda que 
pretende demarcar procedimentos corretos para o 
encaminhamento dos homens.

Jonah Goldberg traz contribuições para 
esse recorte. Em seu Liberal Fascism: the 
secret history of the American left from 
Mussolini to the politics of meaning (2007), 
servindo-se da história do surgimento do 
fascismo e do nazismo, o autor apresentou 
o engajamento popular naquilo que era 
considerado como uma das alternativas, 
tanto para a Itália quanto para a Alemanha 
da década de 30 do século passado. 

Identificando proximidades entre “direita” 
e “esquerda” que terminam por borrar 
a distinção entre ambas as correntes 
– Mussolini, por exemplo, tinha sido 
socialista, editava um jornal de esquerda e 
era elogiado por Lenin – Goldberg dispôs 
dados que terminam por qualificar a 
presença do fascismo nos Estados Unidos. 
Mas não no modo que nos acostumamos 
a ver, a partir de teorias da conspiração 
ou na crítica ao macartismo ou ao último 
governo Bush. Pelo contrário, é nas práticas 
dos governos de Woodrow Wilson ou de F. 
D. Roosevelt que vai se constituído uma 
estratégia de controle social. É na política 
realizada pelo partido Progressista, uma 
cisão em meio ao partido Republicano, que 
tomamos contato com a personificação 
das ambições utópicas demarcadas pelo 
surgimento de novas taxas, pela proibição 
de expressões que venham a contradizer o 
governo, enfim pelo livre trânsito de ideias. 

O autoritarismo se confirma em uma 
ação coercitiva que pretende fundar um 
novo tipo de homem, menos individualista 
e mais comprometido com as causas 
sociais. Mas, é importante que se note, 
essas tensões não foram percebidas 
enquanto tal e as intervenções promovidas 
pelo Estado foram tomadas como 
necessárias inclusive para a manutenção 
da democracia naquele país. 

O nazi-fascismo não se personificou num 
líder com cabelo e bigode esquisitos nem 
tampouco num exército que colocava seus 
soldados para marcharem com passos 
estranhos.
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    Nada distante das preocupações 
contemporâneas que pretendem fornecer 
parâmetros diretivos para o comportamento 
mais adequado por parte do ser humano, 
seja em relação às atitudes que deve ter em 
relação à natureza, ao sexo ou para com a 
sociedade. De fato, acostumamo-nos a ver 
o inferno em alguns momentos da história 
passada que inclusive perderam qualquer 
tipo de distinção. E talvez isso ocorra por 
utilizarmos exaustivamente o contraste 
mais simples como meio de reforço 
de nossas crenças contemporâneas. 
Do ponto de vista cético, continuamos 
dogmáticos quando opomos duas crenças 
somente para reforçarmos a nossa fé em 
uma delas. Numa discussão, a diafonia – 
impossibilidade de se decidir acerca do 
que é verdadeiro ou não - é o único lugar 
em que se pode estar.

Seja por ignorância, falta de 
conhecimento ou má fé ideológica, há 
mais ou menos uns trinta anos, ensina-
se nas escolas que a religião oprimia 
as pessoas na idade média, também 
conhecida sinteticamente por idade das 
trevas.  Em geral, os argumentos contra 
a atuação do cristianismo se apóiam nos 
excessos da inquisição ou na venda de 
indulgências. De fato, esses traços podem 
ser vistos como problemas. No entanto, 
costumamos ser rigorosos para com eles. 
Entendendo as religiões como mediadoras 
de uma almejada ordem ou organização, 
as práticas inquisitoriais podem se 
equivaler às tentativas contemporâneas 
equivocadas que, uma vez embasadas na 
legislação, também procuram banir aquilo 
que é considerado como um problema 
social. Não que com isso queiramos salvar 
o procedimento católico medieval, mas 
somente acolhê-lo no rol das tensões que 
ainda subsistem nos tempos recentes. 
Continuamos a acreditar na democracia, 
mesmo que essa forma de governo tenha 
vindo a dar espaço para experiências 
nazistas ou fascistas. 

As indulgências eram práticas consideradas 
necessárias para a reparação do mal que houvesse 
sido feito por uma pessoa. Não bastava somente 
a declaração do erro na confissão– por exemplo, 
um homicídio ou um roubo – mas também era 
necessário que obras e serviços fossem feitos 
na direção da aproximação do estado de coisas 
havido antes do dolo. Poderíamos então ver as 
indulgências como uma espécie de prestação de 
contas para a sociedade ou então como o resultado 
terreno ou secular de um problema declarado de 
consciência. O fato de que algumas pessoas tenham 
vendido indulgências parece dar mais suporte às 
dúvidas que devemos ter para com os homens e 
menos para a organização dessa rede de sentidos. 
Resumi-las à venda de um lugar ao céu parece 
ser muito simplificador. Era através de argumentos 
tão pueris que a retórica nazista procurava demolir 
os ideais tão caros da democracia. Além disso, 
os casos atuais de compra e venda de vereditos 
nos tribunais não parecem possuir a mesma força 
de demolição de nossas crenças num Estado 
organizado em torno de leis. Mantemos com 
relação aos Supremos Tribunais uma relação de 
respeito, relegando suspeitas à possibilidade de 
revisão. Somos condescendentes em relação ao 
que parecemos considerar a nossa única saída. 

Mil anos de escuridão e obscurantismo que se 
vêem questionados pelo advento do Renascimento 
e quase decididamente superados pelo Iluminismo. 
Suspeito que, do ponto de vista mais trivial, que 
é o apelo mais predominante quando se fala em 
liberdade nos dias atuais, fosse mais possível 
exercer uma autonomia mais desimpedida na idade 
média do que na contemporaneidade. Nunca se 
investiu tanto em meios de controle como no século 
XX e XXI. E se trata de um tipo de controle desejado 
pela sociedade. Acreditamos nos números, na 
lógica científica e na possibilidade de instituirmos 
uma sociedade mais justa e segura. Esses ideais 
rousseauneanos ganharam contornos precisos na 
identificação de cada pessoa por meio de suas 
digitais ou através dos números pelos quais todos 
são reconhecidos pelo Estado, pela previdência 
ou pela Fazenda. No caso brasileiro, por exemplo, 
nenhum número supera em importância o do 
Cadastro da Pessoa Física, o CPF. Do ponto de 
vista filosófico, o CPF representa talvez o resultado 
mais aparente da engenharia social arquitetada por 
Rousseau. 
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Somos obrigados a fornecer parte significativa de 
nossos salários para algo tão abstrato como o Estado. 
Mas o fazemos por acreditar num bem maior. Nessa 
direção, o que nos fornece um sentido explicativo é 
a existência do Estado. Acreditamos que podemos 
viver de forma melhor por conta da existência de 
uma ordem que se manifesta num cotidiano que 
pretende ser regrado pelas leis, pela existência das 
escolas, pelo amparo que a sociedade organizada 
nos oferece. Rendemos-nos ao Estado nos moldes 
daquele que foi primeiramente concebido como 
conseqüência da revolução francesa. É para ele 
que nos voltamos quando desejamos fazer coisas 
bem comuns como comprar um carro, uma casa, 
nos casar ou descasar. É do suporte dele que 
precisamos quando entendemos que possam haver 
formas distintas de união sexual ou de formação 
de famílias. E por conta disso tudo, aceitamos e 
desejamos nos submeter a todo tipo de controle, 
inclusive porque entendemos que o mundo então 
se torna um lugar mais seguro e justo para se 
viver. Falamos então de uma espécie de rendição 
aos artifícios de controle, mas o fazemos de modo 
consciente e por entendermos que somos livres 
para escolhermos esse caminho: o Estado somos 
nós ou todos somos Luis XIV. 

Os acidentes de percurso, ou o que venha a 
acontecer que termine por macular a imagem 
desse Estado prestador de serviços e fornecedor 
de amparo social, agente da distribuição de 
riqueza, tribunal em que tudo pode ser julgado, 
instaurador do critério quanto ao que é considerado 
certo ou errado, não fazem com que abandonemos 
a fé em que ele possa se rever e caminhar para 
algo melhor. Assim, casos de corrupção, venda de 
votos nos escrutínios eleitorais ou vereditos para os 
quais temos dúvidas em relação à transparência 
ou imparcialidade, não costumam fazer com que 
abandonemos nossa crença nessa forma de 
organização de mais de duzentos anos. Somos 
condescendentes para com o Estado. Acreditamos 
que seu percurso possa de alguma forma ser 
reorientado e investimos nessa fé de um modo um 
tanto constrangedor. Dado o ethos de cinismo, típico 
do último quarto do século XX – somos otimistas 
mesmo que proximamente tenhamos contemplado 
linhas de produção de extermínio – encontramos 
uma saída, sem escolhas, e exaltâmo-la como a 
melhor que existe.

Mas o que era a instituição da religião 
na idade média senão uma tentativa de 
fornecimento de sentido para aqueles 
que careciam dele? Se tudo era feito em 
nome de Deus e Ele é uma abstração, 
como definir o Estado de forma mais 
concreta? E é importante que se perceba 
que as religiões não somente se importam 
com as coisas do além. Elas pretendem 
também regrar o comportamento 
humano.  Pensam naquilo que se ingere, 
prescrevem regras sobre o mais correto 
abate dos animais ou em relação àqueles 
que não devem ser comidos. Que 
diferença fundamental podemos encontrar 
nas restrições ao consumo de carne 
suína e as proibições de se comer carne 
animal por parte dos veganos? Ambos 
os casos não são apoiados numa crença 
na melhoria da espécie humana? É claro 
que a antropologia erigida nas reflexões 
teológicas incomoda os espíritos mais 
sensíveis uma vez que limita o potencial 
autoelogioso apresentado pelos homens.

Em sala de aula, por exemplo, costumo 
testar o alcance de reflexões elaboradas 
no interior da idade média. Esse é o 
caso, por exemplo, da doutrina dos Sete 
Pecados Capitais4, sistematizada por 
Tomás de Aquino (1225-1274) no século 
XIII. Procuro então preparar um campo 
de aceitação desse texto, questionando 
preconceitos que somente fariam com 
que fosse abandonado como um produto 
do exercício de domínio da Igreja para 
com as pessoas. Podemos ler de tudo, 
não? Discuto então os sentidos da palavra 
pecado, aproximo-o do erro ou de sua 
tradução inglesa como sina. Apresento 
então uma situação em que o homem é 
tomado a partir de sua predisposição ao 
engano e isso por conta de sua fragilidade. 
Hoje talvez diríamos que se trataria da 
necessidade da autocrítica e dos riscos 
que nos aproximamos quando persistimos 
numa crença somente por sermos 
dependentes dela de modo suspeito. 
Digo aos alunos que o estabelecimento 
dessa grade de erros pode sim ter sido 
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    usado como instrumento de controle, 
mas peço que ponderem o alcance ou a 
validade dessas contribuições. Saliento a 
necessidade de uma religião que se propõe 
a operar a conversão, que é a de conhecer 
e se aproximar daquilo que aflige o comum 
dos mortais. Ou seja, o que preocupa é a 
maneira com que o homem se fia em seu 
corpo, tomado então pelas mais amplas 
ofertas da sensibilidade, que decaem 
bruscamente quando do envelhecimento 
e da aproximação da morte. Enfatizo os 
problemas apresentados pela vaidade, pela 
soberba, pela gula, ira, inveja ou acídia, 
mas o faço como meio de entendimento 
dos acertos em relação à percepção dos 
problemas a que somos todos acometidos. 
Sendo Tomás de Aquino um escolástico, 
próximo então da abordagem empírica 
aristotélica, procuro demonstrar que 
essas concepções foram tributárias de 
um contato com a experiência humana 
propriamente dita. Hoje, poderíamos dizer 
que se tratam de resultados de estudos 
de casos. Termino então, checando a 
validade desses “erros”, distanciando-os da 
oposição entre culpa e redenção e passo a 
apontá-los como problemas percebidos na 
contemporaneidade. A vaidade, a gula ou a 
acídia ainda são motivos para que se sugira 
o contato com algum tipo de terapia, seja a 
medicina propriamente dita, a psicanálise 
ou as autoajudas de plantão. Para um leitor 
que toma o mundo a partir das evidências 
constituídas somente no início do século 
XX – “o melhor dos mundos” – é difícil que 
se perceba que descobertas assim possam 
ter sido feitas num período tão arcaico. 
Mas persisto na discussão, sugerindo aos 
alunos que se mantêm no dogmatismo ou 
no preconceito, que talvez a melhor forma 
de ainda mais permanecermos aferrados às 
nossas concepções é a de buscar todo tipo 
de reflexão que as contradiga. Se somente 
lemos aquilo com o qual concordamos, 
corremos o risco de repetir os erros que 
temos tanta facilidade em apontar e 
relegar ao passado. Teríamos então uma 
tendência de aderência ao obscurantismo 
aparentemente fácil de ser percebido no 
passado?

A diferença, no entanto, é que possuímos uma rede 
de mediações que consideramos mais crível, talvez 
porque aproximada de uma herança positivista. 
Devotamos nossa fé à ciência e relegamos seus 
insucessos aos acidentes de percurso, darwinismo 
social e medicina nazista, inclusive.  “Gostamos” 
mais desse tipo de amparo metafísico, mas 
parecemos precisar dele como o camponês que 
habitava o interior da Europa medieval. Esse tipo 
de comparação poderia sim nos conduzir à tensão 
com relação aquilo que somos ou que parecemos 
ser ao longo da história. Esse itinerário poderia 
nos aproximar da dúvida acerca da aceitação 
plena de que sistemas ou organizações “fora de 
nós” terminaram por se estabelecer em fracassos, 
autoritarismos ou excessos. A crença na correção 
do percurso pode ser então o elemento chave para a 
fundação de novas tragédias. Especialmente quando 
o principal envolvido é aquele que acredita poder se 
sair melhor, sem qualquer espécie de configuração 
de uma análise mais profunda, sob o risco iminente 
desta parecer anti-humanista ou identificada com 
todo tipo de reacionarismo. Parece-nos necessário 
que se tome o estado de coisas presente no 84 de 
Orwell como manifestação concreta das ambições 
humanas para a redenção. No máximo, ele pode ser 
apenas visto como uma tentativa que não veio a dar 
certo. A possibilidade de que uma alternativa seja 
buscada é o que nos preocupa.

Esse não nos parece ser o caso de Admirável 
Mundo Novo, de Huxley. Trata-se de uma obra mais 
madura, quando pensamos nas possibilidades de 
releitura e de contínua descoberta de aspectos antes 
não pensados. Intriga de forma semelhante aos 
clássicos que costumamos enfatizar a perenidade. 
Obras de Maquiavel ou Shakespeare estão 
muito longe de dependerem somente das balizas 
históricas pontuais que as viram surgir. Acima de 
tudo são reflexões que mapeiam o que quer que se 
aproxime da generalização das atitudes humanas. 
Como O Príncipe ou Hamlet, a obra de Huxley nos 
estimula pelo que oferece de caracterização desse 
tema instigante que se perfaz na concepção de 
natureza humana. Porque erramos quando o que 
buscamos é alcançar um ideal tão nobre quanto a 
felicidade?

Excetuando o selvagem – um único personagem 
para o qual poderíamos obter identidade ele pertence 
ao nosso mundo, ele se apaixona e se envolve, 
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estão conseguindo se sentir bem? Não 
há uma polícia ou órgão repressor nos 
moldes do 1984. As próprias pessoas 
cuidam de estabelecer um padrão para 
o que consideram viável ou estranho. E o 
que poderia ser mais eficaz do que uma 
sociedade que conseguisse estabelecer 
tendências in vitro para que as pessoas no 
futuro viessem a se sentir mais à vontade 
nas diferentes tarefas que tivessem 
que ter quando adultas? De quantas 
tensões existenciais estaríamos imunes 
se soubéssemos que um profissional 
estivesse previamente adequado ao 
tipo de trabalho que escolheu ter? E se 
obtivéssemos confirmações mais seguras 
de que médicos tivessem sido moldados 
desde antes de seus nascimentos para a 
aptidão e aderência à sua escolha? Numa 
situação como essa porque teríamos 
necessidade das tão frágeis investidas no 
ideal da formação, seja no âmbito da família 
ou das escolas? Essa era a percepção de 
Huxley no prefácio que elaborou mais de 
trinta anos após a publicação de sua obra: 
os homens gostariam da servidão5.

Na ficção de Huxley, não haveria 
necessidade ou motivo de rebeldia frente 
ao admirável mundo que se estabeleceu. 
Pelo contrário, há plena aceitação 
daquilo que foi concebido, bem como da 
organização que lhe dá suporte. O estranho 
e exótico fica por parte de um personagem 
que deseja se envolver ou se apaixonar e 
que se angustia por conta da perda de 
um ente querido. Como compreender isso 
em meio a uma sociedade que vê a morte 
com felicidade?

Por tudo isso, entendemos que essa 
obra termine por oferecer aproximações 
mais palpáveis com vários aspectos 
presentes na contemporaneidade. Creio 
que não teríamos grandes tensões para 
com a assimilação de um plano pré 
natal que dispusesse perspectivas para 
o futuro filho. De forma semelhante com 
que nos afastamos dos males genéticos, 
procurando conhecê-los ainda antes do 
nascimento, poderíamos buscar o melhor 

etc. – todos os outros nos parecem estranhos. Mas 
possuem todos os meios supostos, mesmo que 
artificialmente, para se esquivarem do que venha 
a se aproximar do sofrimento. Da alteração do 
estado de consciência – a tão almejada liberação 
das drogas – à vivência “livre” do sexo. Chama-nos 
a atenção a maneira através da qual o autor pensa 
o ato sexual como destituído da ideia de geração 
e das tensões que poderiam ser provocadas. As 
lutas pela legitimação jurídica dos filhos unem 
na contemporaneidade tanto os defensores da 
união conjugal entre homossexuais quanto os que 
almejam a demarcação dos direitos das mulheres 
que se separam. Em ambos os casos, o ato sexual 
ou a geração in vitro não são tomadas como atitudes 
inconseqüentes. Essa não é a situação com a qual 
nos deparamos no Admirável Mundo Novo.

Homens e mulheres foram desincumbidos da 
necessidade de geração e o sexo é somente uma 
prática que reúne imensos atrativos da ordem da 
sensibilização. Como Aquino, em relação à luxúria, 
o sexo envolve uma multiplicidade de ofertas 
sensíveis. E elas parecem se manifestar com mais 
intensidade quando destituídas de alguma forma 
de solenidade remetida aos riscos da gestação 
ou à manifestação do amor. Lembremos que 
os personagens da obra se preocupam quando 
alguém persiste por algum tempo em uma única 
relação com uma pessoa em especial. Como 
um capítulo a parte, a prática sexual se equivale 
ao que procuramos fazer para nos afastar do 
sofrimento e nos aproximarmos da felicidade – 
lembremos da concepção filosófica do utilitarismo 
como o esteio de todo tipo de luta desenfreada pelo 
estabelecimento do paraíso terrestre. De um ponto 
de vista estético poderíamos dizer que se trata de 
um mal gosto apaixonar-se pela pessoa que é alvo 
de suas manobras e estratégias eróticas. No viés 
das orientações contemporâneas de gestão, essa 
seria uma relação de péssimo custo-benefício, algo 
pressentido na organização social que dá guarida a 
obra de Huxley.

Os personagens de Admirável Mundo Novo são 
felizes. Realizam seus desejos e são amparados 
pelo Estado para tanto. Aliás, o Estado nem se 
faz presente. Ele, como Thoreau vaticinou, menos 
governa. Não existe menção a um líder ou partido. 
A organização funciona porque as pessoas se 
satisfazem com ela. Enfim, porque iriam contra se 
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    para nossos filhos antes mesmo que 
fossem concebidos. E, acolhendo a lógica 
do custo-benefício, afastaríamo-nos da 
estrutura arcaica que dispõe a necessidade 
da formação de uma família somente 
pela realização do desejo de se ter filhos. 
Numa sociedade como essa, somente 
os menos favorecidos  viriam arriscar sua 
sorte numa união que se fizesse por meio 
de algo tão instável quanto o amor. E 
além disso, o desconhecimento genético 
seria um elemento que nos aproximaria 
da ordem de um jogo num cassino. 
Negando peremptoriamente o acúmulo das 
experiências havidas ao longo do tempo – 
o que para os neo-darwinistas poderia se 
traduzir numa certa indicação de acerto 
uma vez que ainda não nos extinguimos 
– somente caberia a nós a consulta a um 
manual de instruções que apontasse índices 
de configuração da qualidade genética dos 
parceiros com os quais pretendemos obter 
filhos.

Poderíamos suspeitar que tamanhas 
alterações enfrentassem problemas 
ou restrições mais notadamente pelo 
predomínio de “práticas culturais” anteriores. 
Lembramos, no entanto, que essas atitudes 
são assemelhadas ao que convencionamos 
chamar de tradição. E essa percepção faz 
parte das características mais reacionárias, 
costumeiramente vistas como presas 
fáceis perante os avanços mais ou menos 
incontestes da tecnologia quando vista 
como aliada da chegada à felicidade. Enfim, 
por que sofrermos ou arriscarmos quando 
não mais o necessitamos? 

Essa não foi a abordagem de Ayn Rand 
ao imaginar o futuro em seu A Revolta de 
Atlas. Seu título em inglês, Atlas shrugged, 
termina por melhor nos passar a tensão que 
a autora pretendeu situar. Trata-se da idéia 
de que Atlas tenha seus ombros encolhidos, 
já não suportando o peso do mundo. A 
metáfora se materializa numa narrativa que 
nos apresenta toda a sorte de dificuldades 
colocadas frente aqueles que desejam 
tão só e unicamente se voltarem para a 
realização objetiva de seus esforços. Os 

heróis da epopéia são industriais e trabalhadores 
comuns que aspiram pela materialização de suas 
ambições e elas se resumem em buscar a melhoria 
daquilo que fazem. Dagny Taggart é uma das donas 
da principal companhia ferroviária dos Estados 
Unidos. Hank Rearden é o proprietário de uma 
siderúrgica que concebeu um metal tão resistente 
quanto o aço e tão leve como o alumínio. 

Ambos vão sendo bastante constrangidos por 
leis e resoluções que terminam por limitar suas 
margens de lucro bem como são questionados pelo 
que fazem que passa a ser visto como resultado 
de ganância desenfreada pelo lucro. Eles, bem 
como outros industriais vão sendo paulatinamente 
restringidos em relação às suas perspectivas de 
trabalho. E para tanto concorrem os chamados 
“homens de Washington”, pessoas que vagamente 
se inspiram em abstrações que viriam a se traduzir 
em benefícios para a população em geral. Na 
obra de Rand, as intenções desses personagens 
se manifestam em justificativas para a contenção 
cada vez mais ampla de tudo aquilo que venha a 
significar o aumento da produção ou a descoberta 
de novas estratégias que se traduzam em ofertas 
mais generosas de suporte ao conforto.

O traço distópico mais enfático se encontra na 
aderência às ideias professadas por parte desses 
homens que orbitam no entorno do usufruto do 
trabalho daqueles que se mostram mais objetivos em 
relação às necessidades cotidianas. Nesse aspecto, 
as críticas da autora se concentram em especial, 
no papel desempenhado pelos intelectuais. Eles 
parecem professar um tipo perverso de idealismo 
platônico, mas guardam para si uma compreensão 
subjetiva do que viriam a ser suas ideias. O idealismo 
vem como subterfúgio para a conquista de objetivos 
mesquinhos. Em todos os momentos do texto em 
que os intelectuais aparecem, um relativismo estéril, 
justificado por um frágil ceticismo, anseia por dar 
suporte aos comentários desses personagens. 

As ideias não têm vida própria nem possuem 
autonomia. Quando surgem, somente o fazem por 
remissão direta à necessidade de resolução de 
problemas impostos pela vida cotidiana. Mas, se 
as ideias são desapegadas desse lastro, somente 
vagam e prestam-se às mais frágeis justificativas 
acerca daquilo que pouco a pouco vai se 
despedaçando. As representações dos intelectuais, 
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nesse contexto, são risíveis e caricaturais. Falam 
sobre tudo, transparecem vaidades, procuram 
entreter o interlocutor, particularmente no que diz 
respeito ao relativismo mais banal. São ciosos 
dos postos que ocupam mas não são sequer 
compreendidos. São mestres que somente ganham 
fama através da fala cifrada que manifestam. 

Inserida no gênero das distopias, a obra de Rand 
abre para vários aspectos metafóricos que podem 
ser debatidos sob a luz da contemporaneidade. O 
traço mais autoritário representado pelo governo e 
por sua avidez pelos impostos pode não ser somente 
remetido às tentativas totalitárias colocadas em 
prática no século XX. Têm-se então uma rima 
pobre quando se pensa na origem russa da autora 
e no fato de ter abandonado a União Soviética e 
se estabelecido nos Estados Unidos por conta dos 
percalços por que passou no totalitarismo stalinista.

Mas do que isso, a atualidade da obra se revela 
quando percebemos que fornece amparo para o 
entendimento do que hoje nos é colocado como 
perspectiva seja em relação ao trabalho, ao 
pensamento, à atuação dos intelectuais ou no que 
diz respeito à agenda das causas consideradas 
corretas. 

Um elemento diferenciado e que anima a 
narrativa como um fundo é a persistência da 
questão: quem é John Galt? Sem saber ao certo 
de quem se trata, se ele existe ou não, somos 
contemplados com situações e personagens que 
parecem tê-lo conhecido em momentos anteriores 
ao início da narrativa. Pouco a pouco, o leitor vai 
sendo introduzido na suspeita de que de fato ele 
seja real. 

Essa pergunta vai sendo feita e refeita ao longo 
da obra e, particularmente nos primeiros dois 
volumes, parece significar o desconcerto dos 
personagens em relação a um mundo marcado 
pela complexidade. Mas não abstrata. Importantes 
industriais ou trabalhadores dedicados que se 
destacam pela abnegação em relação ao produto 
de seus desempenhos, vão abandonando seus 
postos e desaparecendo. O caráter negativo da 
obra vai então se configurando na medida em que, 
na ausência destes quadros, a energia começa 
a faltar, os trens descarrilam e o cotidiano mais 
prosaico é tomado por uma série de percalços. 

A pergunta reincidente acerca de John 
Galt então se personifica no desconcerto 
da percepção de que as tarefas diárias 
vão sendo rapidamente impossibilitadas. 
Têm-se aí uma perspectiva de acesso à 
obra através de sentimentos gestados na 
atualidade. Como compreender o mundo 
contemporâneo uma vez que os grandes 
sistemas totalizadores que visavam o 
fornecimento de sentido conheceram 
a sua exaustão? Contemplamos a 
possibilidade de reedição das incertezas 
que atormentavam o homem mesmo 
em épocas passadas e remotas? Que 
diferenças de fato existem entre nós e os 
homens medievais além do fato – bem 
significativo - de termos a possibilidade 
de prorrogarmos nossas vidas por meio 
de novas descobertas farmacológicas ou 
inserções cirúrgicas? Arriscamos hipóteses 
que não mais se encontram na tentativa de 
compreensão dos significados obscuros 
apresentados pela aparição de cometas, 
mas ainda supomos que uma alteração 
da temperatura possa ter sido provocada 
por conta da ganância das corporações 
capitalistas. Não que com essa alusão, 
queiramos dizer que nos encontremos no 
melhor dos mundos e que a crítica não 
possa vir a ser concebida e realizada. 

Mas suspeitamos que ela possa ser 
elaborada como tributária de um vício ou 
um sintoma que nos remetem a ausência 
de uma metafísica que possa encontrar um 
lastro mais estável. Poderemos conceber 
uma solução cabal para o nosso estado 
de infortúnio caracterizado pelo fato de 
sermos seres humanos? Ou será que o 
que nos cabe é tão somente buscarmos 
soluções pontuais para os problemas que 
nos são colocados em nosso cotidiano?

Ayn Rand nos abre para a perspectiva 
de um tipo de niilismo positivo: cuidemos 
de nossos jardins, como diria Voltaire. 
Deixemos em paz aqueles que se voltam 
para a resolução de problemas e nos 
preocupemos com o que quer que seja que 
venha a legislar severamente e que possa 
vir a limitar nossa atuação. Reclamemos 
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        se as operações mais básicas não são 
possibilitadas. Nesse sentido, é o direito de 
ir e vir que se mostra impedido, tomando 
como metáfora o trabalho da principal 
personagem que lidera uma ferrovia.

Rand se aproxima então de Orwell e 
isso por estabelecer um mundo bastante 
terrível dominado por um consenso. Mas, 
de modo diferente do autor britânico, Rand 
não vê nem vislumbra nenhuma espécie de 
metafísica que venha a conceder sustento 
às esperanças. Somente resta aos heróis e 
heroínas dessa narrativa se conformarem 
com a felicidade que advém da possibilidade 
de realizarem seus trabalhos, mesmo os 
mais prosaicos. Mas o fazem como uma 
espécie em extinção, distantes do convívio 
com as metrópoles ou com a sociedade 
como um todo.

A persistência do gênero da ficção 
distópica sinaliza um certo deleite em 
contemplarmos vaticínios terríveis acerca 
do futuro que nos espreita. O cinema soube 
bem acolher essa perspectiva. Blade Runner 
(1982), Farenheit 451(1966) ou Gattaca 
(1997), dentre outros, especulam acerca do 
que nos espreita no futuro. De todas essas 
obras, literárias ou não, tenho afinidade 
por aquelas que estabelecem identidade 
com o infortúnio, especialmente quando 
aproximado de qualquer impossibilidade de 
resolução solene daquilo que simplesmente 
somos. Elas, no mínimo, funcionam como 
anteparo cético às autoajudas que não são 
somente aquelas que figuram nas listas 
dos livros mais vendidos, mas que podem 
se estabelecer nas propostas absolutas de 
um mundo melhor que costumam confundir 
estudantes, professores ou intelectuais.

NOTAS:

1 De acordo com Russell Jacoby, “em meados do 
século XX, J. Max Patrick, co-editor de uma antologia 
de obras utópicas, cunhou o termo “distopia” como 
o contrário de utopia. Ele se referia a uma utopia 
satírica como o “oposto da eutopia, a sociedade 
ideal: ela é uma distopia, se for possível cunhar um 
termo.” (JACOBY, 2007, p. 32)

2 “Natureza humana” é uma concepção que provoca 
polêmicas. Ao longo da história da filosofia, pode 
ser associada à percepção de que os homens 
tenham certos atributos que podem torná-los 
previsíveis. Maquiavel (1469-1527) no Príncipe 
(1513), procurou apresentar características que 
tornam o homem frágil. Isto é, uma predisposição 
ao engano, ao erro ou à trapaça, especialmente se 
seu bem-estar corre alguma espécie de risco. Note-
se que a fonte de Maquiavel se encontrava nos 
autores humanistas latinos bem como na produção 
teológica voltada para o conhecimento das ações e 
atitudes humanas. Pesquisadores neodarwinistas, a 
partir da década de 70, no entanto, têm apontado 
que determinados hábitos ou costumes podem ter 
sido tributários de uma escolha por parte da seleção 
natural. Esses autores tendem a diminuir a ação 
da cultura e enfatizar características que guardam 
proximidade com a necessidade de sobrevivência 
ou com a reprodução. Natureza humana, nesse 
sentido pode ser aquilo que se mostrou mais viável 
para a preservação de nossa espécie.  Pode haver 
proximidades com ideais concebidos pelos homens 
com vistas à transformação ou melhoria de nossas 
condições sociais, mas elas não são necessárias, 
mesmo por que são incomensuravelmente tímidas 
perante os milhões de anos remetidos à evolução 
do homem até o momento atual. A esse respeito, 
pode-se ler Robert Wright, O animal Moral. Por que 
somos como somos: a nova ciência da psicologia 
evolucionista. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1994.

3 Uso metafísica aqui de um ponto de vista 
negativo. Não viso o exame de nossas atitudes e 
comportamentos, a partir de um viés filosófico – 
existencialista, trágico, imanente ou transcendente. 
Penso numa rede de sentidos e significados que 
seja orientada para a redenção absoluta do homem. 
Essa concepção de metafísica pode variar numa 
grade que cobre a necessidade de sorrirmos cinco 
vezes ao dia à crença de que melhoramos quando 
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respeitamos árvores e evitamos comer carne 
animal. Preocupa-me quando esse tipo de ação 
passa a ser vista como necessária para toda a 
espécie humana.

4 Tomás de Aquino, Os sete pecados capitais, São 
Paulo: Martins Fontes, 2004. (escrito entre 1266 e 
1267)

5 “Os mais importantes Manhattan Projects do 
futuro serão vastos inquéritos instituídos pelo 
governo sobre aquilo a que os homens políticos e os 
homens de ciência que nele participarão chamarão 
o problema da felicidade — noutros termos: o 
problema que consiste em fazer os indivíduos amar 
a sua servidão.” Prefácio do autor (em 1946) de 
Admirável Mundo Novo: Abril Cultural: São Paulo, 
1974, p. 21
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This article aims to draw into the ways street art in 
Banksy and other artists promotes a debate around the 
whole of culture today, taking into account the concept 
of ordinary culture in Raymond Williams as much as 
the concept of distribution of the sensible in Jacques 
Rancière.

Este artigo tem como proposta pensar de que forma 
a arte de rua de Banksy e de outros artistas promove 
um debate sobre o lugar da cultura na atualidade, 
dialogando tanto com o conceito de cultura ordinária 
em Raymond Williams como o conceito de partilha do 
sensível em Jacques Rancière. 
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Em 2010 
foi lançado o documentário Exit through 
the gift shop (no Brasil, foi traduzido 
como Banksy – Pinta a Parede) dirigido 
por Banksy, um dos artistas de rua mais 
conhecidos da atualidade. Segundo relato 
do próprio Banksy, esta foi a concretização 
do seu interesse em registrar uma forma de 
arte tão temporária como a arte de rua. No 
documentário, além deste registro, temos 
também a expressão de uma inquietação 
a respeito do já conhecido debate sobre o  
que pode ou não ser considerado arte:  

Despite what they say graffiti is not 
the lowest form of art. Although you 
might have to creep about at night 
and lie to your mum it’s actually one of 
the more honest art forms available. 
There is no elitism or hype, it exhibits 
on the best walls a town has to offer 
and nobody is put off by the price of 
admission. (BANKSY, 2007, p.8)

Essa inquietação é algo que permeou 
muitos debates entre os teóricos dos 
estudos culturais, principalmente Raymond 
Williams, que foi um dos fundadores 
do CCCS (Centro de Estudos Culturais 
Contemporâneos). Williams tinha como 
um de seus principais objetivos discutir as 
práticas culturais de um ponto de vista não 
elitista, mas comum, popular, ordinário2.

1
BonitinhA e oRdináRiA

Um dos conceitos mais importantes dentro da 
obra de Raymond Williams é o de cultura ordinária, 
ou comum. A cultura é dotada de dois aspectos: 
os conhecidos e os novos; os tradicionais e os 
criativos; os comuns e os individuais; os ligados a 
vida cotidiana e os ligados à arte. Williams estava 
interessado em repensar o conceito de cultura fora 
da esfera da hegemonia e da dominação, como 
um campo dual, de batalha, poder e investigação 
social. A cultura, assim, deixa de ser vista apenas 
como um campo reprodutor de relações sociais 
dominantes, e passa a ser encarada como um local 
de diferenças e lutas sociais. Os processos culturais 
estariam, para Williams, ligados às relações sociais, 
e dessa forma seriam lugares de registro das 
contradições sociais. Raymond Williams teorizou 
sobre cultura comum com um objetivo em mente, 
o de repensar as relações culturais para abrir 
novas possibilidades de “dar condições para que 
todos sejam produtores de cultura, não apenas 
consumidores de uma versão escolhida por uma 
minoria” (CEVASCO, 2001, p. 54). 

Assim, o CCCS teve como proposta central, em 
seu surgimento, pensar no caráter transformador 
da cultura para maximizar e “desespecializar” 
o acesso às práticas culturais. A arte de rua, por 
meio principalmente das contribuições de artistas 
como Banksy, Shepard Fairey, Moose, Orion e 
Srur, parece expressar o mesmo intuito, ainda que 
localizado. 

“Não definimos a obra de arte como ‘obra’. O que eu digo, no fundo, é que uma 
forma de arte é sempre ligada à dignidade dos temas.”

     Jacques Rancière1

 

“Culture is ordinary, in every society, in every mind.”

     Raymond Williams
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O estudo das subculturas enquanto práticas 
culturais subversivas de uma cultura dominante e 
expressão de possibilidades de praticar a ideia de 
produção de cultura e transformação social, ligado 
à abordagem proposta pelo conceito de cultura 
comum, foi de grande importância dentro do CCCS 
na década de 70. Vários teóricos dedicaram seus 
estudos à análise de subculturas, que surgiram 
como consequência de um momento histórico 
caracterizado pelos baby boomers (nome dado 
à geração nascida entre o pós-guerra e o fim 
da década de 60) e pelo traumatismo social e 
identitário que essa geração sofreu (MATTELARD, 
2004, p. 62). Tais expressões culturais subversivas 
eram vistas como práticas culturais alternativas e 
de resistência. Essa visão grandiosa, e hoje talvez 
ultrapassada, advinha de um momento singular 
em que, pela primeira vez, manifestações culturais 
alternativas que se opunham a uma cultura 
dominante ganhavam expressão global por meio 
dos meios de comunicação de massa. 

Com o passar do tempo, os estudos dedicados 
às subculturas foram sofrendo críticas. Freire Filho 
(2005) aponta para essa questão, principalmente 
no que diz respeito ao contorno espetacular e à 
durabilidade do movimento.

Há, no entanto, algumas práticas culturais atuais 
que podem ser pensadas dentro das teorias pós-
subculturais, já que inauguram novas formas 
de subversão cultural, ou de busca de capital 
subcultural (THORNTON, 1995 in FREIRE FILHO, 
2005). Tais práticas podem apontar para uma nova 
perspectiva de pensar o lugar da cultura como campo 
transformador, ou seja, um campo que permite “ver 
a arte como uma especificação de um processo 
geral de descoberta, criação e comunicação, 
redefinindo seu estatuto e encontrando a maneira 
de ligá-la à vida social.” (CEVASCO, 2001, p. 53.)

A história do grafite e da arte de rua de modo geral 
é  um exemplo evidente de produção cultural com 
vistas à subversão, tendo como base uma forma de 
arte ainda subcategorizada.  Embora o grafite e os 
artistas de rua sejam hoje criticados por estar cada 
vez mais vinculados a interesses mercadológicos 
e sofrer com generalizações3, essa crítica parte do 
pressuposto de que toda arte de rua tem os mesmos 
valores mercadológicos e busca as mesmas formas 
e os mesmos objetivos, mas, com um olhar mais 
atento, percebe um campo contraditório e múltiplo, 

não se negando o desejo e a expressão 
transformadora do grafite como prática 
cultural.  

Três expressões desse tipo de arte 
de rua merecem destaque: o chamado 
reverse graffiti, praticado no Brasil por 
Alexandre Orion e por Moose na Inglaterra; 
as artes-instalações de rua, praticadas por 
Eduardo Srur no Brasil, The Decapitator 
e Banksy na Inglaterra; e, finalmente, a 
prática de arte de rua em estêncil, de 
Bansky e Shepard Fairey na Inglaterra e 
nos Estados Unidos. Todos representantes 
de um desejo de união e expressão do 
belo no comum, no ordinário, desvelando 
problemas, críticas e contradições sociais.

2
estêncil e GRAfite ReveRso 

O reverse graffiti tem como proposta a 
reivindicação de um mundo mais limpo a 
partir de uma nova forma de grafitagem, 
um grafite reverso que não pinta, não 
colore, mas tira a sujeira, o limo das 
paredes, das cidades grandes. Funciona 
mais ou menos como as brincadeiras 
de crianças que, com os dedos limpos, 
escrevem mensagens em carros sujos – 
Lave-me, por favor –, como um alerta à 
sujeira do veículo, pedindo sua limpeza. 
No caso dos praticantes do reverse graffiti, 
os alvos são os muros e túneis sujos da 
cidade, que não serão grafitados com tinta, 
mas com substâncias capazes de apagar 
a sujeira desenhando caveiras, flores, ou 
escrevendo frases de impacto. Assim, se 
as entidades públicas decidirem limpar 
o Grafite, não terão de pintar por cima 
ou passar uma nova camada de tinta, 
mas limpar o próprio muro ou a parede, 
o que contribuiria para uma cidade mais 
limpa. O reverse graffiti pode ser pensado 
como uma forma de ativismo ecológico 
subversivo. Uma das maiores expressões 
desse movimento no Brasil é o artista 
Alexandre Orion. Nas palavras de José de 
Souza Martins4,

Alexandre Orion bate à porta da 
nossa consciência, com seu refinado 
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grafite, para expor a morte oculta 
na vida vibrante da cidade de São 
Paulo. Na passagem subterrânea, 
entre a avenida Europa e a 
avenida Cidade Jardim, numa 
paciente e resoluta intervenção, 
Orion descobre para os olhos dos 
passantes o ossário que impregna 
as paredes do túnel. Caveiras se 
amontoam. Das cavidades dos olhos 
de tantos mortos a obra contempla 
os vivos, interroga os que por ali 

passam, interpela em silêncio a 
nossa omissão, o nosso conforto 
poluidor, o nosso “não sabia de 
nada”. Orion cria essas imagens 
descolando seletivamente daquelas 
paredes a película da negra 
fuligem que ali se depositou no 
curto tempo de existência daquele 
orifício da modernidade.  Entre 
os que praticam reverse graffiti6, 
ou environmental graffiti, um dos 

artistas mais conhecidos mundialmente 
é Moose (pseudônimo de Paul Curtis), 
que define a prática como uma filosofia da 
limpeza e já “fez” várias obras em túneis 
e muros de São Francisco7. Há aqui uma 
prática cultural acessível e produzida de 

maneira próxima ao quea transformações 

sociais pertinentes à causa sustentável nos 
dias de hoje. Embora o intuito de Raymond 
Williams tenha sido permitir uma luta 
social cultural focada em questões mais 
econômicas e políticas, e não ecológicas, 

os meios estão aí. Novas possibilidades de 
expressão no campo cultural estão surgindo.  

Hoje vivemos um momento em que as 
reivindicações por uma cidadania econômica 
e política convivem com um outro tipo de 

reivindicação cada vez mais intensa: a de uma 

cidadania cultural (MILLER, 2011), ou seja, o 

direito à comunicação e à representação das 
diferenças. É esse o lugar que torna frutíferas as 
manifestações de arte de rua discutidas aqui.

5
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3
suBveRtisinG

O artista conhecido como The Decapitator aborda 
outra questão: o consumo. Sua prática pode ser 
pensada como uma forma de subvertising, ou 
adbusting, já que cria suas provocações em cima 
da publicidade, decapitando os garotos e garotas 
propaganda. The Decapitator já cortou as cabeças 
de Sarah Jessica Parker e das garotas propaganda 
da Moët & Chandon. João Freire Filho (2003) 
atenta para o papel ativista crítico e provocador dos 
adbustings, cuja prática pode ser associada ao The 
Decapitator:

Alguém, decerto, vai objetar que tais tentativas 
de usar a linguagem e a força do espetáculo 
contra ele mesmo podem resultar em zombaria 
inócua, assimilável pelo sistema. Este, porem, 
é um fantasma que sempre rondou todos os 
atos de “provocação sistemática”, “abstenção 
espalhafatosa”, “decepção radical”, conforme já 
observara o próprio Debord (…). Todavia, mais 
do que aquilatar a eficácia insurrencional dos 
movimentos contemporâneos anticonsumismo 
e anticorporações, interessa-me, por ora, 
registrar a circulação de um entusiasmo e de 
um ativismo crítico que, felizmente, não condiz 
com as profecias apocalípticas proclamadas 

nos últimos escritos do pensador 
francês. (p. 15). 

Na última Semana da Comunicação da 
FAAP (2011), o artista brasileiro Eduardo 
Srur deixou claro o modo como busca 
questionar esses mesmos limites da arte, 
apontando para o ativismo crítico. Srur já 
colocou um Touro Bandido na Cow Parede, 
já alertou para as enchentes e a poluição 
dos rios com suas famosas garrafas 
pets no Rio Tietê, e também já implodiu 
outdoors9 − todos exemplos de arte que 
usam a cidade de São Paulo como palco 
de visibilidade, subversão e resistência. 

4
BAnKsy

Exit through the gift shop não era 
um projeto de Banksy desde o início. 
O documentário foi inicialmente uma 
consequência da filmagem de cenas 
desconexas de Thierry Guetta, antigo 
proprietário de um brechó e atual Mr. 
Brainwash (ou MBW, artista de rua 

8
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conhecido que tem em seu portfólio a capa 
do CD Celebration, da cantora Madonna). 
Thierry foi apresentado a Banksy por 
artistas como Space Invader e Shepard 
Thierry, sendo este último famoso por 
criar uma das imagens mais reproduzidas 
durante a campanha de Barack Obama 
em 2009, partindo de um estilo seu já 
conhecido, em que reproduzia imagens 

Andre the Giant juntamente à palavra 
Obey seguindo, de acordo com o que o 
próprio autor escreve em seu Manifesto10, o 
conceito de fenomenologia em Heidegger. 

Conhecido por não revelar sua 
identidade nem seu nome verdadeiro, 
Bansky também ganhou fama por grafitar 

em espaços estratégicos da cidade de Londres − 
especificamente, o bairro de Bristol. Seus grafites 
são provocativos, pois convidam ao deslocamento. 
As imagens de Bansky perturbam, questionam 
discursos, imagens e representações fixas, 
preferenciais e dominantes (HALL, 2003). Banksy 
desconstrói nosso imaginário subvertendo cenas 
cotidianas comuns a que nosso olhar estaria 
acostumado:

Once upon a time there was a Bear and a 
Bee Who lived in a Wood and were the Best 
of friends. All Summer long the Bee collected 
nectar from morning to night while the Bear lay 
on his back basking in the long grass. When 
Winter came the Bear realises He had nothing 
to eat and thought to himself ‘I hope that busy 

11
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little Bee Will share some of his honey with me’. 
But the Bee was nowhere to be found – He 
had died of a stress induced coronary disease. 
(BANKSY, 2007, p. 81.)

Banksy aponta para uma anti-ideologia do 
trabalho como enobrecedor do sujeito. No lugar de 
um homem mascarado e armado com armas de 
fogo, flores; no lugar da figura do policial britânico, 
dois policiais se beijando apaixonadamente; no 
lugar de uma imagem de Cristo Redentor na 
cruz, um redentor na Cruz carregando sacolas de 
compras; e assim por diante.

As imagens deslocadas subvertem nosso 
olhar e chamam a atenção para novos lugares e 
para o deslocamento, muitas vezes lembrando 
imagens nostálgicas que não remetem tanto a 
um mundo que se perdeu, mas que talvez nunca 
tenha existido, e que representam, portanto, um 
desejo de que o presente não fosse como é, um 
desejo de subverter o presente como fez em sua 
intervenção no muro da Cisjordânia, nas imagens 
de meninos e meninas brincando em parques 

e locais improváveis. Bansky também 
incomoda pelas imagens em que não é a 
nostalgia que impera, mas sim a crítica ao 
consumo, justamente porque se nega a ser 
vendável. O filme de Banksy foi indicado 
a melhor documentário, mas o artista 
apenas aceitou comparecer se pudesse 
estar mascarado, o que não ocorreu.

De todos os artistas aqui citados, Banksy 
é o mais celebrado e adorado. Isso talvez 
se dê por conta do mistério que ele cria 
em torno de si mesmo, recusando-se a 
aparecer sem seu disfarce; ou por conta das 
façanhas quase impossíveis que realizou, 
como, por exemplo, quando invadiu a 
Disneylândia e colocou ali uma instalação 
de um boneco inflável semelhante aos 
prisioneiros de Guantánamo, ou quando 
invadiu o Tate. Mas talvez essa celebração 
também tenha uma razão política: Banksy 
configura uma forma de visibilidade que 
não quer ser política, mas que traz para 

12
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as paredes novas relações de sensibilidade que 
interferem naquilo que é político em essência.

Para Rancière (2009, 2010), a estética é 
fundamentada nas partilhas do sensível, ou seja, 
nas formas como o sensível expressa aquilo que é 
comum e aquilo que é exclusivo, tal como a noção 
de cultura em Williams. Assim, a arte é política na 
medida em que configura formas de visibilidade 
e regimes de significação que embaralham 
polaridades como comum e exclusão, privado e 
público, sujeito e objeto, saber e ignorância. Banksy 
é político ao instaurar a confusão entre essas 
categorias: “...arte e política têm em comum o fato 
de produzirem ficções. Uma ficção não consiste 
em contar histórias imaginárias. É a construção de 
uma nova relação entre aparência e a realidade, 
o visível e seu significado, o singular e o comum.” 
(RANCIÈRE, 2010, P. 52.)

Pensar aqui o papel da arte e da cultura, tendo 
como base a arte de rua, não apresenta a pretensão 
de esgotar a questão, mas de nos colocar diante 
da importância dessas práticas como formas de 
expressão daquilo que é político e arte ao mesmo 

tempo, daquilo que é bonitinho e ordinário. 
Por isso, trata-se de temas relevantes para 
a compreensão das sensibilidades latentes 
em nossa sociedade. Como bem coloca a 
imagem a seguir, o campo da cultura (e da 
arte) é um campo de lutas, sim, mas lutas 
que podem ser feitas  por meio do belo, 
como nas flores de Banksy.

notAs:

1 http://revistacult.uol.com.br/
home/2010/03 /ent rev is ta - jacques-
ranciere/ 

2 A palavra “ordinário”, em 
português, tem um sentido bastante 
pejorativo, relacionado a algo vulgar, 
grosseiro, de qualidade inferior. 
Williams não se refere a esses adjetivos 
quando fala em cultura ordinária, mas 
quer dizer o que é comum, cotidiano. 
Utilizei uma alusão à peça Bonitinha, 
mas Ordinária (1962), de Nelson 
Rodrigues, para dar título a este artigo 
apenas como forma de brincar com 
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