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Redações FUVEST 2021
TEMA: “O mundo contemporâneo está fora de ordem?”
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NOTA

50

Apolo e Dionísio: a falsa ordem e a realidade em caos

Consoante o �lósofo europeu Nietzche (sic), as ações humanas podem ser divididas em

duas esferas: a apolínea, caracterizada pela ordem e pela razão, e a dionisíaca, fundada na

desordem e na irracionalidade. Sob tal óptica, torna-se evidente a marcante dualidade no que

diz respeito aos empreendimentos da humanidade na contemporaneidade: se, por um lado,

glori�ca-se o uso ordenador da razão apolínea nos feitos técnicos e cientí�cos que

supostamente trariam o progresso, por outro, a ignorância irracional dionisíaca leva ao

esquecimento das verdadeiras prioridades, criando um mundo que, nas mais diversas questões

humanitárias, encontra-se profundamente fora de ordem.

Colisores de partículas, edifícios com centenas de metros de altura, aviões que

ultrapassam a velocidade do som: a ideia de que a humanidade atingiu níveis astronômicos de

progresso e desenvolvimento é constantemente disseminada nos meios de comunicação os

quais exaltam as novas e brilhantes invenções. Dessa forma, é criada a imagem de uma

civilização que estaria no ápice do desenvolvimento, apta a iluminar pela razão apolínea os mais

escuros mistérios e a vencer quaisquer obstáculos na edi�cação de uma sociedade perfeita. Já no

século XIX, o positivista europeu August Comte defendia justamente a visão de mundo que

toma o avanço técnico como motor maior da civilização, colocando de lado a importância das

questões humanitárias. Paralelamente, nos dias de hoje, o lema "Ordem e Progresso",

derivado do positivismo e inscrito na bandeira brasileira, é uma prova da sobrevivência dessa
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mentalidade. Assim, tem-se a generalização da noção de que a ordem e o progresso, atrelados às

novas invenções, criarão um mundo devidamente racional e justo.

A realidade, contudo, é outra. Conquanto a ordem seja o princípio criador de diversas e

úteis máquinas e construções, predomina, para a maior parte do mundo, a mais dionisíaca

desordem. Ao olhar maquinal do capitalismo �nanceiro, relativizam-se gritantes desigualdades,

e desabrigados em trapos dormem ao lado de mansões de mármore. Diariamente, milhares de

hectares de �orestas são desmatados, e comunidades indígenas têm seu sustento usurpado. A

produção mundial de alimentos, embora seja su�ciente para todos, não chega a crianças

famintas na África e na Ásia. É claro, portanto, o caos social e humanitário vivenciado pela

grande parcela da população distanciada da glória dos colisores de prótons suecos e dos prédios

monumentais de Dubai.

À luz do exposto, evidencia-se o dilema humanitário da contemporaneidade, composto

simultaneamente do avanço surpreendente das técnicas e da miséria deprimente dos

marginalizados. Diante disso, é fundamental compreender a inversão de prioridades feita pela

falsa razão apolínea, a �m de que seja combatida a desordem dionisíaca do mundo.
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NOTA

50

A ordem desigual e destrutiva

No livro "Quincas Borba" de Machado de Assis, a �loso�a "Humanitista", criada por

Quincas, coloca a sociedade como um ringue, no qual todos devem lutar contra todos a �m de

que os campeões sejam exaltados e os perdedores, marginalizados, estabelecendo a destruição

como motor social. Nesse sentido, o mundo contemporâneo é um adepto de tal �loso�a, posto

que normaliza a competição e instiga o egoísmo sob o pretexto de sucesso. Desse modo, ao

de�nir como ordem os ideais apregoados por Quincas Borba, o mundo contemporâneo é �el a

essa visão bélica, pois naturaliza as desigualdades e atribui a modernização à destruição.

Primeiramente, o mundo contemporâneo naturalizou a pobreza extrema e a riqueza

extrema. Levando em consideração uma ordem Humanitista de "ao vencido, ódio ou

compaixão e, ao vencedor, as batatas", a sociedade atual coloca o rico como um vencedor, cujo

mérito é indiscutível e louvável, enquanto o pobre é visto como um perdedor, digno da

piedade, e, principalmente, do ódio. Essa raiva é fruto da concepção intrínseca da população de

que a competição é natural, e, portanto, alguém precisa perder, para que eu possa ganhar. Logo,

o mundo contemporâneo está dentro de uma ordem, na qual a desigualdade é um sinal de

mérito e, sobretudo, da vitória daqueles que acumulam riquezas.

Além disso, o "Humânitas", presente e tudo, sempre vence, o que, por sua vez, estabelece

a destruição como apenas um meio necessário para o progresso. Nesse contexto, o

desmatamento é o símbolo do "Humânitas" humano contra a natureza, culminando, de

qualquer forma, no logro de tal �loso�a. Sob a perspectiva da ordem egoísta vigente, a
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destruição de um ecossistema, por exemplo, é irrelevante, pois os princípios e as conquistas

valorizadas são atreladas à modernização, a qual é concebida como a substituição do velho pelo

novo, pela luta entre a humanidade e a natureza. Nessa disputa, o ideal de vencer e se colocar

como detentor das batatas faz o homem de�nir a natureza como perdedora e, pois, merecedora

do ódio e da destruição humana camu�ada de progresso. Portanto, em uma ordem

contemporânea na qual o "Humânitas" sempre vence, o desmonte de tudo que confronta o

homem é posto como uma vitória da modernização.

Em síntese, o mundo contemporâneo está inserido em uma ordem semelhante à

anunciada pela �loso�a de Quincas Borba devido ao seu caráter egoísta e beligerante. Assim, as

desigualdades são naturalizadas como símbolos da existência de vencedores e a destruição é

cultuada como inerente à vitória humana, posta como modernização.
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NOTA

48.5

A naturalização do caos

É perceptível a mudança dos hábitos da sociedade que colaboram na compreensão

caótica das relações sociais na atualidade. A naturalização dos fenômenos sociais que levam a

esse entendimento, de acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, é decorrente da continuidade e

regularidade de determinadas práticas sociais. Sob essa premissa, é possível analisar os

fenômenos contemporâneos de grande problemática, como o ressurgimento do negacionismo e

a ascensão do autoritarismo e de diversas formas de preconceito; todavia, é viável englobá-los

em duas grandes causas, que são in�uência mercadológica e o reducionismo social, que, por

conta de repetidas práticas relacionadas a elas, causam essa desordem global.

Inicialmente, é válido destacar que a sociedade atual é in�uenciada pelo sistema

socioeconômico que a conduz. Nesse sentido, a "sociedade de mercado", como compreendida

pelo �lósofo Michael Foucault, sofre com a aplicação da óptica capitalista nas relações

humanas. Dá-se como exemplo desse fenômeno — entendido como a coisi�cação das pessoas

— o tratamento pessoal baseado em interesses,  pois, para essa sociedade, o que não como efeito

a lucratividade deve ser descartado. Sendo assim, mais do que a apatia visivelmente

generalizada nas situações cotidianas que não geram lucro — como a simples saudação, cada vez

mais ausente, no elevador — o desprezo com as minorias e grupos socialmente frágeis, a

exemplo da população de rua e os de�cientes, é a marca desse fenômeno.

Ademais, sob um olhar mais atento, percebe-se que a naturalização de certas práticas é

oriunda da negação e da incompreensão dos fatores a elas atrelados. Segundo o sociólogo
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francês Jean Baudrillard, uma das características da sociedade da era da pós-modernidade é a

visão reducionista sobre os fatos sociais. Isso signi�ca que o tecido social deixou de julgar os

fenômenos que atuam dentro dele com a complexidade que lhes são peculiares,

comportamento esse que diversas vezes se resume em considerá-los "mi-mi-mi" (como

comumente dito). Por conseguinte, as lutas sociais e as reivindicações coletivas são

corriqueiramente ignoradas, pois a visão tornou-se limitada ao prático e ao efeito sobre si, e não

pensada na coletividade e na diversidade.

Portanto, a imersão do mundo atual na desordem provém da naturalização de suas

próprias causas. Consoante a isso, relaciona-se os problemas que acarretaram nessa situação à

consciência mercadológica e reducionista da sociedade e de seus governantes. Espera-se, no

entanto, que essa realidade seja revertida com a inicial ruptura dessa limitação crítica dos

fenômenos na sociedade, devido ao efeito que os movimentos sociais têm atingido ao

desnaturalizar e denunciar certas práticas, atingindo-se, assim, uma visão humanizada sobre o

mundo que pode retirá-lo desse caos.
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NOTA

48.5

A realidade mais invernada que a �cção

Pandemia da COVID-19, queimadas devastadoras no pantanal brasileiro, protestos

negacionistas com a invasão da Casa Branca é uma nevasca sem prescedentes nos EUA. O que

parece o roteiro de um �lme distópico dirigido por Stanley Kubrick, foi a realidade do ano de

2020 e está sendo a de 2021. Tais acontecimentos mostram como o mundo contemporâneo está

fora de ordem, devido à lógica capitalista de produção, que sacri�ca tanto o meio ambiente

como as identidades culturais em prol do lucro.

A Revolução Industrial foi o marco divisor de águas da relação entre o homem e a

natureza. A partir desse momento todo e qualquer produto a ser consumido necessita de bens

retirados da natureza para a sua produção, desde lã para os tecidos como o lítio para as baterias

de celular. Assim, o que se projetava como um relativo equilíbrio passou a ser uma relação de

intensa dominação e destruição; o ser humano passou a sacri�car o meio em que vive pelo

capital. Com isso, a partir da déc.70, os cientistas alarmam os perigos dessa conduta, mostrando

a crise climática provocada pela intensi�cação do efeito estufa. Entretanto, a necessidade de

lucro imediato fez com que a correção dos erros ambientais cometidos fossem transferidos às

gerações futuras, pois acreditavam que as consequências disso demorariam a chegar, mas as

queimadas, a nevasca e as tempestades atuais derrubam esse raciocínio.

Ademais, a partir da lógica de mercado, tudo torna-se produto. Os frankfurtianos,

Adorno e Horkeimer, teorizaram essa relação com o conceito de Indústria Cultural, que discute

13 



a retirada da identidade cultural para provocar uma massi�cação. Quanto mais homogênea for

uma sociedade, mais facilmente um produto é introduzido nela, retirando assim o poder de

escolha de cada um, sem que o indivíduo percebesse. Isso é bem representado pela frase de

Henri Ford: “Vocês podem ter um Ford de qualquer cor, desde que seja preto”. Então, a

massi�cação gera como resposta uma extrema tensão acumulada, que se liberta na forma de

intolerância com o diferente. Esse preconceito é representado na contemporaneidade pela

xenofobia, como a vista, por exemplo, na Hungria; pela radicalização política, como nos EUA e

Brasil, entre outros.

Portanto, o mundo contemporâneo encontra-se totalmente desordenado, visto que o

capitalismo transforma em mercadoria tanto o meio ambiente, como a própria identidade do

ser. Resultado disso é uma série de catástrofes ambientais e sociais que não poderiam nem

mesmo ser invernadas pela mente fértil de autores distópicos como George Orwell.
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NOTA

48.5

Mundo opaco

"Nada escrito no céu, sei/Mas queria vê-lo/O edifício barra-me a vista." Por meio desses

versos, Carlos Drummond de Andrade atenta-se para a di�culdade de contemplação num

mundo marcado pela expressiva urbanização. A partir disso, é possível perceber um

descompasso no mundo contemporâneo: a pandemia provocada pelo novo coronavírus

escancarou a supervalorização dos aspectos econômicos sobre a contemplação e a valorização

da existência humana, uma vez que a manutenção dos níveis econômicos gerou mais comoção

que a morte de milhões de pessoas. Nessa perspectiva, a intervenção econômica nas relações

sociais subverte a ordem do mundo, pois atribui ao indivíduo um valor de mercado, o que o

afasta da contemplação da vida e da realidade ao redor.

Ao transpassar o limite entre economia e sociedade, o capitalismo reforça a adoção de

valor de mercado ao ser humano, corroborando o desconcerto do mundo. Na atual fase

neoliberal, políticas públicas de bem-estar, como saúde pública e educação universal, são

entendidas como atraso econômico. A partir disso, as condições de manutenção e de

sobrevivência no mercado de trabalho passa a ser de responsabilidade individual, o que cria

atmosfera de competitividade e luta entre aqueles que vendem sua força de trabalho. Nesse

sentido, a �m de superar tal situação, muitos buscam por aperfeiçoamento pessoal por meio de

métodos que asseveram seu valor de mercado: a conquista pro�ssional é, então, vista como

objetivo �nal de uma trajetória de vida. Como exemplo disso, há a disseminação de "coach",
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pessoas que oferecem "curso de sucesso", levando o indivíduo a "investir em si mesmo", como

se este fosse uma empresa particular. Dessa forma, a atual in�uência do neoliberalismo na

sociedade potencializa o descompasso do mundo contemporâneo.

Consequentemente, a contemplação, isto é, a capacidade de re�etir e de apreciar a

existência humana é comprometida. A supervalorização do aspecto econômico provoca o �uxo

acelerado da contemporaneidade: imersos em diversas atividades, os indivíduos têm seus

comportamentos mediados por razões econômicas, como, por exemplo, a busca por uma

pro�ssão não segundo suas vontades, mas de acordo com o ganho �nanceiro que esta pode lhe

proporcionar. Sob essa lógica, a sensação de conexão introspectiva �ca restrita a práticas de

meditação rápida nos intervalos de atividades rotineiras, o que distancia o indivíduo de sua

própria natureza, visto que a compreensão acerca dos sentimentos e das sensações demandam

re�exão por meio da razão, a qual, no entanto, é submetida à lógica econômica e competitiva

externa.

Sendo assim, o mundo contemporâneo está fora de ordem. A valorização excessiva da

economia permeia as atuais relações humanas por meio da aplicação de valor de mercado aos

indivíduos. Em decorrência disso, estes são indagados a aperfeiçoar-se a �m de atender os

interesses neoliberais, o que compromete a prática de contemplação, a qual é exclusivamente

humana. A vista opaca percebida por Drummond ilustra o atual desconcerto do mundo.
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NOTA

48.5

A desgraça humana: uma nova ordem mundial

Na série "Mr. Robot", há a re�exão sobre a sociedade hodierna ser comandada pela "mão

invisível", a qual representa o sistema capitalista e seus impactos para o pensamento humano.

Nesse contexto, a conduta de indivíduos é baseada no consumismo, na busca por ascensão

econômica e no desejo por aceitação na esfera social. Fora das telas, a crítica mencionada é

validada pelo cenário contemporâneo, o qual é composto por desigualdades que de�nem, sob a

ótica do capitalismo, aqueles que merecem uma vivência digna. Destarte, nota-se que o mundo

atual aparenta estar fora de ordem quando, de fato, esse está somente seguindo o novo padrão

estabelecido: a desgraça humana.

Em princípio, é válido mencionar que a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII,

possibilitou a transformação do sistema produtivo e das relações de trabalho, fato que resultou

na mudança do pensamento humano. Nessa perspectiva, o comportamento dos indivíduos

passa a ser conduzido pelo padrão capitalista, sendo seus desejos moldados pelas grandes

empresas que utilizam as mídias comunicativas para a difusão de seus produtos. Desse modo, a

conjuntura vigente favorece a modi�cação de sujeitos em objetos para o lucro, visto que esses

possibilitam o funcionamento de uma sociedade pautada na competitividade para a ascensão

econômica e na movimentação do capital, de�nindo a nova ordem mundial.

Paralelo a isso, segundo Sigmund Freud, as civilizações são responsáveis pelas suas

próprias desgraças. Sob tal ótica, o contexto contemporâneo, marcado por disparidades sociais
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e econômicas, é resultado das ações humanas no decorrer dos períodos históricos, as quais

foram conduzidas pelo individualismo. Dessa forma, a realidade hodierna apresenta

desigualdades que de�nem os sujeitos os quais são dignos de uma vivência adequada, conforme

o poder aquisitivo que possuem, sendo esse a garantia ou não da obtenção de direitos que

deveriam ser assegurados pelo Estado. Nesse cenário, a pandemia do novo coronavírus, a qual

obteve destaque em 2020, intensi�cou os efeitos da ordem do mundo atual: indivíduos

desprovidos de condições �nanceiras favoráveis foram impossibilitados de cumprir com o

isolamento recomendado, sendo expostos à propagação da doença em virtude da falta de

recursos para a permanência em suas casas durante o evento.

Portanto, é evidente que a aparente ausência de ordem no mundo contemporâneo é o

novo padrão a ser seguido por esse, o qual representa uma sociedade capitalista marcada pela

objeti�cação de seres humanos. Assim, a realidade vigente é marcada pelas disparidades entre

as diferentes classes econômicas, as quais são consequências da expressão do individualismo e

resultam na desgraça humana, bem como são reguladas pela "mão invisível".
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NOTA

48.5

Superação do neoliberalismo por um normal realmente novo

A catastró�ca experiência do coronavírus vivida pela população, ao mesmo tempo que

signi�cou a irreparável perda de vidas humanas, também contribuiu para o despertar do senso

crítico de certos grupos sociais, os quais passaram a questionar de modo contundente a

continuidade de uma sociedade de massas, regida pelos apelos ao consumo e ao bem-estar

unicamente individual. Nesse contexto pandêmico, o freamento dos ritmos de produção e de

consumo tem representado não só promissores indícios de uma recuperação ambiental, como

também uma alternativa a rotina ensimesmada no tecido social pouco afeito à solidariedade, de

modo que é inegável como os princípios neoliberais até então vigentes consolidaram o mundo

contemporâneo “fora da ordem”. Portanto, diante de um iminente colapso global, sua

superação é nevrálgica.

“A priori”, a insustentabilidade do fundamentalismo neoliberal deve ser compreendida à

luz de sua lógica de máxima reprodução de lucros às custas da superexploração dos recursos

naturais e humanos. Nesse sentido, nota-se como o meio natural já há muito agoniza devido às

práticas humanas predatórias, como o desmatamento e a onipresença de poluentes nos

ecossistemas. Contudo, a cultura individualista estimulada pelo viés mercadológico inviabiliza

a adoção de hábitos de consumos conscientes, ultimamente, o “desenvolvimento sustentável”.

Assim, os rumos da humanidade trilham inexoravelmente ao Capitaloceno, isto é, a próxima

extinção em massa da Terra, desta vez, ineditamente, provocada pelo homem.
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Ademais, o ponto de “in�exão” atingido por essa sociedade tecnicista, cuja razão é

instrumentalizada, é facilmente concebido quando se observa o agravamento da exploração da

natureza, com os agrotóxicos e com a queima de combustíveis fósseis. Não obstante, tal aspecto

é também evidente no que tange à objeti�cação dos recursos humanos. Nessa ótica, a desordem

planetária �ca ainda mais dramática, pois as tecnologias de monopólio das multinacionais têm

agravado o desemprego estrutural, com a mecanização no campo e na indústria, bem como a

“uberização”, com o desenvolvimento de serviços por aplicativo, que se eximem de estabelecer

vínculos empregatícios. Com efeito, a in�uência dessas grandes empresas tem mitigado cada

vez mais a capacidade de proteção social com o desmonte do estado de bem-estar social, com as

reformas trabalhista e da previdência, por exemplo, agravando as desigualdades

socioeconômicas. Ultimamente, cabe destacar como a subversão das redes sociais por essas

empresas também salientou a condição “anômica” do mundo contemporâneo, posto que a

manipulação do comportamento dos usuários rei�cando-os em meros consumidores, propiciou

polarizações em “bolhas sociais”, o negacionismo e a ascensão de governos autocráticos.

Por conseguinte, em coadunação a esses aspectos insustentáveis propugnados pelas

políticas neoliberais, �ca patente a imperatividade de se aproveitar esse momento ímpar da

humanidade, de modo a catalisar o futuro que realmente faça jus ao axioma “novo normal”. Isto

posto, é imprescindível repensar a cultura de consumo em prol de um bem-estar coletivo e

empático com a natureza, respaldado por políticas públicas que prezem pela seguridade social,

com o �to de se evitar a distopia do Capitaloceno.
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NOTA

48

O caos social e ambiental no império do dinheiro

No romance “A relíquia”, de Eça de Queiroz, são apresentadas, de maneira verossímil, as

consequências do arrivismo social e �nanceiro, representado na �gura do protagonista,

Teodorico Raposo: a total falta de ética e a ausência de compromisso com a coletividade. Tais

efeitos, crescentemente, apresentam-se no mundo hodierno, o qual, por estar, assim como em

“A relíquia”, dominado pelo “império do dinheiro”, mergulha em uma desordem absoluta,

relacionada à alarmante desigualdade social e à destruição predatória da natureza.

Consoante o �lósofo Karl Marx, a infraestrutura – estrutura produtiva – da sociedade

determina sua superestrutura. Da mesma forma, a economia capitalista neoliberal vigente, que

objetiva a maximização dos lucros dos empresários, produz pessoas, em geral, as quais elevam o

dinheiro à categoria de valor e cujo objetivo de vida é o enriquecimento. Consequentemente, a

maioria das relações sociais passa a ser caracterizada pelo fetichismo da mercadoria e pela

rei�cação, ou seja, enquanto as mercadorias são supervalorizadas, como se fossem vivas, os

seres humanos são reduzidos em valor e tratados como objetos. Por conseguinte, destrói-se a

noção de solidariedade, e prevalece a exploração do outro em busca da obtenção de ganhos

materiais.

Nesse sentido, a prevalência do interesse �nanceiro leva à naturalização da dominação

do homem e da natureza como meio para lucrar. Tal processo costuma ser justi�cado sob o

pretexto de ser necessário para o “progresso” da civilização, contudo, na realidade, cria uma
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situação de crise, tanto nas estruturas sociais quanto na relação do ser humano com o meio

natural. No primeiro caso, falta ordenação quando se considera as preocupantes e crescentes

disparidades de renda e de condições de vida em meio à população, que levam, segundo o

sociólogo Boaventura de Sousa Santos, a um fascismo social, o qual separa de maneira extrema

grupos quanto ao seu poder monetário. Já em relação à natureza, a desordem encontra-se em

sua destruição acelerada e insustentável, que pode ocasionar grandes desastres e, no futuro, a

própria destruição da espécie humana.

Em suma, o caos social e ambiental que vigora e tende a crescer deve-se à prevalência da

lógica do lucro, a qual sobrepõe o ganho �nanceiro ao valor humano. Nesse cenário desastroso,

a população, identi�cada, em grande parte, com a obsessão por dinheiro exibida por Teodorico

Raposo, está produzindo a sua própria destruição, que se completará quando as disparidades

sociais e a degradação da natureza tornarem-se demais para serem suportadas.
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Três evidências da desordem mundial

Ainda desencontrado de uma ordem global após a queda da bipolaridade — juntamente

com o Muro de Berlim — em 1989, o mundo contemporâneo carece de lideranças e ideologias

que o conduza ao enfrentamento de suas principais enfermidades — as desigualdades sociais, o

descompromisso com políticas ambientais de desenvolvimento sustentável e escaladas

autoritárias ao redor do mundo.

Em um primeiro momento, a nova ordem mundial originada do �m do bloco socialista

mostra-se ainda incapaz de solucionar a pungente desigualdade em países do antigo "terceiro

mundo". A adoção, por exemplo, de políticas neoliberais do Consenso de Washington, em

detrimento do modelo assistencialista do "welfare state" priva a população de países

subdesenvolvidos do acesso a direitos universais como saúde e educação. No Chile, as violentas

manifestações anti-establishment são contundentes exemplos do fracasso do neoliberalismo

como modelo ideológico para o mundo pós-Guerra Fria. Em sua tese de doutorado, Sérgio

Vieira de Mello, ex-alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, critica a produção

�losó�ca "apolítica" dos anos 80, cuja postura desengajada seria, pois, desinteressada na

melhoria das condições de vida. Da mesma maneira, as lideranças políticas atuais desengajadas

com a superação de modelos como o neoliberal são, da mesma forma, descompromissadas com

a melhoria igualitária da vivência humana.
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Outrossim, a desordem mundial manifesta-se também nos sucessivos fracassos de

políticas ambientais supranacionais, como o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris — ambos

enfraquecidos pela não-adesão estadunidense. Analogamente, a pandemia de Sars-CoV-2 é

também sintoma da interação desarmônica do ser humano com si mesmo e com outras espécies,

às quais o tratamento predatório do homem resultou no salto interespecí�co do vírus.

Por �m, as ameaças à normalidade democrática são, em última análise, consequências do

enfraquecimento de instituições por experiências neoliberais ou pela crise humanitária

representada pelas massas de refugiados, expulsos de seus países pela guerra. São, ainda,

perigosos atos de intolerância que, assim como defendido por Karl Popper, devem ser

repreendidos e — da mesma maneira — intolerados.

Dessa forma, é possível a�rmar que as injustiças sociais, a destruição ambiental e a

instabilidade democrática levam, de fato, a uma desordem mundial. Ainda, em linha com o

defendido por Vieira de Mello, é fundamental que indivíduos, líderes globais e nações

mobilizem-se de forma a transformar a chamada "nova ordem mundial" em ordem

verdadeiramente igualitária, sustentável e democrática.

29 



30 



NOTA

48

O abismo que margeia os tempos atuais

J.D.Salinger, o autor do clássico “Apanhador no campo de centeio”, ainda na primeira

metade do século XX, concebeu um personagem que simbolizava não só a revolta de um

adolescente diante da apatia do mundo real, adulto; muito além, Holden Caul�eld era a

denúncia de uma conjuntura que, a passos largos, caminhava pelas veredas da desordem, do

pessimismo, do automatismo escuso. Relutante em crescer e aceitar ser partícipe de uma

realidade em que grassavam a apatia, a intolerância, as desigualdades e todos os imbróglios que

constituem a sociedade até hoje, buscava ser o que metaforizou em um apanhador na borda de

um campo de centeio, onde crianças que brincavam seriam por ele retidas de caírem num

abismo em suas margens. Tal abismo era tão somente a representação de todas as mazelas que

desde então atormentam a vida, que erguem e desabam a existência e que, paulatinamente,

corroboram um período de obscurantismo nas mais variadas esferas da contemporaneidade.

Após o longo percurso de guerras do século passado, muitos dos constructos sociais, das

relações interpessoais, do âmbito econômico e das perspectivas globais passaram a ser

reerguidas sob uma visão produtivista. A ideia de expoentes do neoliberalismo, como Milton

Friedman, passou a nortear os meios de ação dos Estados e, inexoravelmente, da força

trabalhista. Agora, na mesma cadência acelerada das engrenagens capitalistas, os homens são

compelidos ao labor imersivo, no qual se nota sua desumanização em prol da otimização da

lucratividade empresarial. Isto é, tudo que se prometia no discurso do progresso proporcionado
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pelos ganhos materiais é combalido pelo próprio funcionamento desse sistema. Com isso, assim

como exprimiu Franz Ka�a na célebre narrativa “A Metamorfose”, excedida a validade no

quesito econômico, o indivíduo se torna passível da descartabilidade e nem mesmo se exime da

lógica de produção e consumo. Logo, é patente que perdem o teor racional os métodos alçados

nas relações de mercado; no mais, passa a ser comum que os adeptos de tal cenário reneguem a

sustentabilidade do próprio meio em que vivem, legitimando a exaustão da natureza sob o

prisma dos ganhos materiais.

Mercantilizados, então, os insumos naturais surgem como moeda de troca. Mas isso não

espanta os sujeitos em sua maioria, na medida em que discursos que normalizam essa situação

se tornam a tônica. Por exemplo, autoridades de nações, como o Brasil e a Índia, Jair Bolsonaro

e Amit Shah, eleitos sob égide do conservadorismo, rea�rmam a displicência governamental

com relação à destruição das �orestas equatoriais pelas queimadas, para �ns da indústria do

agronegócio. Os seus recursos, suas riquezas minerais são deslocados e alimentam ciclicamente

o mesmo processo, e isso conclui um caos que cresce, sem balizas ou escrúpulos. Da mesma

maneira que Penélope cosia e descosia o bordado para Ulisses, os sucessivos avanços e

retrocessos no que tange às leis ambientais e sua validade e aplicação recrudescem a capacidade

de apropriação humana da natureza, minguando sua defesa e preservação. William Golding

retratou em sua distopia “O senhor das moscas” o modo pelo qual a superação da civilidade

pela barbárie, pelos ímpetos instintivos do homem, levou, ao cabo do romance, às chamas da

ilha em que se passou o enredo, signo da sociedade de então, e à morte dos animais nativos para

o consumo humano; de forma alegórica, esse contexto encontra literalidade no mundo
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contemporâneo: a humanidade deixa as brasas da própria inconsequência e irracionalidade

consumi-la.

Talvez Salinger tenha sucedido na denúncia de tempos de abismos; agora, o que está em

vigor é uma conjuntura esvaída de ordem, as perdas sociais e ambientais se aceleram e muitos

recusam contê-las, ou enxergá-las. Resta lutar para que, assim como Holden, haja quem resgate

as esperanças remanescentes e use a chama que nos queima para iluminar o obscurantismo que

escurece esta realidade presente.
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Combustível e Comburente: a Combustão se faz assim

O �lme “Jogos Vorazes” apresenta uma distopia, na qual um governo autoritário destrói

todos que não se submetem a ele. Em uma das cenas, a protagonista, Katniss Everdeen, grita

para o presidente: “você pode queimar nossos distritos até que virem cinzas, mas está vendo

isto? Está pegando fogo! Se nós queimarmos, você queimará conosco!” Fora da �cção, em uma

sociedade marcada pela lógica do lucro, o mundo contemporâneo se encontra em chamas, num

falso cenário de desvio da ordem. Nesse contexto, os indivíduos se tornam cada vez mais

individualistas.

O anseio pelo lucro é o combustível que incendeia o mundo. Isso porque a sociedade

contemporânea é de mercado, sendo que a lógica a reger todas as suas esferas é a da economia,

pautada em relações de produção e consumo. Isso é facilmente observado na obsolescência

programada: produtos vão �cando arcaicos, de modo que a necessidade de trocá-los permite

que a produção e o consumo efervesçam. Antes mesmo de um “iPhone” parcelado em 12 vezes

terminar de ser pago, outro modelo superior é lançado, deixando o anterior velho, gerando lixo,

impactos na produção e a permissão para que o mundo enfermo permaneça queimando. Do

mesmo modo, quando o agronegócio, por exemplo, encontra uma �oresta em seu caminho,

ainda que ela seja essencial para muitas relações ecológicas, para ele, ela é apenas um obstáculo

à reprodução monetária, devendo ser carbonizada. Assim, associar a imagem de animais nas

notas de “real”, como a do lobo-guará, revela um oxímoro: a imagem do animal, representando
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o mundo e a natureza, e o dinheiro são ideias opostas que, unidas, não se complementam, mas

se anulam, pois o capitalismo é o responsável pela realidade ígnea do planeta.

Por conseguinte, com o mundo baseado na economia, práticas individualistas são

reforçadas, agindo como comburente que mantém a tocha da destruição acesa. Isso acontece

porque o neoliberalismo in�uencia os indivíduos a gerarem a própria renda e, assim,

bastarem-se a si mesmos, numa lógica incendiária que não se importa com as outras pessoas. Ao

longo do ano de 2020, por exemplo, mesmo com o país em isolamento social, vídeos de festas

clandestinas foram recorrentes. Em um desse vídeos, uma DJ que a�rmou que precisava

trabalhar gritou: “é só me entubar, porra!”. Pensamentos como esse são idênticos aos das

grandes corporações que anseiam pelo lucro: se para manter a economia funcionando for

preciso derreter aqueles que vivem nas ruas, por exemplo, e estão vulneráveis ao vírus, o

capitalismo não mede esforços para agir como o combustível desse processo. Nesse sentido, não

é de se surpreender que a maior parte das vítimas da COVID-19 mortas sejam pessoas de baixo

poder aquisitivo. Dessa forma, o individualismo permite as queimaduras no planeta Terra.

O mundo não está, portanto, fora de ordem. Ele está, na verdade, dentro da ordem do

capitalismo e do neoliberalismo, sendo a ânsia pelo lucro e o individualismo o combustível e o

comburente capazes de colocar o mundo em combustão. Se nada for feito para apagar o fogo e

curar as queimaduras do planeta, a distopia de Jogos Vorazes se tornará realidade, e o que

restará do mundo serão apenas as suas cinzas.
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Primavera utópica

No livro “A sagração da Primavera”, o historiador Modris Eksteins compara uma peça de

balé homônima com a primeira Guerra Mundial. Enquanto no primeiro caso tem-se o sacrifício

de uma jovem para que a primavera possa �orescer, no segundo, tem-se o sacrifício de milhares

de soldados para avançar alguns metros na guerra de trincheiras. Seguindo a mesma lógica

proposta pelo historiador, pode-se dizer que o planeta é sacri�cado para que se possa obter mais

lucros. Em uma sociedade em que o consumo é a tônica, como a atual, a produtividade é tida

como essencial e a descartabilidade é onipresente. Como consequência, faz-se um uso

exploratório e predatório da natureza e das pessoas, aniquilando as possibilidades de esperança

por um mundo melhor e, assim, fazendo com que o mundo contemporâneo esteja fora de

ordem.

O neoliberalismo que permeia a sociedade atual semeia o consumismo e faz �orescer o

ideal de descartabilidade. A obsolescência programada – estratégia utilizada para que os

produtos durem pouco – e a obsolescência perceptiva – noção de que um produto ainda

funcional está desatualizado – adubam o ideal de descartabilidade. Tal ideal pode ser

exempli�cado pela grande quantidade de pessoas que compram um novo modelo de Iphone da

Apple no lançamento, mesmo possuindo o modelo anterior em perfeito estado. Assim, com o

ideal de descartabilidade tão inserido na mentalidade da sociedade, os indivíduos estão sempre

tentando ser o mais produtivo possível e aqueles que não são produtivos, como moradores de
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rua ou desempregados, são descartados, ou seja, não são vistos como dignos dos mesmos

direitos dos demais.

Consequentemente, o planeta e a natureza se encontram debilitados e doentes, fazendo

com que as esperanças por um mundo melhor sejam cada vez mais utópicas. A exploração

predatória da natureza – recursos minerais, hídricos e até mesmo biológicos – colabora para o

desequilíbrio de ecossistemas e pode ser visto como uma forma de autodestruição, já que

consome de maneira muito rápida o mais necessário para vida humana, sem que na natureza

possa repor seus recursos. Além disso, as pessoas também são extremamente exploradas ao

serem cobradas a sempre estar produzindo e, em um momento em que abre-se a oportunidade

para que cada um seja seu próprio chefe, os indivíduos se autoexploram, submetendo-se a

relações de trabalho precárias e sem os devidos direitos trabalhistas, como ocorre com os

trabalhadores de aplicativo. Assim, a exploração é generalizada atingindo a natureza e as

pessoas.

Em suma, em uma sociedade permeada pelo consumismo, o ideal de descartabilidade se

destaca, o que faz com que a produtividade seja muito almejada. O culto extremo dessa

produtividade faz com que tanto a natureza quanto as pessoas sejam muito exploradas.

Enquanto a sociedade continuar com essa lógica exploratória, a esperança por um mundo

melhor será cada vez mais utópica e o mundo continuará fora de ordem.
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O capital é o lobo do homem

Historicamente, os �lósofos contratualistas buscaram apreender a relação entre o meio, o

indivíduo e a organização civil, desde o momento pré-social, o estado de natureza. Nele,

segundo Thomas Hobbes, a vigília era constante e a guerra generalizada, em busca de segurança

individual - daí a premissa do “homem como lobo do homem”. Embora travestida de pretensa

civilidade e desenvolvimento, a contemporaneidade coloca em dúvida a superação real dessa

desordem e, se antes, para Hobbes, ela era fruto da falta de um líder central forte; hoje, ela é

produto da ocupação desse posto pela unanimidade do capital. Nesse sentido, a prevalência do

anseio produtivo capitalista re�ete na relativização de princípios coletivos, o que ameaça a

viabilidade de um mundo equilibrado e sadio às gerações futuras.

Em uma conjuntura pautada pelo capital, os valores civis acabam substituídos pela

primazia individual. O capitalismo – modelo econômico vigente – funciona mediante o lucro

contínuo. Por isso, objetos tornam-se temporários – a obsolescência programada obriga à troca

regular de equipamentos ditos ultramodernos – e os indivíduos permanecem imersos em um

ciclo de produção e consumo. As próprias relações interpessoais tornaram-se efêmeras e

mercadológicas, a exemplo da fama dos “sugar daddies” – homens mais velhos dispostos a

bancar luxo a adolescentes – que substituiu o anseio por romances, nas redes digitais. Nesse

processo de mercantilização, contudo, o indivíduo desconecta-se do outro e centraliza-se na
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prosperidade e nos prazeres particulares. Desse modo, valores como altruísmo e alteridade se

enfraquecem e o coletivo perde espaço para a lógica do capital.

Porque o todo perde relevância, a manutenção da sustentabilidade �ca comprometida.

Nessa sociedade em que o importante é o lucro individual e imediato, a necessidade de

pensamento a longo prazo perde relevância. Consequentemente, empreendimentos

tecnológicos grandiosos, como computadores ultramodernos, arranha-céus e carros

superpotentes, contrastam com a verba muito menor aplicada à preservação ambiental.

Soma-se a isso, ainda, o uso predatório de recursos – a exemplo de desastres de mineração como

em Brumadinho e Mariana, que poderiam ter sido evitados –, de modo a consolidar uma

conjuntura que ameaça o futuro das gerações seguintes (a disponibilidade hídrica, as

temperaturas adequadas, o ar limpo). Portanto a perda do senso de coletividade e o imediatismo

marcam o aprofundamento da desordem e di�cultam o equilíbrio global.

Em suma, a suposta modernidade exaltada atualmente se contrapõe à verdadeira falta de

ordem no mundo contemporâneo: perdem-se valores coletivos, compromete-se o futuro, sob o

respaldo dos ideais capitalistas. Se esse contexto não for desa�ado, retornaremos - não de

maneira hipotética, mas de fato - às condições sociais precárias do estado de natureza de

Hobbes.
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Ao vencedor, as batatas; ao vencido, miséria e exclusão

A �loso�a do “Humanitismo”, retratada no livro “Quincas Borba”, de Machado de Assis,

é explicada por meio de uma alegoria: duas tribos disputam os recursos de uma região para que

seja possível transpor uma montanha e acessar a plantação de batatas. Diante da

impossibilidade de dividir os recursos, há um con�ito que leva à máxima: “ao vencedor, as

batatas” e aos perdedores, a aniquilação. Fora das páginas da �cção, na contemporaneidade,

essa disputa retratada no livro prossegue, sob o disfarce das máscaras tribais do capitalismo,

deixando o mundo contemporâneo fora de ordem. Nesse sentido, em uma sociedade pautada

pelo individualismo, a ordem do mundo contemporâneo dá lugar às desigualdades e à miséria.

Nesse contexto, esse desajuste social afeta o mundo como um todo e as futuras gerações.

Quando o individual se sobrepõe ao coletivo, potencializam-se as desigualdades e a

miséria. Isso ocorre pois, em uma lógica de mercado, o capital exige dos indivíduos uma disputa

para alcançar o desenvolvimento, mesmo que de forma desigual, da modernidade.

Consequentemente, surgem con�itos – como as guerras �scais, os concursos públicos e as

buscas por empregos – entre o “eu” e as diversas outras tribos, a �m de alcançar o

desenvolvimento. Com isso, aos vencedores, �cam as economias e inclusão no sistema

capitalista e, aos derrotados dessas guerras tribais, resta apenas as desigualdades, a miséria e o

olho da rua para sobreviver. Dessa forma, o individualismo da contemporaneidade cria um

sistema desigual que gera miséria devido aos recursos da terra dominados por alguns.
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Por conseguinte, nesse ambiente de competição generalizada, as futuras gerações

perdem suas esperanças. Para que ocorra a manutenção da vitória de uns sobre outros, há, na

contemporaneidade, um aumento na produção e na produtividade do sistema capitalista. Em

decorrência disso, para aqueles que conseguem superar essa concorrência potencializando sua

produção, �cam as batatas. Entretanto, entre as perdas geradas pela guerra, há a

sustentabilidade do planeta. Isto é, na expansão das fronteiras agrícolas dos grandes produtores

brasileiros, além das falências dos pequenos agricultores, há o desmatamento e o fogo na

Amazônia e no Pantanal; no aumento do consumo de combustíveis fósseis pelas indústrias

remanescentes, há o aumento do efeito estufa e do Aquecimento Global. Desse modo, esse

desconcerto do mundo gerado pelo individualismo acarreta a destruição da natureza para

eliminar as esperanças das futuras gerações.

Portanto, esse desajuste do mundo contemporâneo deve-se à postura individualista da

sociedade, o que leva a disputas destrutivas à humanidade e ao planeta. Assim, enquanto o

“Humanitismo” persistir nas relações interpessoais, permanecemos em guerra e competições

entre nós mesmos.
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O planeta em con�ito

De acordo com a �loso�a humanitista de Quincas Borba, personagem criado por

Machado de Assis, a competitividade humana, apesar das destruições físicas que causa, é

bené�ca e justa, promovendo o avanço social e a valorização dos mais quali�cados. Entretanto,

no mundo factual, essa competição generalizada causa profundas desigualdades e prejudica o

meio ambiente. Diante disso, nota-se que o mundo contemporâneo não está em ordem, mas,

sim, em um estado responsável pela degradação humana e ambiental.

Em uma primeira análise, destaca-se que a cultura do neoliberalismo promove a perda da

dignidade humana, pois força os indivíduos a se venderem em troca de bens materiais. Tal

situação relaciona-se com o estudo de Karl Marx, o qual a�rma que o mundo contemporâneo é

pautado na competição constante entre os indivíduos em busca do poder econômico. Ou seja, a

�m de possuir condições de sobrevivência, como alimentação e saúde, o ser humano se

encontra em uma luta individualista, fora de qualquer ordem social justa. Dessa forma, a

desigualdade econômica limita o acesso a serviços essenciais, como ocorre na atual pandemia,

em que uma parcela da sociedade pode usufruir da mais alta tecnologia médica, enquanto

outros falecem pela indisponibilidade de leitos.

Em contrapartida, o discurso produtivista, como o de Quincas Borba, argumenta que a

degradação física é necessária para o progresso da humanidade. Esse ponto de vista, no entanto,

não se sustenta, já que a destruirão ambiental acarreta perda social e econômica. Sob esse
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panorama, observa-se que a lógica consumista é insustentável a longo prazo. Nessa perspectiva,

conforme Foucault, a sociedade moderna se mostra imediatista, buscando resultados

instantâneos sem considerar a ordem natural. Isto é, em nome do bem econômico, as pessoas

estão mudando o planeta de forma irreversível, por exemplo, com as destruições de biomas,

como a Amazônia e o Cerrado. Logo, pode-se inferir um futuro de crise socioambiental.

Portanto, o mundo contemporâneo está, evidentemente, fora de ordem, tanto pelos

con�itos sociais quanto pela destruição acentuada do meio ambiente. Como consequência, ao

contrário do que previa o humanitismo, a sociedade atual se encontra em uma crise sanitária e

em uma iminente crise ambiental.
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A locomotiva e a encenação do massacre

Ao carimbar as idas dos judeus aos campos de concentração, Adolf Eichmann via-se

apenas como um mantenedor de cada ator em seus respectivos papéis: a ele, cabia somente

seguir ordens; àqueles, era destino incontornável o aprisionamento e a posterior execução.

Envolto pelos discursos dominantes da nação de Hitler, Eichmann não concebia nenhuma

forma de vida distinta da ordenada pelos ditames do antissemitismo. O massacre alheio, dessa

forma, adequadamente determinado pelas regras do governo, não aparentava barbaridade:

antes, era conservada [sic] como normalidade afável. O passado de 80 anos, todavia,

redesenha-nos a nossa relação atual com as urgências do capital: embora existam variados

modelos de sociedade, quando moldados pelos imperativos do capitalismo, tomamo-lo como

única conformação possível. Seus resultados, apesar de sua perversidade, mostram-se a

decorrência inevitável de uma ordem banal.

Cercado pela forma única do lucro e do consumo, internalizamos tão somente a ordem

do capitalismo. Desde os anseios infantis pelo brinquedo mais caro, até a ambição adulta de

conquistar o salário exorbitante, todos os trilhos sociais parecem apontar para o destino

exclusivo do consumo. Se este preenche-nos [sic] os sonhos, as ações diárias, ou seja, a

totalidade de nossas vistas, de imediato suprimimos – ou suprimem por nós – a imaginação de

sociedades alternativas, nas quais residiriam os contrapontos à nossa própria realidade. Esta,

portanto, sem tais contrapontos que a questionem, apresenta-nos como unânime, total,
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inelutável, insubstituível. Sobra-nos, por �m, a conformação: se o trabalho, o lucro, a compra

são possibilidade ímpar, é à sua ordem que convenientemente nos submetemos.

Consequentemente, dessa normalidade absoluta e dominante, não tardamos em aceitar

todo o padecimento que dela decorre. Esse padecimento, em detrimento de qualquer imagem

de desordem indevida, mostra-se somente como fatos acertadamente encaixados no enredo do

capitalismo, isto é, em sua ordenação. Na exclusão de indivíduos em favelas e comunidades, ou

no carimbo que emprega na pele negra o indicativo de alguém a não se contratar, ou em todo

desmatamento supostamente necessário para a mineração e para a alimentação do mercado, e

em toda essa barbaridade inteirada na forma capitalista, abandonamos a consciência de uma

realidade absurda, totalmente desordenada, e abraçamos a trama que nos parece adequada.

Dessa perspectiva, entretanto, mantemo-nos inconscientes na estrada de ferro cujo destino

�nal é a execução de seus atores.

A todo lado, somos cercados pelos imperativos do capitalismo. Este se faz como a

totalidade da existência; sua ordem intrínseca, assim, determina-se destituída de sua imagem

real: por trás das desigualdades e das exclusões, enxergamos apenas a conformação afável da

locomotiva que nos executa.
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O reinado do invisível

Giges, um pastor de ovelhas, encontra, em um certo dia, um anel que podia torná-lo

invisível. Em posse desse objetivo misterioso, Giges, que até então era tido por todos como um

homem ingênuo, utiliza-o para invadir o castelo do reino em que vivia, seduzir a rainha e matar

o rei, a �m de ocupar o trono. Tal é o enredo do "Mito do Anel de Giges", do �lósofo grego

Platão, que, por meio da narrativa �ctícia, teoriza a potência do "invisível" nas relações diversas.

De forma análoga, o mundo contemporâneo se apresenta dominado por um poder sem forma

ou presença concreta. A�nal, estabelecida no sistema capitalista, a sociedade é controlada por

uma "mão invisível" que atua sobre tudo e todos, o que faz o mundo desviar de sua ordem o

rebanho de indivíduos e manifestar os sistemas socioambientais dessa realidade.

Uma sociedade em que a busca ao lucro é imperativa é guiada por pastores invisíveis.

Isso ocorre porque quem regula as relações sociais nesse contexto é um conjunto de fatores

econômicos voltados à maximização da reprodução de capital. Nesse sentido, evidencia-se que

o iluminista Adam Smith registrou em seu livro "A Riqueza das Nações", atribuindo ao

Mercado uma "mão invisível" que se move para manter a autorregulação da economia. Mesmo

distante no tempo, a teoria do economista se aplica ao cotidiano atual, seja pela "lei da oferta e

procura", seja pela atuação da Organização Mundial do Comércio (OMC), que pastoreiam as

relações produtivas — foco das discussões globais — rumo à manutenção do status quo,

pautado pelo neoliberalismo. Nota-se, desse modo, que, diferentemente de épocas anteriores,
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em que tudo era controlado por governantes físicos (reis, ditadores, entre outros), os Estados

contemporâneos vestem os anéis econômicos. Eis, então, um mundo deslocado do trajeto de

outrora. 

Como efeito, o homem passa a sofrer diante do agravamento de questões sociais e

ambientais. Em primeiro lugar, é notável, nesse cenário, a ambiguidade da globalização. Ao

invés de homogeneizar as populações globais —como propõem os defensores da Nova Ordem

Mundial —, ela aprofunda as disparidades socioeconômicas entre os rebanhos nele inseridos.

Diante disso, surgem novos tipos de exclusão, tais como a digital — que separa grupos

conectados à internet daqueles que, por conta da vulnerabilidade econômica, não possuem

acesso a ela. Além disso, destaca-se, como fruto do estado caótico mundial, a problemática

ambiental, expressa por um consumo predatório, em que a natureza não é capaz de suprir na

mesma velocidade as demandas do capitalismo. Por conseguinte, as emissões abundantes de

gases estufa, pela indústria e pela agropecuária, fomentam desastres ecológicos, como o

Aquecimento Global, Logo, a contemporaneidade tem entraves agravados.

Por �m, o mundo contemporâneo se apresenta fora de ordem. Substituído pelos anéis

econômicos vestidos pela "mão invisível" do Mercado, os soberanos físicos perdem seu papel de

pastores do mundo. Guia-se, assim, um rebanho de indivíduos que enfrentam o desnível de um

terreno cuja única função é reproduzir mais capital.
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O paradoxo contemporâneo

Durante anos as utopias alimentaram as sementes da esperança plantadas pelos seres

humanos que sonhavam com o real próximo ao ideal. Contudo, muitas vezes, a busca por esse

modelo ideal, sujeito a múltiplas interpretações, levou a cenários desastrosos como genocídios e

bombas atômicas, culminando na desesperança. Nesse cenário, o �m da Guerra Fria seria o

símbolo de uma integração mundial, na qual o capitalismo guiaria o mundo para a

concretização de utopias. No entanto, o que se evidencia é o estabelecimento de uma ordem

que busca a desordem, intensi�cando desigualdades sociais e criando uma realidade distópica.

Em primeiro lugar, ao considerar que há uma desordem mundial cabe salientar que esta

não é um mero acaso mas o resultado de um conjunto de ações planejadas. Ao pensar no

apagamento do Estado, conforme idealizado pelos neoliberais, nota-se o abandono da

população à própria sorte. Diante da desassistência, o indivíduo tem di�culdade para

sobreviver tendo que se submeter a péssimas condições de trabalho para se manter, o que

permite perceber o planejamento das ações nessa nova ordem mundial. Nesse sentido, segundo

o que teorizou Karl Marx, os patrões enriquecem explorando a Mais-valia do proletário que

permanece, muitas vezes, na miséria. Com isso, percebe-se como a desordem do desemprego e

da insegurança social servem para ordenar a manutenção do capitalismo cultivando

desigualdades.
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Diante do abismo que separa os que servem dos que são servidos, observa-se a

germinação do caos regado pela desordem. Modernamente, frente á desesperança acerca do

futuro e à insegurança do presente, alguns buscam refúgio no passado, o que Zygmunt Bauman

chamou de “retrotopia”, uma crença nostálgica que faz com que as pessoas passem a desejar a

volta de ditaduras, por exemplo, devido a distorção da lembrança pelo desespero e pelos

agentes da desordem. Assim, desiludidos com as utopias, os indivíduos se aproximam de

distopias. Um exemplo disto está na aproximação da �cção, de George Orwell, “1984”, com a

realidade de algumas pessoas que, assim como no livro, passam a acreditar nos fatos históricos

distorcidos. Isso é visto no Brasil quando cidadãos pedem a volta da ditadura militar por

acreditarem na falácia do milagre econômico. Desse modo, �ca claro como a desordem mundial

matou a utopia e plantou um cenário distópico.

Feita essa análise, constata-se que a nova ordem do mundo contemporâneo,

paradoxalmente, precisa da desordem. Veri�ca-se, portanto, como ações planejadas criam o

caos que bene�ciará uns às custas de outros, cultivando a distopia da desordem mundial.
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A Era da Desordem

Diante de diversos acontecimentos que estão marcando e alterando o curso da

humanidade, muitos historiadores defendem que uma nova era histórica começou, com o

início cravado pelo ataque às Torres Gêmeas, em 2001. Essa era, contemporânea ao

reavivamento de ideais autoritários e excludentes concomitantes à conquista de direitos por

grupos minoritários, como mulheres e LGBT+, põe em questão o caos vivido em todo o mundo

diante da falta de ordem na qual todas as esferas sociais estão envoltas. Nessa conjuntura, um

debate acerca das causas e dos impactos desse cenário caótico faz-se necessário para

compreender que a Nova Ordem Mundial é, justamente, a desordem.

É válido analisar, inicialmente, as raízes das motivações que contribuíram para que o

mundo contemporâneo esteja permeado de contradições. Nesse sentido, observa-se, após o �m

da Guerra Fria no século XX, o início de movimentos de mudanças políticas e sociais em várias

populações, na tentativa de se desvencilharem das in�uências de potências mundiais como no

passado, a exemplo do Brasil com a redemocratização e da Angola, que se tornou independente

de Portugal. Contudo, com base do pensamento de Mia Couto, essas mudanças,

reconhecidamente positivas, uma vez que permitiram avanços sociais e a conquista de direitos,

como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, fomentou o crescimento da polarização e da

instabilidade política em escala nacional e global devido aos avanços tecnológicos nas áreas da

comunicação e da informação, pois possibilitaram a disseminação de pensamentos sem �ltros e
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instantaneamente. Dessa forma, há, ao mesmo tempo da ocorrência de mudanças progressistas,

um reavivamento de pensamentos retrógrados, como o neofacismo e o autoritarismo, que

ganham força com a disseminação de movimentos negacionistas e autoritários, além de

nacionalistas, no mundo, agora extremamente polarizado e instável.

É imperioso destacar, ainda, que os impactos dessa desordem, causada pela polarização,

dá-se, também, na vida íntima dos indivíduos. Nesse âmbito, o �lósofo Byung-Chul Han a�rma

que as pessoas estão doentes em decorrência da imposição do que ele chama de

hiperpositividade, que faz-se presente numa busca incessante por uma superprodutividade.

Essa busca, por sua vez, provoca uma competição do indivíduo consigo mesmo para que a

felicidade seja alcançada, o que não ocorre, pois as metas estabelecidas são irreais. Assim, em

conjunto com a polarização vista mundialmente, as pessoas encontram-se perdidas dentro de

um sistema opressor e competitivo, causando sérios impactos, sobretudo na saúde mental delas.

Destarte, é possível concluir que o contexto da sociedade atual é caótico em razão da

desordem política, que reverbera no cenário social, prevista por Mia Couto. Ademais, nota-se

que essa desordem é propícia para aqueles grupos que se bene�ciam dela, tais como os

negacionistas. Portanto, o mundo contemporâneo não está fora de ordem, pois a ordem da nova

era é a desordem.
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Ordem do Caos

Na obra “Alucinadamente Feliz”, a autora narra um episódio em que, vivendo em meio à

anomia de seu quarto, certo dia seu companheiro intervém e implora para que ela arrumasse o

ligar. Ela nega, dizendo que tal “cena de guerra” estava perfeitamente ordenada, só não de

acordo com os padrões dele. Apesar do caráter humorístico do episódio ele revela não somente

que “ordem” é conceito subjetivo como que o aparente “caos” pode servir a um propósito,

como se o próprio caos fosse fruto de uma ordem quista. Tais idéias se fazem úteis para negar

uma suposta tese de que “o mundo contemporâneo estaria fora de ordem”. O mundo

contemporâneo não está fora de ordem, contudo é importante ressaltar tanto a subjetividade

quanto o caos intrínseco a tal ordenação.

A priori, é necessário compreender que a “ordem” é um conceito subjetivo e o mundo

atual estar “ordenado” não signi�ca que ele está organizado sobre todo e qualquer parâmetro.

Em “Sociedade do Cansaço” Byung-Chul Han descreve como a atualidade abandonou a

organização contingente e neurótica do passado, que limitava e gerenciava os seres por meio do

poder que restringia, limitava e “castrava” o impróprio. Na atualidade, a expressão de poder é

muito mais intrínseca: os indivíduos não são controlados diretamente por uma forte autoridade

que os diz o que fazer (a ordenação clássica, provavelmente o desejado por quem, em revolta,

brada que o mundo contemporâneo está fora de ordem), mas condicionados a desejar a

positividade e o agir “autônomo”. A ordem atual é fruto da vontade condicionante do ser, que
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tenta se colocar como constantemente produtivo e competitivo, conforme dita o

neoliberalismo. Assim, entende-se uma “metamorfose da ordem” (possível pela subjetividade

desta), que passa da autoridade limitante aos ideais de hiperprodução, alterando a organização

conforme as vontades neoliberais.

Além disso, o próprio caos e destruição vigentes são fruto da ordem metamorfoseada: o

“caos” não é antíteses dessa ordenação, mas intrínseco a ela. O neoliberalismo não somente

reduz as autoridades neurotizantes e implica na hiperprodução como visa o lucro independente

do dano: a �uidez violenta das condições de vivência, a destruição natural e a própria sensação

de anomia que tange o globo são frutos da organização neoliberal, que julga válida a destruição

desses aspectos se isso trouxer o lucro. Ora, o caos não é, portanto, antítese da ordem vigente,

mas fruto direto dela; a destruição não é sintoma da ausência da ordem, mas sim da imersão

completa em uma organização que a promove.

Dessa forma, compreende-se que o mundo contemporâneo não está, de forma alguma,

fora de ordem. A ordem importa e se faz onipresente, mas não é a ordem clássica, castraste e

autoritária de outrora nem uma ordem que deixa de promover o caos. Pode se a�rmar, portanto,

que a ordem vigente é destrutiva, sádica e imprópria, mas não que ela não existe.
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O possível futuro “cyberpunk” da humanidade

O gênero artístico norte americano “Cyberpunk” aglomera livros, �lmes e jogos que

retratam distopias futurísticas em que o mundo é dominado por grandes corporações, os

governos são fantoches de empresas, o meio ambiente foi destruído pela humanidade e as

sociedades são segregadas ao extremo, de forma que minorias se unem em grupos paramilitares

em constante guerra entre si. Por mais que exagerado, os inúmeros mundo �ctícios desse

gênero não estão distantes do mundo contemporâneo, em que o capitalismo neoliberal

permitiu que os interesses empresariais dominassem a sociedade, independente de regras

pré-estabelecidas, gerando crises de ordem econômica, ambiental e social.

Esse modelo econômico teve suas falhas escancaradas com a Crise de 2008, já que, por

conta da falta de �scalização e controle do governo norte americano, os bancos estadunidenses

desrespeitaram inúmeras leis mercadológicas em busca de lucro. Isso gerou picos de

desemprego no país e no mundo, e suas consequências são sentidas até hoje. Porém, a desordem

causada pelas corporações não foi su�ciente para que seus responsáveis fossem punidos, de

forma que nenhum diretor bancário foi preso ou multado pelas ações maliciosas que geraram

essa crise, evidenciando o poder das empresas sob os governos mundiais.

No Brasil, além disso, as indústrias extrativista e manufatureira possuem certo controle

das ações do Estado há muitos anos, já que crises ambientais como a de Mariana se repetiram

em Brumadinho. Nesses trágicos eventos, a busca por lucro pela empresa Vale, somado ao seu
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apoio governamental, permitiu que duas barragens e água contaminada com dejetos tóxicos se

rompessem, matando inúmeras pessoas e destruindo inúmeros habitats naturais. Após o

segundo ocorrido, multas brandas –quando comparadas aos recursos da Vale- foram

instauradas à corporação, porém, essa se mantém em atividade, con�rmando seu poder sob as

decisões do Estado.

Por �m, os algoritmos das redes sociais, feitos para direcionar propagandas baseado no

comportamento do usuário, foram usados por políticos conservadores para que seus candidatos

fossem eleitos. Contudo, isso também gerou bolhas ideológicas que, segundo o documentário

“O dilema das Redes” reforçaram movimentos racistas e preconceituosos, como o neonazismo

e os confederados americanos. Sendo assim, em busca de lucro, as empresas de tecnologia

criaram ferramentas de manipulação, que foram usadas por segregacionistas para, infelizmente,

aumentar a exclusão de minorias, caracterizando uma crise social.

Portanto, o mundo contemporâneo está desordenado devido às empresas desregradas

que, no capitalismo neoliberal, tudo podem para lucrarem. Com isso, em um contexto de não

punição dos envolvidos na crise de 2008, de repetição de uma grave crise ambiental e

humanitária no Brasil por uma empresa extrativista e de tecnologias feitas para o lucro que

geram aumento da segregação social, pode-se ver que a sociedade atual está, perigosamente, se

aproximando das distopias “Cyberpunk”.
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O mundo em chamas

“Ao perdedor, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas!” Tal é a síntese do princípio

humanistas elaborado por Quincas Borba, personagem do romance homônimo de Machado de

Assis. A partir dessa sátira às correntes cientí�cas do século XIX, o autor realista critica a

inversão de valores na sociedade: a guerra é a conservação e a paz é a destruição.

Lamentavelmente, essa noção repudiada por Machado séculos passados não só se repete como

se fortalece, hodiernamente. Diante do avanço do neoliberalismo, os homens são subjugados a

um universo de competição generalizada e de ampliação das desigualdades socioeconômicas.

Esse desconcerto do mundo demonstra, portanto, que ele está fora de ordem.

De início, vale ressaltar que, no âmbito econômico, veri�ca-se um enriquecimento cada

vez maior dos mais abastados concomitante a um empobrecimento dos mais pobres. Essa

realidade é potencializada na recente crise do coronavírus: enquanto empresas multinacionais

com grande capacidade logística, como a Amazon e o Alibaba, ampliaram suas vendas, grande

parte dos pequenos negócios perderam valor de mercado e, por isso, foram à falência. Junto a

esse cenário de concorrência injusta e de desigualdades provocadas pela concentração de renda

nas mãos de poucos, soma-se a precarização das condições de trabalho. Em função do

desemprego, muitos trabalhadores precisaram recorrer à prestação de serviços “uberizados”,

marcados pela falta de segurança e de garantias dos empregados, como férias e seguro

desemprego.
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Ademais, do ponto de vista ambiental, também é notória a desordem mundial. Prova

disso foram as queimadas no Pantanal e na Floresta Amazônica, evidenciadas em 2020, cujas

causas incluem a expansão da fronteira do agronegócio. Inseridas no contexto de mudança

climática, esses problemas ambientais responsáveis por intensi�car o aquecimento global

revelam a carência da ética de responsabilidade defendida por Hans Jonas. Segundo o �lósofo,

as gerações atuais devem ter uma preocupação intergeracional, ou seja, devem pautar suas ações

de modo a garantir qualidade de vida ao futuro, mediante preservação dos bens naturais. Esse

discurso, reiterado pela jovem ativista Greta Thumberg, clama por engajamento social, diante

da crise ambiental que compromete a ordem do mundo contemporâneo.

Em síntese, conclui-se que o mundo, sem dúvidas, está fora de ordem. A inversão de

valores criticada por Machado de Assis em Quincas Borba ainda é visível na

contemporaneidade. Dos pontos de vista econômico, social e ambiental, são evidentes as

problemáticas enfrentadas pela humanidade. A coletividade e a união, tão necessárias para o

enfrentamento das crises mundiais, estão ameaçadas. A irresponsabilidade para com a natureza

põe em risco a sobrevivência humana futura. Todos esses problemas “ateiam fogo” no planeta e

“selam” a sua desordem.
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Contemporaneidade despropositada

No mito de Sísifo, resgatado da cultura clássica pelo �lósofo Albert Camus, um homem

deve levar uma grande rocha para o topo de uma montanha ao longo do dia e recomeçar na

manhã seguinte. Essa história, base para o Absurdismo, é uma metáfora para a ausência de

sentido na vida contemporânea, visto que a exaustiva rotina neoliberal não traz benefícios nem

motivos para a sua adequada manutenção. A partir disso, pode-se reconhecer a perda da ordem

do mundo atual na medida em que, diante de lembretes constantes acerca de sua contingência,

o indivíduo não possui um propósito pessoal e se individualiza por não reconhecer seu papel

social.

O universo industrial, dotado de competição e de desigualdade, institui o trabalho

compulsivo e acima da média como via única e plausível para atingir sucesso e reconhecimento

social. Nesse contexto de busca pelo desempenho perfeito, o homem comum é obrigado a

ignorar sua saúde mental e seus sentimentos para obter bons resultados, mas, comumente, falha

ao não se adequar a todas as exigências corporativas. Àqueles que não atingem as metas

externamente determinadas por coerção midiática e familiar, restam apenas a inadequação, a

exclusão e a culpa, conforme atesta Byung-Chul Han no livro "Psicopolítica", pois o indivíduo

que fracassa nos objetivos capitalistas responsabiliza a si mesmo e sente-se dispensável. Logo,

reconhece-se uma crise generalizada no mundo, porque a sujeição pro�ssional convence o
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cidadão de sua disfunção e, dessa forma, a coletividade fragilizada é destituída de grandes

personalidades convencidas de que ninguém precisa delas.

Como resultado dessas relações de poder do mundo neoliberal, a imposição da cultura

estadunidense como superior às demais, em decorrência de seu destaque econômico,

estabeleceu uma padronização de comportamentos capaz de diluir identidades. Quando o

homem se rende a paradigmas aceitáveis, ele tende a destruir os diferenciais de sua

personalidade e, limitado, passa a integrar a massa. Essa tendência uniformizadora contribui

para a contingência do indivíduo despersonalizado, pois, assim como sinalizou  Axel Honneth,

todos estão cada vez mais iguais e com menos a acrescentar. Portanto, há uma crise identitária

mundial, pois à medida que os costumes se assemelham, as pessoas se desintegram e perdem o

interesse pelas outras, repletas das mesmas opiniões.

Diante disso, comprova-se a desestabilização da ordem do mundo diante do

despropósito generalizado na vivência coletiva. Assim, da mesma forma que Sísifo sobe a

montanha sem um porquê, o cidadão atual continua a trabalhar sem ser reconhecido,

recorrendo ao próprio valor para continuar, porém voltando-se para si e não encontrando nada

de especial.
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O manto diáfano da desordem: a pretensa nova ordem mundial

Com a Revolução Tecnológica ocorrida nos séculos XX e XXI, a globalização emergiu

sob um pretexto de unir as civilizações, além de permitir trocas econômicas e culturais de

maneira amplamente bené�ca. Contudo, observa-se que o inverso ocorreu: hodiernamente, as

desigualdades sociais atingiram um patamar sem precedentes. Políticas neoliberais – a defesa do

empresariado em detrimento do proletariado – e a falta de transparência na economia entre os

Estados são responsáveis pela imposição de uma ordem desigual e arbitrária, baseada em uma

competitividade cega e excludente. Assim, pode-se citar, dentre vários, dois contextos que

exempli�cam o fato de que se vive, no mundo contemporâneo, fora da ordem: os constantes

ataques à democracia em diversas nações e o protagonismo de grupos que defendam valores

preconceituosamente negligenciados na atual ordem imposta, como a equidade étnico-social.

Recentemente, vândalos invadiram o Capitólio dos EUA em defesa do ex-presidente

Trump, episódio que gerou a morte de um indivíduo agressor. As causas do atentado estão

ligadas às acusações – sem provas – pelo republicano de que as eleições americanas foram

fraudadas. Demonstra-se, a partir da análise do acontecimento, que a política protecionista e

unilateral de Trump escancarou a polarização existente atualmente. Tal radicalização política

tem origem na pretensa ordem hodierna: o culto neoliberal à competição no mercado, que

aprofunda a disparidade econômica, permitiu a ascensão de candidatos que defendam ideais

xenófobos e pseudonacionalistas, fato que gera transgressões à democracia também observadas
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no Brasil, quando da prisão de um deputado bolsonarista que defendeu o AI-5 e insultou os

ministros do Supremo Tribunal Federal.

Além da desordem latente no âmbito democrático, um sinal evidente de que se

experimenta uma sociedade mundial sem qualquer organização aparente é a disseminação –

nesse caso positiva – de lideranças que defendam os direitos das minorias por conta da

persistência de casos de racismo (como o assassinato de George Floyd) e de feminicídio.

Organizados sob um viés de igualdade, esses líderes buscam a consolidação dos preceitos mais

básicos dos direitos humanos que são, cotidianamente, desrespeitados por indivíduos que

insistem em defender concepções patriarcais, racistas e misóginas. Pode-se comprovar, a partir

de tal ensejo, que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda �guram ideais que contradizem a

lógica infundada de que o mundo está em ordem.

Dessa forma, evidencia-se que as relações políticas, econômicas e sociais atuais

explicitam de que forma a pretensa nova ordem mundial está longe de representar uma ordem

propriamente dita – sua base é, justamente, a desordem. O neoliberalismo, ao de�nir que todos

são inimigos e devem competir, somado à questão da insegurança institucionalizada decorrente

de atos preconceituosos e antidemocráticos são o que fazem uma parcela signi�cativa da

população lutar por direitos iguais e buscar soluções para um futuro mais justo já que, hoje, o

mundo encontra-se caótico, como alerta Greta Thunberg: “Quero que vocês ajam como se a

casa estivesse pegando fogo, porque está.”
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Desordem interna e externa.

No século XIX, a Revolução Industrial trouxe máquinas avançadas, operadas por

humanos, o que possibilitou uma produtividade industrial sem precedentes. Dois séculos mais

tarde, o homem deixou de ser o operador e transformou-se na própria máquina, fruto do

capitalismo neoliberal. Vive-se um ritmo frenético de trabalho, atrelado a uma busca in�ndável

por lucro e produtividade. Logo, a sociedade contemporânea foi desumanizada, gerando uma

desordem coletiva.

A maquinização humana já foi teorizada pelo �lósofo Lipovetsky, na Teoria do

Hiperconsumismo. Nela, é mostrado como o capitalismo construiu a ideia de felicidade ligada

ao consumo: só é feliz aquele que compra muito e serve à lógica mercantilista. Como, para

integrar essa lógica, é necessário ter poder aquisitivo, o homem, passou a trabalhar

desenfreadamente, buscando cada vez mais o lucro e produtividade para comprar a felicidade,

declarando a completa redução do ser a um maquinário operador pela ideologia capitalista.

Nesse cenário de desumanização, o �lósofo Byung Han propôs que vive-se a “sociedade do

cansaço”: à falta de descaso e a frustração. Quando a e�ciência no trabalho não é alcançada,

estão gerando uma desordem interna no ser, representada pelo aumento expressivo nos casos

de doenças psiquiátricas.

  Ademais, há também uma desordem, externa, visto que o meio-ambiente está em risco. a

ideologia moralmente lucrativa do capitalismo destrói diariamente o planeta para a obtenção de
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mais dinheiro, convertido na compra da felicidade material e vazia do homem hodierno. A

Amazônia e suas populações nativas estão perdendo espaço para o agronegócio; cidades como

Brumadinho e Mariana foram soterradas pelos restos da mineração. O caos interno do homem

contemporâneo leva ao caos do mundo em que o hábito, e a destruição da Terra reduz a

esperança de que a humanidade seja retomada e se sobreponha à maquinização. 

Não há dúvidas, portanto, de que o mundo hodierno está fora de ordem: o homem agora

é uma máquina que destrói a si e ao espaço. O progresso trazido pela Revolução Industrial foi

transformado numa distopia, em que a lógica capitalista neoliberal dita os hábitos vazios e

frenéticos da sociedade do Hiperconsumo e do Cansaço, conduzindo-a à destruição de sua

humanidade e do meio em que se vive.
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A união faz a força

Com o �nal da Guerra Fria, em 1989, foi instaurada no planeta aquilo que se chamou de

Nova Ordem Mundial. Essa, marcada pela supremacia dos países desenvolvidos nas relações

diplomáticas, deveria seguir os preceitos liberais defendidos teoricamente pelo sistema

capitalista vigente há muito tempo, tais como liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto,

ao analisar a realidade, percebe-se que muitos desses princípios tiveram seus valores invertidos

por uma sociedade marcada pela constante competição e luta, responsável por tirar o mundo da

ordem que se esperava dele.

Primeiramente, deve-se considerar as expectativas para os rumos mundiais após milhares

de anos de história, das quais a sociedade parece apenas se afastar. Visto o número de con�itos,

genocídios e barbaridades cometidos pelos mais diferentes povos, com o passar dos anos seria

de se esperar que os seres humanos se unissem em prol do bem estar coletivo, aprendendo

assim com seu passado. Entretanto, as atuais tensões econômicas e geopolíticas globais- como

aquela entre os Estados Unidos e os países do Oriente Médio-  mostram que o homem tende a

con�rmar cada vez mais a teoria do �lósofo Thomas Hobbes sobre sua natureza: uma guerra

constante, a qual nenhum sistema político foi capaz de resolver e apaziguar.

Ademais, é de suma importância levar em conta a coerção exercida pelo mercado de

trabalho sobre o majoritário proletariado, que induz ao afastamento previamente citado. Na

contemporaneidade, é perceptível a criação de uma espécie de Darwinismo aplicado ao ramo
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trabalhista, que só contrata o melhor, mais apto, que teve mais oportunidades e condena o resto

ao desemprego e à miséria. Nesse cenário, só resta aos trabalhadores, que buscam a

sobrevivência, a competição com outros que tenham os mesmos objetivos, afastando-se do

único ideal, que segundo uma visão Marxista, garantiria a busca e a luta por uma estabilidade

social mundial.

  Conclui-se então que o mundo está sim fora de ordem por conta da falta de unidade

necessária para garantir uma vida harmônica para todos, algo que já deveria ser esperado no

contexto atual. Deste modo, comprova-se o dito popular que a�rma que a união faz a força, a

força necessária para recolocar o corpo social global no ordenamento em que ele necessita estar.
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A ordem dos interesses dominantes e o caos neoliberal

Na obra "Angústia", de Graciliano Ramos, o protagonista Luís da Silva se mostra

claustrofóbico e intimidado em meio a um Brasil que se transforma, e transita de uma ordem

oligárquica e rural a um modelo urbano e industrial, durante a Era Vargas. De modo

semelhante, a expansão do neoliberalismo no século XXI modi�ca de forma profunda as

sociedades que atinge, e suscita discussões em relação ao mundo se encontrar, eventualmente,

fora de ordem. No entanto, hodiernamente, as sociedades ao redor do planeta não se

encontram fora de ordem, mas inseridas em uma nova lógica produtiva que se revela

extremamente exploratória e desigual, e fomenta diversas crises em escala global.

O modelo econômico sobre o qual se pauta um grupo humano in�ui profundamente nas

relações sociais nele estabelecidas. Conforme demonstra o teórico Karl Marx, o modo de

produção �gura na infraestrutura de uma sociedade, e serve como base para a constituição de

suas instituições, normas, valores e formas de sociabilidade. Ao se movimentarem, nas décadas

�nais do século XX, de um modelo capitalista fundamentado na concepção de "bem-estar

social" ao modelo neoliberal, que se consolida na contemporaneidade, as sociedades ocidentais

passam a se edi�car sobre uma nova ordem, a qual minimiza uma relativa estabilidade presente

na anterior e produz um ambiente de intensas competições entre trabalhadores, legitima

desigualdades cada vez mais alarmantes, sob o pretexto da busca desenfreada por um

desenvolvimento econômico que, em essência, favorece às classes dominantes das
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coletividades. Dessa forma, o mundo não está fora de ordem, mas dentro de uma que, apesar de

caótica, é produto das intenções das elites, que se situam no centro do modelo capitalista.

Consequentemente, em função do advento e da concretização do neoliberalismo,

cenários críticos podem ser abundantemente observados ao redor do globo. Em termos

sociológicos, a periferização das populações de menor poder aquisitivo se intensi�ca, assim

como o crescente abismo de desigualdade social nas mais diversas sociedades, fatos que se

tornaram explícitos com a disseminação da pandemia de COVID-19 pelo planeta e o enorme

número de mortes por ela geradas em regiões onde os indivíduos vivem em moradias

aglomeradas e não possuem fácil acesso a tratamento de saúde de qualidade. Além disso, com o

aprofundamento da concepção de procura constante por desenvolvimento econômico e

produtivo, aspectos naturais se veem subjugados a essa lógica, fenômeno ilustrado pelos

crescentes focos de incêndio detectados em 2019 e 2020 em áreas �orestais brasileiras, causados

para a obtenção de maiores extensões de terras nas quais se exploram recursos agrícolas e

pecuários. Assim, conforme a�rma a ativista Greta Thunberg, a situação mundial atual é

marcada pelo pânico e pelo medo cotidianos, em vez de a ser pela esperança.

Nesse sentido, portanto, por mais instável e violento que seja, o modelo neoliberal

representa uma ordem mundial decorrente dos interesses das elites dominantes, na qual se

produzem exclusões sociais e o esgotamento da natureza como forma de ampli�cação de lucros

e ganhos econômicos. Desse modo, caso re�exões como as de Greta Thunberg não sejam

discutidas e implementadas, o planeta pode se manter caótico e doente, tal qual a loucura

angustiante de Luís da Silva.
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Mundo contemporâneo: uma sátira machadiana

Ao vencedor, as batatas. Essa máxima pertence a �loso�a de Quincas Borba, personagem

de Machado de Assim em obra homônima. O Humanitismo, nome da �loso�a supracitada,

prega a guerra de todos contra todos, o merecimento do vencedor, seja qual for o meio para a

vitória, e o "ódio ou compaixão" ao vencido. A corrente de pensamento de Quincas Borba é

interpretada como uma sátira à respeito de pensamentos da época ou anteriores a ela.

Entretanto, o mundo contemporâneo parece estar fora de ordem, uma vez que a tão absurda

�loso�a machadiana se sobresai à outras �loso�as e, associada a certos pensamentos, prevalece.

Nesse sentido, cabe analisar a sobreposição do Humanitismo à obra de Hobbes. O

�lósofo em questão acreditava que o homem em seu estado natural experimentava a guerra de

todos contra todos e que o Estado seria o orgão capaz de deter essa luta. Porém, atualmente o

que se nota é o oposto. O Estado con�rma o humanitismo e intensi�ca, em escala global, a luta,

que transforma-se em guerra econômica entre nações. Como exempli�cação pode-se analisar os

embates entre Estados Unidos e China. Esses embates vão de ameaças à embargos econômicos

até a xenofobia cometida pelo ex-presidente Trump ao culpabilizar a China pela pandemia do

coronavírus e usar o termo "vírus chinês".

Além disso, a sátira machadiana junta-se as teorias do liberalismo econômico oprimindo

a natureza e as pessoas. Adam Smith, teorico do liberalismo, acreditava no livre-mercado, sem

controle do Estado. Atualmente suas ideias são usadas, porém há o controle do Estado no
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mercado, isso denomina-se neoliberalismo. Entretanto, em um estado degenerado, sem o ideal

de Hobbes, os problemas do liberalismo se acentuam. Como consequência há o aumento da

desigualdade, submissão do ser humana às maquinas e, ainda, destruição da natureza para

atender o mercado. Isso relaciona-se ativamente ao Humanitismo e explicita a falta de ordem no

mundo contemporâneo onde o empresário é o vencedor e o povo e a natureza, os vencidos.

Dado o exposto, o mundo contemporâneo claramente não segue uma ordem

convencional e bené�ca. As consequências do neoliberalismo mostram a falência do mundo

idealizado por Hobbes e a emergência do Humanitismo. As experiências e vivências atuais vão

de encontro à sátira machadiana. Ao vencido, porém, há cada vez mais a prevalência do ódio

sobre a compaixão.

87 



88 



NOTA

43

Caos, destruição, mentiras e Neoliberalismo

No contexto do �nal da Guerra Fria, nas décadas de 1980 e 1990, observou-se no mundo

a ascensão de governos neoliberais, os quais retomavam ideais liberais, relacionados à livre

concorrência do mercado, o que estimula a competição em torno do dinheiro, entre as empresas

e as pessoas. Essa política vende a ideia de que o capitalismo é capaz de modernizar as

sociedades. Entretanto, esse discurso não se con�rma na prática, dado que o mundo

contemporâneo está fora de ordem. Tal contexto caótico é marcado pela destruição ambiental

em prol do capital, ameaçando a humanidade e explicitando a inversão de valores atual. Além

disso, muitos tentam camu�ar o crescimento das desigualdades sociais - outro símbolo do caos

contemporâneo - a partir da falaciosa noção de “meritocracia”.

Nota-se uma inversão de valores na contemporaneidade, dada pela sobreposição do

capital em relação ao meio ambiente, ameaçando os seres humanos. Objetivando a ampliação

dos lucros das empresas, como as mineradoras, coloca-se em risco a existência humana,

dependente de gás oxigênio, temperaturas especí�cas, água e alimento, ou seja, elementos

fornecidos pela natureza. Isso ocorre dada o avanço predatório dos empresários sobre os

recursos naturais, que estão sujeitos ao esgotamento e à inutilização pela contaminação. Um

exemplo dessa situação ocorreu em 2019 com o rompimento da barragem em Brumadinho, que

levou ao vazamento de lama tóxica, oriunda da mineração, causadora de danos ambientais e

sociais para as pessoas que habitavam a região e dependiam da pesca local por exemplo. Era
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sabido que a barragem podia romper, mas a mineradora responsável não agiu para evitar o

desastre, pois outras formas de armazenagem de resíduos eram mais caras, ainda que mais

seguras. Logo, evidencia-se a prevalência do capital em detrimento da vida.

Ademais, há a tentativas esconder o aumento das desigualdades sociais na realidade

atual a partir da noção de “meritocracia”. Na dinâmica capitalista, quanto mais barato se

produzir uma mercadoria, melhor para a empresa, que terá seu lucro aumentado. Com isso,

muitas fábricas, como de aparelhos eletrônicos e roupas, são instaladas em países que fornecem

mão-de-obra abundante e barata, a exemplo da Malásia, onde empresas conseguem explorar o

trabalho dos habitantes locais, pagando a eles salários irrisórios, que os mantém na miséria.

Tentam-se disfarçar esses abusos a partir da lógica meritocrática que estabelece relação entre o

esforço individual e a conquista �nanceira, culpabilizando o indivíduo pela pobreza. Essa ideia

não é verdadeira na realidade, uma vez que as pessoas não nascem sob as mesmas condições

sociais, culturais e econômicas, de tal forma que para alguns é mais fácil ganhar dinheiro, como

para aqueles que nascem em famílias já ricas.

Nesse sentido, a falta de ordem no mundo é encoberta por discursos meritocráticos.

Portanto o mundo está fora de ordem, o que explicitado pelo fato de o dinheiro valer mais do

que vida da fauna, da �ora e do ser humano. Também, há esforços para disfarçar o cenário

caótico de desigualdades a partir da falácia da meritocracia. Enquanto princípios neoliberais de

priorização econômica prevalecerem, não será possível reorganizar o planeta Terra.
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A nova Pandora

             Pandora é um planeta em que a harmonia e a conexão entre todas as espécies imperam,

em um �uxo de energia que �ui de maneira respeitosa e em perfeita ordem. Porém, com a

chegada dos seres humanos, sua prepotência, sua ganância e seu excesso de razão condem a

ordem do local, a partir da mineração e da destruição. O enredo do �lme Avatar, apesar de

�ctício, encaixa-se na realidade do planeta Terra, cuja mentalidade baseada na economia

ultrapassa as interações sadias humanas e com o meio ambiente. No mundo contemporâneo, a

lógica de lucro sem precedentes tem atuado em um processo de rei�cação do ser humano e na

destruição desenfreada dos recursos naturais, retirando tudo e todos de sua ordem natural de

harmonia.  

             Primeiramente, a mentalidade do lucro a qualquer custo é responsável pela construção

de uma visão coisi�cada do ser humano. A lógica mercadológica do mundo contemporâneo faz

com que a economia e a produtividade sejam valorizadas em detrimento às vidas humanas —

assim como foi observado, durante a pandemia de Covid-19, que, em meio a uma crise pública

de saúde, a “economia não poderia parar”, mas vidas podem ser interrompidas —. Assim, a

desvalorização da vida humana leva a uma visão rei�cada, em que vidas são equivalentes a

números, apartadas de suas identidades e de seus desejos, inertes em um sistema em que a

ganância impera.
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             Concomitantemente à retirada de identidade do ser humano, a lógica mercadológica

incita e leva à destruição e ruína de biomas e culturas, A necessidade de obtenção de lucro

expande para a necessidade do aumento da produtividade pelo menor custo possível, o que é

alcançado, na maioria das vezes, através da desconsideração da existência de diferentes culturas

e de diferentes espécies viventes no planeta. Um exemplo disso é a destruição acelerada da

�oresta Amazônica no último ano, em que a exploração mineradora, o gado e a soja tornam-se

de maior importância do que a �oresta, a qual abastece milhares de espécies e envolve muitas

populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Dessa maneira, o desejo cego por dinheiro

arruina o presente e o futuro do planeta.

             Portanto, a mentalidade de valorização do lucro e da economia acima de tudo coloca o

mundo contemporâneo fora da ordem de interações harmônicas tanto entre humanos, quanto

entre humano e natureza. Da mesma forma que Pandora, vidas são consideradas objetos sem

grande valor e cultura e meio ambiente são destruídos em prol de uma riqueza ilusória e vaga.

Assim, o planeta Terra como nova Pandora pode também lutar contra a ruína e a desordem, por

meio da recuperação das interações e conexões, retornando à ordem natural de harmonia.
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A Sociedade Autoimune

No livro “Admirável Mundo Novo” é apresentada uma realidade aparentemente utópica,

na qual a civilização teria atingido o ápice de seu desenvolvimento tecnológico, mas que, no

decorrer da trama, se mostra arti�cial e excludente. Similarmente, a contemporaneidade busca

controlar cada aspecto da vida humana de uma forma pretensamente racional e cientí�ca,

entretanto, o que se observa é uma crescente exclusão social e o agravamento de problemas

ambientais, ambos motivados por um estilo de vida arti�cial. A excessiva apropriação da

técnica pelo mercado, aliada de um discurso fortemente individualista, permitem a�rmar que o

mundo está fora de ordem, e por isso, apresenta doenças tanto sociais quanto ecológicas.

É importante salientar que o mercado, principalmente em sua fase neoliberal, produz

incentivos que perpetuam a desigualdade social. Segundo o geógrafo Milton Santos, a

globalização pode ser caracterizada como excludente e perversa. Nesse sentido, apesar do saber

circular a uma maior velocidade na era atual, o domínio da técnica e da informação permanece

concentrado, de modo que apenas poucos podem de fato usufruir dos bens de mercado. Além

disso, o individualismo, marca do sistema neoliberal, corrói o tecido social, pois transmite uma

ideia de que os indivíduos devem se comportar como empresas, isto é, devem competir ao invés

de colaborar entre si. Autores como Byung-Chul Han apontam para tal cenário como

responsável pela crescente divisão na sociedade, uma vez que favorece a hostilidade entre as

pessoas, fenômeno chamado por ele de “sociedade pós-imunológica”. Portanto, o vírus
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neoliberal enfraquece o organismo social, pois suas células passam a competir entre si, e

doenças como a desigualdade social passam a se manifestar.

Consequentemente, uma sociedade dividida não irá se preocupar com problemas

ambientais. Por mais que o mundo contemporâneo tenha orgulho de se dizer racional, tal

cenário é facilmente contraposto ao se observar a animosidade com a qual esse preda a

natureza. Tal fenômeno pode ser explicado pela Escola de Frankfurt, que a�rma que, o sistema

capitalista, ao se apropriar da razão para �ns mercadológicos, não mede os possíveis impactos

negativos desse uso, teoria chamada de “razão instrumental”. Nesse viés, há uma cegueira

causada pelo progresso tecnológico a todo custo, o qual impede muitos de enxergar o impacto

ambiental causado pelo estilo de vida atual, que intensi�ca o aquecimento global e a poluição.

Logo, a preferência por benefícios individuais proporcionados pela tecnologia, ao invés do bem

estar do mundo, revela que, além do ambiente, a sociedade também está doente.

Diante desse cenário, conclui-se que o mundo está fora de ordem, manifestando doenças

sociais e ecológicas, cujas causas estão diretamente relacionadas ao modelo capitalista e à

mentalidade neoliberal. À medida que as pessoas competem entre si, a humanidade sai como a

perdedora, pois a desigualdade social e o aquecimento global passam a ser vistos como “o preço

a ser pago” por um suposto progresso. Enquanto a sociedade não perceber a arti�cialidade de

um sistema que sacri�ca o mundo para se perpetuar, o mundo estará cada vez mais fora de

ordem, e, assim como no livro, a sociedade irá se iludir de que está em seu ápice, quando na

verdade está se direcionando a uma autofagia.um sistema que sacri�ca o mundo para se

perpetuar, o mundo estará cada vez mais fora de ordem, e, assim como no livro, a sociedade irá

se iludir de que está em seu ápice, quando na verdade está se direcionando a uma autofagia.
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Um mundo em chamas

Em 2020, o mundo assistiu às queimadas no Pantanal Brasileiro. Durante semanas, fauna

e �ora arderam em chamas para que novas áreas �cassem disponíveis para a agropecuária. Um

episódio como este é uma alegoria do mundo contemporâneo: no século XXI, a harmonia

parece queimar junto com as �orestas, dando lugar à desordem. Isso ocorre porque vivemos sob

um sistema que prega a hostilidade e a destruição da natureza.

Primeiramente, o sistema capitalista tem como premissa a competição entre as pessoas.

Na sociedade atual, considera-se bem-sucedido aquele que se destaca �nanceiramente dos

demais. Portanto, trata-se de uma concepção de sucesso que, por de�nição, é restrita a poucos.

Em outras palavras, a grande maioria da população está fadada ao fracasso. Como

consequência, enxerga-se o outro de forma hostil; como alguém a ser derrotado. Isso é

abordado, por exemplo, no álbum “Animals”, do grupo Pink Floyd. Suas canções descrevem

como o homem contemporâneo é ensinado, desde pequeno, a colocar seus interesses acima do

bem coletivo, mesmo que este seja prejudicado. Assim, inimizade é in�amada, enquanto ordem

é reduzida a cinzas.

Ademais, o desenvolvimento capitalista perpassa, necessariamente, pela degradação da

natureza. Para que edifícios e estradas sejam erguidos, ecossistemas inteiros são desmatados.

Como o próprio caso do Pantanal mostra, a concepção atual de produção não está

comprometida com a sustentabilidade e ameaça a biodiversidade em todo o planeta. Desse
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modo, o capitalismo gera bens e riquezas que concentram-se nas mãos de uma elite econômica,

às custas de impactos ambientais cujas consequências negativas são sentidas por todos. Por isso,

a sociedade encontra-se em con�ito com o meio em que ela vive.

Por �m, não há como negar que o século XXI traga consigo uma série de crises. À

medida que o capitalismo se consolidou, cresceram com ele a hostilidade entre os homens e a

degradação da natureza. Hoje, os homens encontram-se isolados entre si e em relação ao meio,

enquanto harmonia, fraternidade e ordem desaparecem em meio às chamas.
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Nova Desordem Mundial

As Grandes Navegações, a Revolução Francesa, a Independência das Américas, a

Revolução Industrial e a Guerra Fria são exemplos de eventos históricos com repercussão

mundial que foram marcos de mudança, de quebra da "ordem", de inovações profundas no

funcionamento do mundo e das sociedades humanas. No tempo atual vive-se na Nova Ordem

Mundial, no mundo neoliberal, globalizado, aparentemente organizado, evoluído e integrado,

mas com marcas profundas e cada vez mais gritantes de uma desordem crônica, de uma

desigualdade inquietante e de uma angústia pessoal e coletiva contagiante, que põem em

cheque o caminho do suposto desenvolvimento da espécie humana.

Em primeiro plano, é imperativo destacar as evidências da existência de tamanhos

imbróglios na contemporaneidade, que impedem a caracterização do mundo como

"organizado". Além da expressiva destruição ambiental, que vem crescendo exponencialmente

desde o século XVIII e cujo controle tem sido colocado de lado por líderes de potências como

Brasil e Estados Unidos -- o presidente Jair Bolsonaro compactuou com a permanência do

desmatamento na Amazônia e o ex-presidente Donald Trump retirou os EUA do Tratado de

Paris --, são crises de pensamento e de comportamento os fatores mais relevantes para essa

análise. O �lósofo Byung-Chul Han, em seu livro "Sociedade do cansaço", expôs a excessiva

autocobrança dos sujeitos inseridos na lógica do capitalismo neoliberal, vigente desde a década

de 1990. O indivíduo, para Han, torna-se vítima e algoz do seu próprio sofrimento, é incapaz de
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lidar com quedas de produtividade e se insere-se em um ciclo competitivo insalubre contra

tudo e todos, superpondo ganhos monetários, conquistas pro�ssionais e ideais de sucesso à

convivência familiar e ao crescimento pessoal. A ascensão desse comportamento tem gerado

indivíduos patológicos, quase maquinais, constantemente angustiados e mentalmente

adoecidos, incompatíveis com o suposto ideal de "ordem" e de integração mundial da

Globalização.

Em segundo plano, cabe mencionar, também a crítica feita pelo geógrafo e sociólogo

brasileiro Milton Santos ao que ele chamou de "Globalização perversa". Sob a ótica do

pensador, as antigas estruturas de poder e de dominação se mantiveram escondidas atrás da

máscara do progresso, dos meios de comunicação, da evolução do transporte e da integração

global de uma falsa "Aldeia Global". A periferia do mundo, para ele, permanece tão explorada

como sempre foi, países da África, da América Latina e da Ásia seguem em níveis de pobreza

extrema e de controle e manipulação pelas potências dominantes política e economicamente.

Essa extrema e crescente desigualdade de renda, de saúde, de educação, de tecnologia e de

qualidade de vida entre os países é incompatível com a suposta "ordem".

Constata-se, portanto, que o mundo contemporâneo sofre mazelas agravantes, que

desestabilizam os indivíduos, o meio ambiente e as sociedades ao ponto de ironizar a chamada

Nova Ordem Mundial, de�nidora de relações patológicas e desiguais entre países e de

personalidades angustiadas que vivem uma desordem interior. Se o caminho para a mudança

exigirá um novo grande evento histórico, apenas o tempo dirá.
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A desordem promovida pelo mundo neoliberal

Na obra Claro Enigma, do poeta Carlos Drummond de Andrade, observa-se um

eu-lírico em desarmonia com o mundo que o cerca, marcado pela visão pessimista e

desesperançosa da realidade. Nos tempos atuais, nota-se também esse sentimento de

desarmonia entre muitos indivíduos, resultante de um mundo contemporâneo fora de ordem,

bagunçado pelos modelos neoliberais instalados, mas que é mascarado pela ideia de uma vida

perfeita, divulgada pelas tecnologias.

O desconcerto do mundo pode ter uma de suas origens rastreada na virada do século

XX, em que instaurou-se uma Nova Ordem Mundial marcada por valores neoliberais.

Privatizações passaram a ocorrer, junto com a retirada de boa parte dos impostos de grandes

empresas e dos direitos sociais dos cidadãos. O problema é que esses valores buscam o

crescimento econômico a qualquer custo, sugando a dignidade e humanidade das sociedades.

Nesse mundo neoliberal, um indivíduo não pode se revoltar contra seus baixos salários ou seu

acesso reduzido à saúde e educação, se isso signi�ca o crescimento econômico de seu país.

Dessa forma, aos poucos o sistema reduz a dignidade humana, e a desarmonia em relação ao

mundo é despontada em eventos que demonstram essa despreocupação com as pessoas e com o

ambiente a sua volta, como o infeliz crescimento das desigualdades sociais, a ocorrência de

desmatamentos e a incompetência de muitos governos em garantir a saúde das pessoas durante

a pandemia do novo coronavírus, uns marcados por maior descaso do que outros.
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No entanto, muitas dessas angústias geradas são escondidas pelas redes sociais e

tecnologias, de forma que poucos se revoltam contra elas. São propagadas ideias de um mundo

ideal, em que todos são felizes e bem realizados. Nas redes sociais, os indivíduos são imersos em

uma aparente vida maravilhosa, que, aliás, dissemina os valores econômicos consumistas que

estruturam a desordem marcada pelo neoliberalismo. Um pobre trabalhador, que trabalha

exaustivamente sem receber nenhuma garantia de um bem estar social, pode se sentir realizado

e alegre por ter sua foto curtida por muitos, ou mostrar suas aquisições materiais ao mesmo

tempo em que é bombardeado por anúncios gerados a partir da sua coleta de dados. Nada mais

importa do que as aparências e as aquisições materiais. Assim, as pessoas contentam-se em

expressar os valores econômicos que as oprimem. A que ponto chegou a desordem, em que o

próprio sujeito tem seus valores mercantilizados e ele mesmo se sente feliz com isso? As

tecnologias, então, neutralizam o pensamento das massas, afundando-as em uma realidade na

qual não só não se revoltam, mas contribuem com os valores que as desumanizam.

Portanto, o mundo contemporâneo está fora de ordem, marcado pelos modelos

neoliberais que promovem a perda da dignidade humana para a defesa sem limites do

crescimento econômico. Infelizmente, muitas pessoas não agem contra essa ordem vigente,

iludidas pela noção de que tudo está bem, tal como propagado pelas tecnologias e redes sociais.

Para os que sentem essa desarmonia, a atmosfera pesada de Claro Enigma nunca foi tão

acessível.
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Humanidade às avessas

No �lme “Parasita” os caminhos de duas famílias de diferentes extremos

socioeconômicos se cruzam quando o �lho de uma família mais pobre consegue um emprego

como professor particular numa casa em um dos subúrbios mais valorizados de Seul. Ao

mostrar essas duas realidades justapostas, o diretor incita seus espectadores a re�etir sobre isso.

Dessa forma, embora seja uma obra de �cção, o �lme tem como propósito denunciar a

desigualdade criada pelo modelo neoliberal, até mesmo, em países considerados desenvolvidos

como é o caso da Coréia do Sul. O modelo neoliberal adotado primeiramente pelas grandes

economias e, posteriormente, imposto aos demais países cria desigualdades socioeconômicas à

medida que prioriza o lucro sobre o bem-estar dos indivíduos e compromete a sobrevivência de

futuras gerações ao promover a destruição do meio ambiente.

Quando o maior objetivo de empresas é lucrar e o controle estatal sob o qual tais

organizações operam é reduzido, a desigualdade entre cidadãos tende a aumentar. No

neoliberalismo, o Estado reduz sua participação de forma que serviços como educação e saúde,

antes oferecidos pelo Estado, passam a ser fornecidos por empresas privadas cujo objetivo é

lucrar com tais serviços. Nesse contexto, apenas aqueles que já possuem a renda necessária

terão acesso a esses serviços que são uma espécie de pre-requisito para seguir inserido na lógica

de mercado: os melhores trabalhos estão disponíveis àqueles com melhor educação, o acesso

aos tratamentos de ponta possibilitam a superação de uma condição debilitante. Por outro lado,
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os que não tiveram as mesmas oportunidades nesses dois campos têm seu acesso ao mercado de

trabalho restrito e não conseguem ascender socioeconomicamente.

Além disso, o sistema econômico vigente é um risco à sobrevivência que é

comprometida pela destruição do meio ambiente. Com menos controle estatal, as ações de

empresas tornam-se mais destrutivas. Como seu objetivo é lucrar empresas buscarão fazê-lo da

forma mais rápida. Nesse contexto usam-se as fontes de energia mais baratas, defensores

agrícolas tóxicos e recursos descartáveis e deixa-se de tratar resíduos industriais com a devida

atenção. Essas medidas, quando realizadas ao longo do tempo, promovem a destruição do meio

ambiente que é justamente o que fornece à humanidade recursos para sobreviver. Sua

destruição, portanto, ameaça a permanência de humanos e outros seres na terra.

Os modelos econômicos adotados desde o século XIX, principalmente o neoliberalismo

adotado na segunda metade do século XX, tiraram o mundo da ordem. A supervalorização do

lucro, em meio a redução da regulamentação, provocou um aumento nas desigualdades

socioeconômicas e na destruição do meio ambiente, ameaçando a sobrevivência da

humanidade.
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O pessimismo honesto

O escritor Carlos Drummond de Andrade, em seu poema ‘Máquina do mundo’, narra a

aproximação de uma máquina que oferece respostas a todos os problemas do mundo. Contudo,

o eu-lírico se esquiva dela e, com isso, rejeita-a. Esse comportamento, no contexto pós 2° Guerra

Mundial, re�ete o posicionamento do autor acerca do conhecimento que, por um lado, trouxe

avanços no âmbito da medicina e da tecnologia, mas, por outro, gerou guerras e bombas

atômicas capazes de dizimar populações. Além disso, esse processo de destruição em massa dos

seres humanos re�ete o conceito de super�uidade da �lósofa Hannah Arendt, por meio do qual

vidas humanas são menosprezadas, ou seja, são supér�uas e consideradas apenas números.

Nesse sentido, as preocupações de Drummond com o mundo doente são consonantes com o

contemporâneo, na medida em que, em um contexto de pandemia do Covid-19, milhões de

vidas foram perdidas pelo vírus no mundo e governos, como o brasileiro, realizam uma política

genocida, ao passo que negligenciam investimentos em saúde pública e pesquisa, que salvariam

vidas.

Ademais, as questões globais têm atingido outros âmbitos, como o econômico. No

século XIX, período de Revolução Industrial na Inglaterra, a classe dominante – burguesia –

rompeu com o monopólio econômico do Estado para implantar a livre concorrência. Para isso,

essa classe expropriou os trabalhadores do campo e destinou-os a serviços degradantes nas

fábricas, outrossim, os desempregados eram submetidos a fortes repressões policiais nas ruas,
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leis que o �lósofo Karl Marx denominou como sanguinárias. No século XXI, tais leis são

proibidas, todavia, com o neoliberalismo, nota-se a permanência da submissão dos

desempregados a condições degradantes, uma vez que os mais pobres veem a uberização como

única opção, isto é, tornam-se sua própria empresa e oferecem sua mão de obra por salários

nefastos em aplicativos como Uber, I-food, Rappi. Dessa forma, essa parcela social permanece à

margem dos direitos trabalhistas e demonstram a intensi�cação das desigualdades sociais.

Outra esfera fora de ordem no mundo atual é a ambiental. À guisa de exemplo da

negligência governamental brasileira com as queimadas no Pantanal, que geram imensa perda

de fauna e �ora local. Tais dilemas climáticos resultaram na cobrança de jovens pelo pânico com

abandono de líderes mundiais, assim como a adolescente Greta Thunberg, que retomou a

importância de mudanças comportamentais no capitalismo destruidor e a importância do

desenvolvimento sustentável. Desse modo, embora ideais intervencionistas como o New Deal

em 1929 estejam distantes da realidade contemporânea, isto é, tornaram-se ruínas, a cobrança

populacional sobre empresas é uma mínima opção ao caos mundial.

Portanto, como existem barreiras gigantes às soluções aos problemas que a�ingem

globalmente os seres vivos, pode-se a�rmar que o mundo está fora de ordem. O pessimismo de

Drummond no século XX é apenas con�rmado no século XXI e, mediante a ótica do

neoliberalismo, questões sociais e ambientais encontram-se acorrentadas ao fracasso, com

pontuais ressalvas, como Greta tem demonstrado.
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Ao vencedor, o dinheiro

No livro Quincas Borba de Machado de Assis, desenvolve-se a Teoria do Humanitismo,

a qual defende o Darwinismo Social, isto é, a sobrevivência dos mais aptos. Após 1991, com a

desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, instaurou-se no globo o

capitalismo como ideologia dominante, cuja lógica corrobora com essa ideia de competição

humana e de vitória dos mais fortes. Nota-se, assim, que, na contemporaneidade, o globo busca

se adequar aos princípios dessa nova ordem mundial estabelecida e caminha em direção a sua

própria destruição.

Primeiramente, percebe-se na globalização - estágio hodierno do capitalismo - que a

humanidade é reduzida à lógica do consumo. Nesse âmbito, o sociólogo polonês Zygmunt

Bauman aponta para uma atual sociedade de consumidores, na qual as relações interpessoais

são frágeis e instáveis. Esses são efeitos gerados por indivíduos que buscam a qualquer custo o

enriquecimento pessoal e pouco se importam com o coletivo. Tal fato é evidente no mundo

contemporâneo, por exemplo, na onda dos “coachs” virtuais, os quais deixam claro que agregar

valor aos clientes é apenas um meio para se atingir a real �nalidade, que é ganhar o dinheiro de

cada usuário.

Além disso, o ideal neoliberal disseminado pelo planeta, através da busca pela

maximização dos lucros, é potencialmente destrutivo ao globo terrestre. Nesse sentido, o

economista austríaco Ludwig Von Mises indica que as relações sociais são baseadas na
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praxeologia, ou seja, motivações racionais que aplicam as ações humanas. Desse modo, para o

autor, em uma sociedade dominada pela lógica de mercado, muitos indivíduos priorizam o

enriquecimento a qualquer custo. Isso é observável, hodiernamente, por exemplo, nos

Cerrados brasileiros, os quais são diariamente desmatados devido ao avanço do agronegócio.

É evidente, portanto, que o mundo moderno está cada vez mais desordenado por buscar

se alinhar com uma nova ordem mundial. O pensamento capitalista é degradante não só para o

meio ambiente, mas também para o indivíduo que, ao ser reduzido a um consumidor, compete

com os outros devido à ganância. Assim, �ca claro que no Humanitismo hodierno, o planeta

terra é o vencido, e os endinheirados, os vencedores.
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Enquanto mais “Gretas” não surgem

O Neoliberalismo é uma ideologia econômica que apregoa a existência de um Estado

mínimo para que o mercado regule a si mesmo. A partir da década de 1990, essa seita passou a

contaminar a mentalidade de governantes que, então, começaram a impôr ao mundo

contemporâneo uma ordem condizente com os princípios capitalistas vigentes. Nesse sentido, a

sociedade se tornou o que Thomas Hobbes de�niria como uma “guerra de todos contra todos”.

Ao perceber que se engendrou uma competição econômica entre os cidadãos, o �lósofo

constataria que as pessoas regressaram, na atualidade, ao estado de natureza do homem, em que

ele é o seu próprio “lobo” numa tentativa instintiva de se adaptar às condições impostas pela

dinâmica neoliberal e de, assim, sobreviver numa comunidade desigual, avarenta e animalesca.

Considerando a in�uência do Neoliberalismo na dinâmica do mundo contemporâneo, é

importante ressaltar como se dá a apropriação da natureza pela sociedade capitalista vigente. Na

atualidade, tem-se uma perspectiva similar à de Francis Bacon, para quem a “Ciência é

assenhorear-se da natureza”. Por isso, o Capitalismo faz o homem dominar o espaço geográ�co e

o moldar segundo os interesses econômicos. Assim, a ordem natural é desmantelada de forma

que o meio ambiente se despede de árvores e de cursos hídricos para receber complexos

industriais que, como o “Manufacturing Belt”, cinturão territorial norte-americano repleto de

indústrias, acabarão virando ruínas enferrujadas quando as exigências do mercado forem

outras.
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A �m de superar essa situação problemática criada pela apropriação natural, deve-se

colocar em foco as novas e as futuras gerações humanas. À guisa de um exemplo, no livro

“Memórias póstumas de Brás Cubas”, Machado de Assis transmite, por meio do protagonista, a

Teoria das Edições Humanas. Segundo esse conceito, a sociedade vigente é composta por

“erratas pensantes” (indivíduos) capazes de corrigir os erros de seus antepassados. Caso esse

raciocínio fosse aplicado à realidade do mundo contemporâneo, seria percebida a urgência de

valorização de jovens ativistas do meio ambiente, como Greta Thunberg, em detrimento de

mentalidades ultrapassadas que apoiem a degradação da natureza em nome do capital.

Portanto, pode-se dizer que o mundo contemporâneo teve a sua ordem natural destruída

pelo Neoliberalismo. Ademais, essa ideologia econômica impõe à sociedade vigente uma

“guerra de todos contra todos” em que as pessoas disputam pela própria sobrevivência numa

realidade problemática repleta de “Francis Bacons” vivendo no meio de ruínas enferrujadas

enquanto mais “Gretas” não surgem.
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Não há espaço para o caos

É notável que a pandemia do coronavírus maximizou uma situação planetária que já era

caótica. Crise de refugiados, disseminação de fake news, casos globais de racismo e pessoas cada

vez mais doentes mental e �sicamente são alguns dos frutos dos modus operandi social e

geopolítico atuais. Nesse contexto, é relevante a�rmar que o mundo está, sem dúvidas, fora de

ordem, uma vez que o neoliberalismo e a necropolítica atuam como normas em grande parte

das nações do planeta.

Em primeiro lugar, os ideais neoliberais fundamentam e solidi�cam a problemática.

Nesse sentido, é crucial citar a invasão do Iraque pelos Estados Unidos como um forte símbolo

do poder segregador dessa ideologia. A busca por in�uência e por riquezas relacionadas ao

petróleo, mote do evento supracitado, causou a morte de milhares de pessoas, inclusive

inocentes e aconteceu, por muito tempo, sem intervenções veementes dos órgãos

internacionais, o que revela a letalidade da ideologia supramencionada e seu poder deletério

para a harmonia entre as sociedades. Dessa forma, infere-se que esse modelo

político-econômico é genocida, egoísta e fortalece a desordem contemporânea.

Além disso, presente em grande parte das nações, de maneira velada, a necropolítica age

segregando, excluindo e oprimindo, de modo que tenta erradicar ideais uni�catórias,

fundamentais para um estado de ordem. Nesse viés, é lícito mencionar o álbum “Sobrevivendo

no Inferno”, do grupo Racionais MC’s, para respaldar o que foi defendido, haja vista que essa
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obra revela a violência, a exclusão e, principalmente, o genocídio que matam a população negra

e periférica ainda nos dias de hoje. A “bíblia velha” e o “sentimento de revolta”, abordados em

uma das músicas, são armas que o cidadão marginalizado possui para defender-se das violentas

mortes coletivas e seletivas aplicadas pelo Estado. Ademais, os protestos de 2020 sedimentam o

que foi exposto. Logo, a necropolítica, que impera em diversas sociedades, fomenta a desunião

e o extermínio, e estes, por consequência, a desordem mundial.

Portanto, conclui-se que, pela presença nociva do neoliberalismo em grande escala e da

necropolítica, o mundo contemporâneo está, inegavelmente, fora de ordem. Nessa perspectiva,

é importante que haja uma atenuação desses males e, como realizou Greta Thunberg em 2019,

transmitir a urgência das mudanças de que o mundo precisa. Assim, isso realizado, mitigar-se-á

a situação caótica hodierna e mazelas atuais, como fake news, a displicência governamental

frente à pandemia e os casos exorbitantes de racismo terão menos espaço.
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A bagunça da nova ordem

No mito da caverna, alegoria elaborada por Platão, o ser humano atingiria seu ápice quando se

libertasse do senso comum – representado pelas sombras – e alcançasse a verdade e

consequente evolução. Durante a globalização, acreditou-se que a sociedade caminhava para

esse desenvolvimento, o que, no entanto, não se concretizou. Dessa maneira, o mundo

contemporâneo mostra-se desordenado e com suas prioridades invertidas, no qual o ser

humano torna-se substituível e os recursos naturais são utilizados de forma desmedida.

No mundo hodierno, o homem é descartável. Como a�rma Yuval Hariri em seu livro “21

lições para o século XXI”, tanto a revolução técnico-informacional quanto a evolução da

biotecnologia alteravam uma das poucas certezas do ser humano: a de que sua presença é

insuperável. Com a crescente maquinização das relações de trabalho, foi deixada de lado a

preocupação com o homem que, precarizado, encontra em sua individualidade uma maneira de

sobreviver nesse sistema que visa somente o lucro, segregando, diminuindo e descartando

quem o construiu. Assim, no mundo em que se é obrigado a favorecer o “eu” em detrimento do

“nós”, estrutura-se uma comunidade muito distante do ideal.

Além da despreocupação com o indivíduo, o sistema ignora sua obrigação de proteger a

natureza. Fonte de recursos, as �orestas, os mares e o solo são destruídos sem que se atenha às

consequências desse desmonte. Na era do negacionismo cientí�co, o aquecimento global, um

dos principais problemas na esfera natural, é desacreditado até por líderes mundiais. Donald
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Trump, na época em que foi presidente dos Estados Unidos, chegou a tirar o país do Acordo de

Paris – que almeja a diminuição da emissão de gases estufa – incentivando um movimento que

nega a �nitude desse conjunto de recursos que, além de moverem a economia, permitem a

continuidade da vida na Terra.

Portanto, é visto que o mundo está longe de seguir uma ordem, e muito menos

libertar-se das correntes que o prendem na caverna. O ser humano precisa reordenar suas

prioridades, preservando a natureza e compreendendo que não indivíduo que valha mais do

que o outro, inibindo qualquer situação em que se “descarte” um ser humano. A ordem

mundial que rege essa sociedade multipolarizada, infelizmente, ainda não foi capaz de trazer um

desenvolvimento amplo e próspero.
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Uma cena dantesca

Cai o muro de Berlim, em 1989, e proclama-se uma vitória: do capitalismo e de sua

política neoliberal. Criou-se um clima extático, a�nal, viveríamos um paraíso de oportunidades

com essa nova ordem mundial em perspectiva. Porém, nos anos seguintes, o dia a dia não se

conformou de tal maneira, pois a ordem pautada no neoliberalismo vem gerando muito caos.

Nesse sentido, o planeta mostra-se incompatível com a visão utilitarista que a Economia tem da

natureza a �m de aumentar o lucro. Além disso, há uma ruína das instituições política, as quais

dão vazão a ações que contribuam para a destruição do planeta, que reage violentamente e

mostra a desordem na contemporaneidade.

Em primeiro plano, o utilitarismo para com o planeta afasta-nos da ordem. Essa visão de

que os recursos estão a serviço do homem e podem ser explorados in�nitamente é uma

premissa neoliberal, pois é uma forma de se aumentar o lucro, a�nal, a preservação dos recursos

é onerosa aos bolsos. Logo, prefere-se a via da extenuação natural para valorizar os ganhos

�nanceiros nessa "ordem" estabelecida hoje. Entretanto, o globo responde e mostra que não há

ordenação alguma no modo que a Economia o enxerga. Ele está em apuros e traz desastres

ambientais como consequência da exploração ostensiva. Isso se vê nas queimadas do Pantanal,

em 2020, pela retração dos rios voadores amazônicos devido ao avanço do desmatamento na

Amazônia, havendo menos chuvas no Pantanal, a �m de abrir pastos para a economia
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agroexportadora brasileira. Essa resposta ao "paraíso pós-guerra" veio em chamas, trazendo

uma imagem do inferno como feição dessa falsa ordem declarada.

Juntam-se a essa disrupção, as instituições políticas arruinadas. Elas, ao não cumprirem

papéis minimamente éticos ao ordenarem a vida a �m de respeitar os limites ambientais,

revelam sua ruína e promovem uma aceleração dos efeitos caóticos. Tais instituições nos

colocam em um purgatório ao incentivar essa crise. A política age assim quando ações

direcionadas para conter o avanço da desordem ambiental são banalizadas a �m de favorecer

quem cria esse caos a Economia. Assim, quando Donald Trump, ex-presidente dos Estados

Unidos, sai do Acordo de Paris, este contra o avanço do aquecimento global, aquele fomenta a

crise mundial sob justi�cativa de manter a sua produção industrial. Políticas assim, em suma,

direciona-nos do purgatório para o inferno.

A ordem no mundo contemporâneo, portanto, segue a divisão de "A divina comédia",

obra de Dante Alighieri: surgiu, em 1989, como visão do paraíso, mas encaminha-se hoje como

um pêndulo entre purgatório e inferno. Pela sua tendência atual, a nova ordem mundial está

mais para desordem e a máquina do mundo, que aparece ao longo da trama dantesca, aos

governantes, ou melhor, "ordenadores mundiais", não lhes consegue dar soluções: eles seguem

"palmilhando, de mãos pensas", ignorantes.
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Consumismo Fora dos Trilhos

O período da Idade Moderna, conhecido como “Idade da Luz”, foi marcado

signi�cativamente pela solidi�cação do método cientí�co como forma de pensamento.

Alicerçada por esse contexto, a burguesia ascendeu politicamente, sustentada pelo seu poder

�nanceiro, removendo os antigos regimes absolutos e estabelecendo a preponderância do

Capital. Nessa seara, houve o crescimento do conhecimento tecnológico, sobretudo durante as

Revoluções Industriais, e consolidação das práticas capitalistas. Assim, tem-se a gênese da

ordem estabelecida para o mundo contemporâneo, pautada nas relações de capital em

detrimento às condições sociais.

Mormente, pode-se relacionar a prevalência do capital pelo conceito Foucaultiano do

poder, que apresenta como anormal aquele que não se enquadra nos padrões sociais vigentes, o

que cria uma situação de dominância pelo poderio �nanceiro. Aliado a isso, observa uma

sociedade, segundo Adorno e Horkheimer, manipulada pela racionalidade instrumental, em

um contexto no qual grandes corporações, detentoras de grande concentração �nanceira,

controlam as massas em busca de aumentar seu próprio capital. Dessarte, o mundo caminha,

hoje, para a concentração excessiva de poder, o que gera um cenário desalentador a respeito da

desigualdade social.

Outrossim, �ca estabelecido, sob o aspecto individual, o conceito de sucesso baseado no

consumismo, o que in�uencia diretamente os padrões sociais modernos. Dessa forma, é
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incutida na sociedade a importância do “ter” sobre o “ser”, o que, segundo Zygmunt Bauman,

torna as relações sociais super�ciais e “líquidas”, sacramentadas no prazer efêmero do consumo.

Com isso, os caminhos pavimentados para a construção do futuro são feitos sob constante

mudanças, fruto de táticas corporativistas para se contrapor à instantaneidade do prazer do

consumo e mantê-lo incentivado, o que gera, segundo o próprio Bauman, incertezas sobre o

futuro da humanidade.

Portanto, o mundo atual, baseado em um modelo de incentivo à produção, materialismo

e consumismo, torna-se sustentado pelo prazer efêmero do ter, o que causa constantes

mudanças no sentido do progresso da sociedade, trazendo uma profunda desordem no âmbito

social.
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Progresso insustentável: a doença do planeta.

A discussão sobre o desconcerto do mundo permeia a sociedade há muitos séculos.

Tanto Camões quanto Gregório de Matos dissertavam sobre o assunto em suas renomadas

passagens. Contudo, na contemporaneidade, tal problema se potencializou e atingiu um viés

ambiental. Com a humanidade estruturada na globalização e no neoliberalismo, os grandes

insistem em olvidar as consequências de suas ganâncias e o resultado disso para as gerações

futuras.

Precipuamente, o advento da globalização incutiu nas nações o ideário

desenvolvimentista das potências ocidentais neoliberais. O geógrafo Milton Santos caracteriza

o conceito de globalização como perverso, na medida que enaltece o progresso pela degradação

do planeta e simultaneamente exclui diversos Estados Nacionais. A Nova Ordem Mundial,

portanto, ostraciza o conceito de desenvolvimento sustentável ao considerar como única

possibilidade de modernização exploração dos recursos naturais como se fossem ilimitados.

Como consequência, parece tornar-se responsabilidade das gerações futuras o ambiente

anômalo o qual lhes foi entregue. O ambientalista Hans Jonas cunha a noção de "princípio de

responsabilidade". Esse preceito a�rma que, em uma sociedade na qual o desenvolvimento se dá

de forma tão acelerada, é preciso pensar nas implicações dos atos humanos a médio e longo

prazo. Isso não aparenta ser cumprido, uma vez que, com tanto problemas iminentes, vinga o

negacionismo. A responsabilidade recai, portanto, aos próximos.

136 



Em suma, tanto o neoliberalismo progressista quanto a negligência insistente causam o

afastamento do planeta de sua ordem natural. É mister, pois, re�etir sobre o resultado das ações

desmedidas de modo a garantir a todos o direito constitucional a um ambiente ecologicamente

equilibrado. A�nal, ordem e progresso não são fatores mutuamente excludentes quando se visa

à preservação do planeta Terra.
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A individualização do mundo contemporâneo

A obra “Claro Enigma”, escrita na década de 30 por Carlos Drummond de Andrade,

retrata a visão desiludida e desesperançosa do poeta sobre o mundo, em que as pessoas estavam

em constante guerra e recusavam qualquer oportunidade de mudar tal cenário. Ao se trazer isso

para o contexto da contemporaneidade, percebe-se que, de modo semelhante à época do poeta,

a sociedade cada vez mais se perde em um mundo fragilizado pelos con�itos socioeconômicos e

políticos. Com base nisso, entende-se que o mundo contemporâneo está fora de ordem devido

a uma falha educacional aguda, que leva à intensa individualização dos corpos sociais.

De início, é necessário compreender que o modelo educacional atual negligencia seu

papel de preparar as novas gerações. Isso acontece porque as escolas e as universidades

constantemente reduzem os alunos às pontuações, formando jovens indiferentes à realidade em

que vivem. Tal raciocínio é visto nos estudos da �lósofa Hannah Arendt, em seu texto “A crise

da educação”, no qual a�rma que educar é acolher as crianças em um mundo que existe antes

delas, mas que será renovado pelas futuras gerações, além de contribuir para o desenvolvimento

de suas singularidades. Dessa forma, ao se negar a função engrandecedora da educação, cria-se

uma população alheia aos acontecimentos e às problemáticas que permeiam o mundo, e que é

incapaz de tomar uma posição de mudança e de re�exão.

Nota-se, consequentemente, que o aumento de questões irresolúveis faz com que as

pessoas se isolem do mundo. Esse fato ocorre porque o indivíduo não compreende o
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funcionamento do meio em que vive, afundando-se em um medo descolado da realidade, que é

renovado social e culturalmente constantemente e incentiva a permanência das pessoas na

ignorância. Semelhante pensamento é tratado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, em sua obra

“Modernidade Líquida”, na qual a�rma que a individualização é a marca registrada das

sociedades modernas, uma vez que o indivíduo se torna responsável pela sua própria proteção,

o que o faz procurar soluções isoladas para questões coletivas. Dessa maneira, esse

comportamento gera uma fragilização dos vínculos humanos, na medida em que qualquer um

se torna um competidor e culpabilizado pelos infortúnios pessoais.

Portanto, o mundo contemporâneo é composto por uma sociedade que não se identi�ca

com o próximo e escolhe ignorar a evidente destruição da humanidade. A partir desse viés,

conclui-se que a educação gera jovens receosos e despreparados para a vida em sociedade, que

resulta em indivíduos negligentes e egoístas, como retratado nos poemas de “Claro Enigma”,

re�etindo o cenário desconexo e problemático da contemporaneidade.
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A quebrada máquina do mundo

Em “A Máquina do Mundo”, do poeta Carlos Drummond de Andrade, o eu lírico

discorre sobre a ordenação do mundo pós-guerra, que passava por um processo de

modernização, a qual contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. Apesar disso e 70 anos

depois, vive-se um momento de acédia e de apreensão para com o futuro, uma vez que,

acompanhada pelo neoliberalismo, a modernização também foi responsável por muitas das

ruínas do presente e pelas que ainda nos impactarão, o que coloca em xeque nosso papel e o

estado do planeta. Nesse sentido, pode-se dizer que os rumos tomados pela humanidade não

foram os esperados e que o mundo contemporâneo se encontra fora de ordem, com destaque

para as desigualdades socioeconômicas e para a destruição em potencial da Terra.

Mesmo com a abundância de tecnologia da atualidade, a miséria e a fome persistem.

Máquinas agrícolas, transgenia e adubação química. A partir de meados do século XX, essas

tecnologias nos permitiram produzir mais alimentos do que podemos consumir. Contudo,

devido à má distribuição de renda, a qual di�culta as relações econômicas de muitas nações

subdesenvolvidas, e ao protecionismo de mercados, que mantêm os preços dos produtos altos

para lucrar, ainda existem países com milhões de indivíduos que não têm do que se alimentar.

Um exemplo é o Iêmen que com mais da metade de sua população em situação de miséria e

fome, foi declarado pela ONU como a maior crise humanitária do planeta. Desse modo, a
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ordem geométrica tão almejada pela modernidade, com a e�ciência dos processos produtivos,

se mostra distante de nossa realidade.

A modernização do planeta, ademais, também é a causa de sua destruição, o que coloca

em risco o futuro da espécie humana. Aquecimento global, queimadas na Austrália e na

Amazônia e destruição do pantanal. Esses são alguns dos impactos do desenvolvimento de

nossa economia nas últimas décadas, a qual, mesmo dispondo de recursos naturais limitados, se

expandiu inde�nidamente e negou projetos de preservação. Sem perspectiva de melhora,

acordos como o de Paris, que visa à diminuição do aquecimento do planeta, são rejeitados por

governantes, como Trump, presidente dos EUA até 2020, evidenciando a perda de holofotes da

natureza para a agenda econômica. Ou seja, o descompasso entre a utilização de recursos e a sua

reposição causado pela ânsia lucrativa do homem contemporâneo não só constata a

desorganização de nosso mundo como também a possibilidade de sua completa ruína.

Vê-se, portanto, que, por mais que a humanidade pretendesse solucionar os problemas

da sociedade por meio do desenvolvimento cientí�co e econômico, a contemporaneidade ainda

é marcada pela desordem, seja no âmbito socioeconômico, seja no ambiental. Assim, o mesmo

mundo que, para Drummond, parecia maquinalmente organizado hoje se mostra caótico,

melancólico e desesperançoso, o que exige uma mudança universal de comportamento.
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Assim caminha a humanidade e sua complexa harmonia

Em seu livro “Utopia”, Thomas More descreveu uma sociedade ideal, na qual a

harmonia era perfeitamente mantida. Entretanto, o fato de ser impossível – por de�nição –

alcançar tamanho grau civilizatório não quer dizer que o mundo contemporâneo esteja

completamente imerso na desordem. Dessa forma, faz-se fundamental compreender o porquê

de, apesar de eventuais adversidades, a humanidade se manter organizada, seja sob o espectro

dos parâmetros históricos, seja no âmbito das novas relações de poder.

Em primeira análise, supor que, atualmente, vive-se fora da ordem implica alegar que já

houve um cenário mais favorável. Contudo, a história antrópica mostra que o passar do tempo

foi bene�cial em inúmeros aspectos, haja vista a progressiva tomada de consciência acerca dos

direitos inalienáveis, problemas climáticos e saúde. Sendo assim, tais aspectos intrínsecos à

estabilidade no contrato social, por assegurarem a qualidade de vida, encontram-se

elevadíssimos na contemporaneidade. Destarte, a humanidade do presente encara um patamar

de harmonia desconhecido anteriormente, pois seus conceitos básicos estão signi�cativamente

mais bem esclarecidos.

Outrossim, a ideia de modernidade líquida tida por Bauman é empregada para

conjecturar a vigência do caos, mas a volatilidade nas relações não basta para incluir

instituições administrativas no argumento. Nesse contexto, a teoria dos micropoderes de

Foucault mostra que o poder atual advém de inúmeras pequenas in�uências e,
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consequentemente, apesar de serem mais fracas, as interações �uidas exercem impacto sobre

outrém. Desse modo, enquanto tal postulado for válido, as entidades reguladoras da ordem

pública terão meios para assegurar seus objetivos. Por conseguinte, a dinamicidade moderna

não acarreta em perda ao controle social.

Portanto, torna-se nítido como, embora sofra dano ocasionalmente, a harmonia humana

permanece �rme no mundo contemporâneo. Igualmente, constata-se que a ilusória desordem

constitui somente um aumento incompreendido daquele fator, que não se equipara à Utopia de

More, porém possibilita o progresso da civilização.
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A ordem é destruir?

Em meio à pandemia do Coronavírus e as milhares de vítimas da Covid-19, ainda há que

seja contra o isolamento social e a quarentena. Para empresários como os donos dos

restaurantes "Madeiro" e das academias "Smart�t", a economia não pode parar e a saúde de

alguns é o preço a se pagar por uma economia saudável. Para eles, assumir o discurso de que

devemos escolher entre a saúde a economia é fácil, pois suas posições sociais lhes garantem

hospitais particulares e o transporte individual. Assim, a economia deveria ser prioridade, pois

é ela que garante seus privilégios. Enquanto isso, seus empregados correriam os riscos de

manter tudo funcionando durante a crise. No mundo regido pela ordem neoliberal, escolhemos

como prioridade o dinheiro, os ricos e a meritocracia. Tanto isso é verdade que elegemos um

presidente conivente com esses discursos, mesmo sendo, apenas, uma pequena minoria rica

neste país. Mesmo as vítimas agem pela manutenção dessa ordem neoliberal, regida pela luta

econômica.

Os pobres não são, entretanto, os únicos prejudicados por essa ordem global. O meio

ambiente, também é deixado de lado. Hoje, com tantos alertas de cientistas sobre a necessidade

de preservarmos recursos naturais, vemos o Brasil atingir taxas recordes de desmatamento.

Somos disciplinados a acreditar que o desenvolvimento vem das fábricas, que o progresso vem

da tecnologia e que, portanto, as �orestas e matas são símbolos do atraso. Todavia, como

a�rmava o �lósofo Michel Foucault, as disciplinas são apenas mitos proferidos por quem está
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no poder, a�m de se manter o status quo. Infelizmente, enquanto a população não se libertar

desses discursos e agir racionalmente, não há esperança para o mundo que permanecerá cada

vez mais doente.

Atualmente acreditamos que esse mundo em ruínas deve ser e será consertado pelas

demais gerações. Por esse motivo, não precisaríamos agir ou lidar com a crise global que

vivemos, hoje. Presenciamos uma era em que nada é su�ciente: petróleo, minérios, mercadorias.

A nova ordem mundial é a insatisfação, cujo maior sintoma é o consumismo. Nesse sentido,

devemos estar constantemente desenvolvendo mais e comprando mais, pois isso nos de�ne. A

matemática no mundo contemporâneo sabe, apenas, somar, sem nunca se atentar ao resultado.

Assim, não percebemos que quanto mais produzimos, menos temos.

Portanto, o mundo contemporâneo está fora da ordem, pois tentamos encaixá-la em

ordens ilógicas. Não podemos ser regidos pelo dinheiro, nem destruir acreditando estar

construíndo. Não precisamos de mais produtos, mas de preservar o que temos. E enquanto não

percebermos que estamos fora da ordem, nunca a alcançaremos. A ordem não pode ser a

destruição e devemos colocar a saúde do mundo em primeiro lugar.
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Dialético Mundo Novo

Admirável Mundo Novo, livro de Aldous Huxley, narra uma realidade futurista

dominada pela face mais perversa de um capitalismo distópico: seres humanos são produzidos

arti�cialmente em laboratórios, por meio de linhas de montagem; pessoas são induzidas, desde

pequenas, por meio de propagandas, a amar seus trabalhos; e, por �m, se houver qualquer falha

nesse sistema, ela será prontamente corrigida por remédios de alegria, que não apresentam

efeitos colaterais. Esse cenário infeliz, no qual uma civilização doente tem que se conformar

com uma estabilidade dúbia, não é tão diferente do atual, em que muitos efeitos colaterais da

globalização aparecem pela primeira vez como protagonistas de um pesadelo distópico.

Entender quais são as novas regras do jogo desse mundo novo - pouco admirável - é essencial,

assim como tentar enxergar possíveis ferramentas vantajosas que apareceram nessa Nova

Ordem Mundial.

Nesse sentido, quando se analisa o corpo social, é de suma importância re�etir sobre as

relações de trabalho da contemporaneidade. Dessa forma, deve-se considerar a "uberização"

como nova face da estrutura trabalhista, fenômeno no qual as empresas se tornaram

protagonistas ocultas. Como resposta ao desemprego estrutural e conjuntural, muitos

trabalhadores buscam emprego em aplicativos, como Uber e Ifood, nos quais as empresas se

isentam de qualquer responsabilidade, portando-se como meras intermediadoras dos negócios.

Assim, quem recorre a essas alternativas de trabalho é forçado a arcar com todos os custos e
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prejuízos, como gasolina, veículo e possíveis acidentes. Fica evidente, nesse cenário caótico,

uma infeliz consequência do capitalismo globalizado: as oportunidades de emprego,

aparentemente fortuitas, vem acompanhadas de pouco ou nenhum direito trabalhista. Não é de

se surpreender os protestos que aconteceram no Brasil, em meados de 2020, no qual

trabalhadores desses aplicativos demandaram aumento de seus salários. Entretanto, maiores

ganhos não mudam o fato que, se forem hospitalizados em acidentes de trânsito, �carão

desempregados e sem fonte de renda - em um inseguro desemprego.

Apesar dos efeitos da precarização do trabalho, outras vezes o globalismo fornece

ferramentas úteis, como a internet e as redes sociais. Tais meios de comunicação deram aos

internautas poder de articulação e controle da narrativa, pois não é mais a mídia tradicional que

dita a durabilidade e relevância de uma notícia. Assim, plataformas digitais, quando usadas de

forma engenhosa possibilitam acesso à informação e intelectualização das massas, além de

possibilitar engajamento para se opor a sistemas falhos. Exemplo disso foram os protestos do

Black Lives Matter, em 2020, que começaram após o assassinato de George Floyd por um

policial. O movimento foi in�amado e reforçado pelas redes sociais e produziu repercussões

globais, com pessoas indo as ruas até mesmo no Brasil. Nesse sentido, é possível enxergar a

internet como face esperançosa em meio as mazelas do globalismo, sendo capaz de dar voz à

pessoas tipicamente marginalizadas.

Evidencia-se, dessa forma, que a Nova Ordem Mundial potencializou tanto o

agravamento de mazelas sociais, quanto a possibilidade de se conectar e interagir com o resto do

mundo. Assim, apesar da adaptação nesse mundo caótico ser difícil, deve-se buscar o uso de
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novas ferramentas, como a internet, de maneira qualitativa, protestando contra injustiças.

Talvez assim, futuros absurdos como o de Admirável Mundo Novo possam ser evitados.
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O individualismo como causa da desordem no mundo contemporâneo

É de conhecimento geral que o mundo contemporâneo encontra-se imerso em

problemas, como, por exemplo, o nível crescente de desmatação das �orestas e a propagação

desenfreada de “fake news”. Ao se analisar tudo que está ocorrendo, �ca claro que a terra está

fora de ordem. Nesse viés, pode-se atribuir o motivo desse caos ao individualismo do homem

moderno, que apresenta uma ânsia inesgotável por lucro, e à utilização da tecnologia como

instrumento para saciar a ganância daqueles que ocupam o topo da hierarquia social.

Em primeiro lugar, cabe avaliar o enorme desejo por poder do sujeito moderno como

intensi�cador da problemática. Nessa conjuntura, o sociólogo Zygmaunt Bauman aborda esse

fato em sua obra sobre a modernidade líquida. Em sua tese, esse autor explicita como o

individualismo e o imediatismo se tornaram as principais características do indivíduo moderno.

Assim, o homem contemporâneo não se importa em tomar medidas que contribuam para a

destruição de gerações futuras, como a extinção de ecossistemas devido ao extrativismo

exarcebado, contanto que essas ações o tragam benefícios econômicos. A lógica atual não é a de

progredir em ordem, de forma sustentável, é a de acumular o máximo possível,

independentemente das consequências para o futuro.

Ademais, vale evidenciar a utilização equivocada da tecnologia como um dos principais

fatores para a desordem vigente. Nesse contexto, o �lósofo Max Hokheimer discorre sobre esse

acontecimento em sua teoria sobre a instrumentabilidade da razão. Segundo esse professor, a
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razão se desviou do seu objetivo de alcançar o bem estar geral e tornou-se um mecanismo para a

elite social dominar a natureza e grupos da sociedade mais desfavorecidos. Dessa forma, a

tecnologia de ponta criada pelo ser humano não está sendo manejada corretamente, ela auxilia

no processo de destruição da natureza e ainda atua como meio de manipulação das massas, ao

se tornar um veículo de disseminação de informações falsas, ocultando a realidade caótica do

planeta. Enquanto o poder tecnológico se manter nas mãos dessa elite gananciosa, a sociedade

estará destinada a acabar com o mundo e, consequentemente, a extinguir a espécie humana.

Logo, conclui-se que o mundo encontra-se em desordem e em situação urgente. Assim,

se faz necessário o levante de pessoas que estejam dispostas a colar a Terra em um melhor rumo,

indivíduos como Greta Thunberg, uma jovem que não tem medo de lutar contra esse elite

exploradora, que busca conscientizar os adultos sobre o perigo eminente às futuras gerações,

que deseja apaziguar o caos instaurado pela busca incansável ao lucro, que é ocasionada pelo

modelo do capitalismo moderno.
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A falsa ordem social

Na contemporaneidade, as recentes crises mundiais (Crise de 2008 e pandemia da

COVID-19) instigaram a discussão sobre as estruturas econômicas e sociais da atualidade. Tais

estruturas, no passado, eram defendidas por narrativas (socialismo, capitalismo, etc) que

delineavam objetivos e discursos políticos, os quais promoviam uma certa coesão social.

Entretanto, o contexto atual é marcado por uma certa desordem social e fragmentação dos

metadiscursos.

A princípio, vale ressaltar os instrumentos e mecanismos que transmitem à população

uma falsa sensação de ordem social. Nesse sentido, destaca-se a Escola de Frankfurt e os seus

intelectuais do século XX que apontavam a in�uência das mídias e produtos culturais (simples

e repetitivos) no indivíduo. Esse potencial de in�uência é utilizado pela indústria

cinematográ�ca (como em romances “hollywoodianos”) de modo a induzir gostos e valores,

sendo que tais produtos culturais apresentam, muitas vezes, uma realidade idealizada,

ocultando as mazelas sociais e incoerências da contemporaneidade. Dessa maneira, a mídia e os

veículos de comunicação possuem um poder de in�uência social, o que pode ser usado para

transmitir um falso entendimento de ordem social, enquanto a realidade é permeada de

injustiças.

Além disso, é importante discutir a crise das metanarrativas e a desordem social na

contemporaneidade. Após a Segunda Guerra Mundial, com a crise do bloco socialista e
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ascensão do neoliberalismo, ocorreu o esvaziamento dos metadiscursos que defendiam grandes

mudanças sociais e se consolidou o capitalismo como sistema econômico dominante. Tal

contexto foi acompanhado pela crise do Estado de Bem Estar Social e, até os dias de hoje,

muitos países diminuem progressivamente direitos sociais (como saúde e educação). Isto é, o

mundo contemporâneo ainda segue com injustiças sociais históricas, como vistas na

desigualdade social e no machismo e racismo em relações sociais, que preterem certos grupos

sociais em função de outros. Desse modo, entende-se a existência de uma desordem social ou a

presença de uma falsa ordem, marcada por privilégios e profundas desigualdades.

Portanto, a sociedade contemporânea possui um pensamento e uma visão dominante,

mas que não é capaz de unir a população harmoniosamente. Esse contexto indica uma falsa

ordem social, que vela desigualdades, ambiguidades e a crise presente nos dias atuais.
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O Homo sapiens versus o homem moderno

Após o �m da Guerra Fria, praticamente todo o mundo se tornou uma área de in�uência

do sistema capitalista, cujos ideais se adentram em quais todas as relações humanas. A norma

da vida imposta por um sistema que rege o mundo contemporâneo, induz um comportamento

humano marcado por fatores que vão contra a natureza do homem, em detrimento da ordem

natural que deveria reger seu comportamento.

A ganância que permeia as atuais sociedades, a princípio, não fazia parte do inventário

humano. Posto isso, o cérebro do homem foi desenvolvido em uma época marcada por misérias,

portanto, foi programado para gastar o mínimo de energia possível e apenas com o que é

essencial. Porém, atualmente, o que se encontra são pessoas que, de acordo com Schopenhauer,

possuem um desejo insaciável, em que quanto mais se tem, mais se deseja ter. Outra

característica é não medir esforços para conseguir o que se deseja, mesmo que para isso tenha

que prejudicar suas relações pessoais, outros indivíduos e até mesmo o ambiente que ocupa.

Assim, a lógica do mercado e destruição do muro em nome de (externos) não é intrínseco ao ser

humano.

Além disso, o individualismo burguês também revela uma mudança da essência da

humanidade. Sobre isso, Marx e Engels a�rmam que essa característica do mundo moderno se

distancia do que a princípio caracteriza o homem, já que somos seres sociais. Um exemplo disso

é a primeira necessidade de qualquer indivíduo ao nascer: alguém para cuidá-lo, outro ser
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humano. Logo, toda competição e individualidade estimulados pela ideia de meritocracia foram

construídas ao longo do tempo tendo seu ápice na contemporaneidade cuja ordem difere da

natural.

Essa mudança da ordem, além de tudo, não gera consequências positivas. Um exemplo

disso é a recente declaração de Bill Gates sobre investir em um projeto que pretende depositar

poeira na atmosfera a �m de atenuar os efeitos do aquecimento global. Ações como essa

revelam a ganância e individualidade do homem moderno que prefere criar projetos

desesperados para remediar um problema ao invés de questionar o sistema responsável pelo

problema, mas que o torna poderoso e bilionário enquanto leva milhares de outras pessoas à

miséria.

Portanto, �ca claro que o mundo contemporâneo está dominado por ideais que o

retiram de seu eixo natural. Essa problemática também acaba por mudar a ordem do planeta em

si, o tornando um ambiente hostil tanto para os humanos, condenados a competições

desnecessárias, desigualdades e injustiças, quanto para outros seres que possuem habitats

destruídos pela ganância dos que se consideram donos do mundo.
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Nova "Desordem" Mundial

Desde o �nal da Guerra Fria, em 1991, até os dias atuais, o mundo vive o que é

denominado pela Geogra�a como "Nova Ordem Mundial", que se caracteriza, principalmente,

pela adoção do modelo neoliberal pela maior parte dos países. No entanto, os quase 30 anos

dessa doutrina econômica trouxeram impactos irreversíveis ao planeta e resultaram em um

modo de vida acelerado e em uma sociedade cada vez mais consumista. Dessa foma, ao

contrário do que dizem os geógrafos, pode-se dizer que o mundo contemporâneo está fora de

ordem, o que se observa no ritmo cada vez mais intenso ao qual a sociedade está obrigada a

viver e nos impactos ambientais irreversíveis.

De fato, o modelo econômico e social vigente impõem á sociedade um modo de vida

cada vez mais rápido. Isso porque para que o modelo neoliberal, baseado em um acúmulo cada

vez maior de capital e de recursos, autossustente-se, é preciso que as pessoas consumam cada

vez mais produtos. Nesse contexto, por meio de propagandas e de anúncios manipulativos, as

empresas estimulam a necessidade de se consumir todos os novos produtos, que são lançados a

intervalos de tempo cada vez menores, caso se queira continuar "atualizado". Como resultado,

tem-se um ritmo de vida cada vez mais intenso, no qual, em pouco tempo, o que é novo se torna

antigo e obsoleto. Esse fenômeno se observa, principalmente nas indústrias de celular, em que,

a cada ano um novo modelo de celular, que é supostamente superior ao anterior, é lançado, o
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que induz o consumidos a comprá-lo. Portanto, pode-se dizer que se vive, atualmente, um ritmo

de vida acelerado, consequência da falta de ordem no mundo.

Além disso, os impactos ambientais, que hoje já são irreversíveis, também são re�exos da

ausência de ordem do mundo atual. Nesse sentido, o crescimento desses impactos e a falta de

mobilidade dos grandes setores da sociedade em resolvê-los são produtos da chamada Nova

Ordem Mundial, já que, a �m de que se possa aumentar a produção, é preciso explorar de forma

mais intensa a natureza. Com isso, fenômenos como o aquecimento global e ilhas de lixo com

quilômetros de extensão, impactam o equilíbrio do planeta, alterando sua temperatura e

levando inúmeras espécies à extinção, re�exo de um mundo sem ordem.

Em suma, diferentemente do termo da Geogra�a utilizado para descrever a

contemporaneidade, vive-se um situação de "desordem" mundial, que se observa no intenso

modo de vida a que grande parte das sociedades estão submetidas. Além disso, os desastres

ambientais, que hoje já não podem ser revertidos, também reforçam a falta de ordem do mundo

contemporâneo.
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“Caos Mundial”

A segunda metade do século XX é comumente marcada pela denominada Antiga

Ordem Mundial, na qual a Guerra Fria era a responsável pelos ditames de um mundo sob

in�uência dos blocos capitalista e socialista. Com a queda da URSS em 1991, instaurou-se a

Nova Ordem Mundial, na qual EUA, União Europeia e Japão passaram a exercer a hegemonia

sobre uma economia marcada pelo neoliberalismo. Hoje, na contemporaneidade, a dinâmica

global tem sofrido impactos e transformações de destaque, que apontam para uma alteração das

normalidades anteriormente estabelecidas, seja no âmbito das relações interpessoais ou

ambientais.

Nesse sentido, o funcionamento ordenado da natureza sofre abalos mais intensos por

conta do acúmulo de intervenções humanas. Embora o meio ambiente possua ciclos perfeitos-

da água, do carbono, do nitrogênio- , capazes de promover a harmonia de teias alimentares e

ecossistemas, a interferência das pessoas tem quebrado essa ordem natural. Por esse motivo,

ativistas como a sueca Greta Thumberg, alertam para os impactos da continuidade de

queimadas e emissão de poluentes, os quais são cada vez mais evidenciados. Um exemplo

recente desse panorama é uma das possíveis origens da Covid-19, que aponta para o vírus

causador inicialmente em animais, como o morcego, e o homem causar esse desequilíbrio ao

intervir na natureza e trazer acidentalmente o caos dessa doença para a humanidade.
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Além disso, as relações humanas na atualidade também passam por perturbações, fora

dos rumos que o mundo seguia. Isso porque verdades construídas no decorrer da história,

como estudos cientí�cos constatados, têm sido abalados em meio a correntes negacionistas. Em

virtude das facilidades da propagação de ideias nas redes sociais, percebe-se o surgimento de

grandes contradições, como aparatos tecnológicos construídos pela ciência utilizados de

instrumento para negá-la. Um contexto em que esse cenário é evidenciado é o das vacinas, pois

movimentos contrários a um método legitimado há mais de um século têm contribuído para o

aparecimento de enfermidades anteriormente erradicadas, como sarampo no Brasil.

Portanto, nota-se como nos últimos anos o mundo parece estar fora de ordenamentos

consolidados pelas últimas gerações. Tal situação se mostra tanto nos impactos desastrosos que

têm sido eclodidos na natureza, quanto na utilização das tecnologias mais avançadas para

questionar comprovações cientí�cas. Desse modo, no momento, o planeta aparenta não possuir

uma classi�cação de Ordem Mundial abstraída, mas apenas um cenário de “Caos Mundial”

concretizado.
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O Preço do Progresso

A pandemia do novo coronavírus foi, sem dúvidas, um dos acontecimentos mais

marcantes das últimas décadas, uma vez que teve desdobramentos em escala mundial, como a

morte de centenas de milhares de pessoas. Todavia, durante o período de isolamento social

observou-se não só o descaso da sociedade para com os indivíduos mais vulneráveis

socialmente, como também a redução da poluição em determinados locais a medida que a

ocupação humana diminuiu. Nesse sentido, ao discutir os valores do mundo contemporâneo,

deve-se considerar o estilo de vida pós-moderno, bem como o mal que o homem causa à

natureza.

Como se sabe, a maioria dos Estados pós-modernos guiam suas políticas nacionais com

base em valores neoliberalistas, que privilegiam, sobretudo, o desenvolvimento econômico. No

entanto, esses valores instalam um universo de competição na sociedade, o que leva os

indivíduos à perderem a empatia e à justi�carem as desigualdades sociais. Esse fato pode ser

associado ao pensamento de Bourdieu, segundo o qual existem comportamentos naturalizados

pela população devido à repetição contínua e inconsciente, sintetizando o conceito de

“habitus”. Isto é, a vivência numa sociedade pautada pela ascensão econômica naturaliza as

desigualdades sociais, que passam a ser justi�cadas por argumentos meritocráticos.

Consequentemente, o progresso passa a valer mais que as vidas humanas.

169 



Além disso, apesar do ser humano ter se originado e vivido durante muito tempo de

maneira orgânica, a sociedade contemporânea fere diariamente o meio ambiente. O

crescimento das cidades destrói ecossistemas e polui a atmosfera, de modo que a relação do

homem com a natureza é desarmônica. Essa desarmonia confronta a premissa de John Stuart

Mill, para quem as decisões devem ser tomadas buscando o máximo bem possível para o

máximo de pessoas possível. Ou seja, o desenvolvimento econômico ocorre em detrimento do

meio ambiente. Dessa forma, mesmo que ele não seja um indivíduo em si, a sua destruição

acarreta em consequências para a maioria da população e, certamente, pode tornar o planeta

inabitável no futuro.

Portanto, uma vida perde seu valor numa sociedade essencialmente capitalista e

meritocrática, de modo que os cenários de fome e miséria não incomodam os indivíduos. Além

disso, a natureza também é desvalorizada, uma vez que o homem prioriza o progresso em vez do

convívio harmônico com o meio ambiente. Assim, os valores estão fora de ordem. Contudo, é

possível que a humanidade, com auxílio de re�exão e do julgamento crítico, os reordene, e se

desenvolva sem ter que pagar um preço alto demais pelo progresso.
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Evolução humana?

A humanidade, desde os primórdios, tende a organizar-se em grupos, que se tornaram

progressivamente mais complexos com as Revoluções Industriais. A expansão tecnológica,

porém, não promoveu equivalente evolução moral e ética. Fomes, guerras, pobreza, destruição e

preconceitos, problemas ancestrais, persistem na contemporaneidade, marcando-a. Essa

desordem é uma constante mundial. Nesse contexto, é importante destacar o descaso

individual e a irresponsável atuação dos governos.

             Em primeiro plano, como a�rmou o sociólogo Zygmunt Bauman, a modernidade é

caracterizada pela inconstância e pela fragilidade das relações sociais. Ocasionada pela

globalização, as rápidas mudanças, por exemplo, no mercado de trabalho, tornam as pessoas

ansiosas e a�itas. Nesse cenário, com grande difusão de aparelhos eletrônicos, os indivíduos

passaram a enxergar o mundo digital como alternativa à angustiante realidade. Como

consequência da massiva utilização de “smartphones”, os laços pessoas se enfraquecem e seus

usuários se isolam, reforçando a desarmonia do mundo.

             Em segundo lugar, o descaso dos governos para com parte de suas populações é

marcante. De acordo com o pensador Achille Mbembe, a sociedade atual é vítima da

necropolítica, ou seja, a escolha, pelo Estado, de quem vive e quem morre. Dessa forma,

diariamente, centenas de cidadãos marginalizados são “executados” pelos aparatos do Poder

Público. Frente a isso destacam-se dados do Atlas de Violência, que aponta, no Brasil, a queda
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no número de brancos mortos e o expressivo aumento na quantidade de negros pobres

assassinados.

             Portanto, é evidente que o mundo contemporâneo não está em ordem. O

desenvolvimento econômico, a melhoria nas tecnologias e o crescimento material não foram

capazes de aprimorar o lado humano dos indivíduos, que permanecem violentos,

preconceituosos, desumildes e negligentes para com o próximo e com o planeta.

Transformações sociais profundas são necessárias em todas as escalas, do pessoal ao público,

para que, �nalmente, a humanidade evolua e o mundo atinja a harmonia.
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Mundo Insustentável S/A

O escritor Graciliano Ramos conta, em sua obra “Angústia”, a história de Luís da Silva,

um personagem que se sente oprimido e marginalizado pela sociedade, principalmente nos

âmbitos dos relacionamentos e da renda. Esse livro contém um forte teor de crítica social, pois

o contexto em que ele foi escrito - a transição entre República Velha e Era Vargas - foi marcado

por fortes contradições no Nordeste brasileiro, como a pobreza enfrentada pelos retirantes nas

grandes cidades. Nesse sentido, o mundo contemporâneo também mostra passar por uma

transição, na qual há o estabelecimento da lógica de lucro na sociedade e a consequente

exploração dos recursos naturais, de forma ampla. Entretanto, esses processos estão sendo

feitos de forma desordenada e tornam o modelo de sociedade cada vez mais insustentável.

De início, destaca-se um evidente descompasso na forma com que economia e sociedade

se relacionam. A ampla adoção de políticas neo-liberais, uma marca da Globalização, foi

acompanhada por processos como a segregação espacial nas grandes cidades, sendo a

favelização o processo mais latente no Brasil, que mostram que o aumento na produção de

riquezas não é acompanhado pela distribuição destas. Diante disso, o princípio de Vigilância e

Punição, do �lósofo Foucault, mostra-se na prática, pois “indivíduos economicamente rentáveis

e politicamente dóceis” tendem a naturalizar as desigualdades, e, por consequência, elas não são

combatidas.
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Além disso, percebe-se que o atual padrão de sociedade exige a exploração desenfreada

do meio ambiente. Embora o aumento do consumo tenha proporcionado melhoras na vida de

muitas pessoas, o consumo em excesso ignora o desenvolvimento sustentável e aumenta a

pegada ecológica da humanidade. Exemplo disso é a atual expansão da fronteira agrícola no

Centro-Oeste brasileiro, em que as intenções de grandes agricultores e de empresas

transnacionais ignoram os direitos de populações tradicionais e destroem o bioma do Cerrado,

através de mineração e de agricultura predatória, como se vê no documentário “Sertão, Velho

Cerrado”. Com a expansão do consumismo ao redor do mundo, algo que atende aos interesses

das grandes empresas, com base na consolidação da lógica do lucro, os recursos naturais serão

ainda mais explorados, gerando não só problemas sociais, como também desequilíbrios

ambientais severos.

Portanto, conclui-se que as contradições da sociedade, mais nítidas no mundo

contemporâneo do que antes, como a prevalência da lógica de lucro acima de tudo, mostram a

desordem da sociedade atual. Esse modelo insustentável de sociedade terá que ser mudado,

para que todos exerçam seus direitos de forma plena e que haja uma relação saudável com o

meio ambiente. Assim, casos como o de Luís da Silva serão menos frequentes.
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Entre o mito e a realidade

A pintura “Saturno devorando um �lho”, de Francisco Goya, retrata o mito

greco-romano segundo o qual o deus Cronos comia seus �lhos para permanecer governando,

ate que Zeus, seu sucessor, consegue sobreviver, destronar seu pai e salvar seus irmãos. A obra

em questão, que retrata o desespero, o caos e a violência do ato, revela uma relação semelhante

entre os próprios homens, em estado constante de competição, bem como da humanidade com

a natureza, que é predara de forma inconsequente. Desse modo, é evidente a desordem que se

instaura no mundo contemporâneo, em que a sociedade destrói o seu semelhante e ignora uma

possível insurreição da natureza, como fez Zeus.

Sob primeira análise, nota-se a competição generalizada entre os membros de um

sistema capitalista neoliberal, em que impera falta de amparo social. Isso se deve ao modelo

econômico em questão, no qual a obtenção do lucro é o �m último, em detrimento de outros

valores, como a empatia, a solidariedade e o bem-estar geral. Segundo Karl Marx, é a ideologia

da classe dominante que possibilita a manutenção do capitalismo, que consiste no ideal de

competição por meio do trabalho e que visa justi�car as desigualdades sociais que vigoram

atualmente. De fato, esses aspectos são observados e impedem a compaixão para com as pessoas

que necessitam de auxílio, como cidadãos de baixa renda. Logo, a falta de empatia e a

exploração con�guram uma predação feroz os indivíduos socialmente frágeis, devorados por

uma ideologia cruel.
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Outrossim, da mesma maneira que fez Cronos com seus �lhos, a humanidade explora o

meio ambiente caótica e desordenadamente, ignorando as consequências dessa destruição. Tal

predação pode se apresentar de diversas formas, como o desmatamento, a emissão de gases

estufa e a poluição de corpos d’água, porém todas são realizadas sob o mesmo pretexto: o do

progresso econômico. Os recursos naturais que mantêm a vida humana são, pois, explorados

até a sua escassez, em prol da obtenção �nal do lucro. Entretanto, certamente há evidências de

que as consequências dessa exploração paradoxal são catastró�cas, como a ocorrência de

incêndios, a elevação da temperatura global e as enchentes causadas pela elevação do nível do

mar, as quais podem resultar no �m da espécie humana. Portanto, é certo que o mundo se

encontra em desordem, destruindo a natureza que necessita para sobreviver.

Em suma, conclui-se que a sociedade na contemporaneidade se encontra e estado

caótico. Tal diagnóstico se deve ao fato de que o ideal de coesão social é substituído pela

ideologia da classe dominante, em que os homens são massacrados sob a justi�cativa de

aquisição do lucro. Ademais, a desordem também é observada pela relação contraditória que o

homem estabelece com a natureza, em que os recursos naturais são essenciais para a

manutenção da vida e, apesar disso, são destruídos. Somente superando a digestão do homem

pelo próprio homem que, por �m, o caos será superado.
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A desordem na ordem

A Revolução Tecno-Cientí�ca Informacional foi responsável por estabelecer, em maior

grau, uma ordem mecânica ao mundo, desde a técnica industrial até na formação de relações

afetivas. Com isso, nota-se uma produção acelerada e o aumento da competição entre os

indivíduos, tanto pro�ssional quanto pessoal, de modo a gerar um sentimento geral de

angústia. Desse modo, tal cenário, cada vez mais técnico, ocasionou a perda do sentido da vida

para os indivíduos, bem como foi responsável por causar a desordem das relações sociais na

contemporaneidade.

Em primeira análise, é importante ressaltar a relação dessa situação com o

desencantamento do mundo, devido ao excesso da técnica na vida particular, teoria defendida

por Max Weber, o qual a�rmava que a modernidade corrompe as crenças e as identidades

coletivas. Nesse sentido, percebe-se o estabelecimento de uma sociedade sem afetos e objetivos,

bem como frustrada com uma vida direcionada apenas para a produção e para o trabalho, como

dita a atual ordem mundial neoliberal. Desse modo, tal cenário assemelha-se à vida de Luís da

Silva, do livro “Angústia”, de Graciliano Ramos, pois esse protagonista era um escritor

fracassado, sozinho e que trabalhava para sobreviver.

Em consequência disso, tal desordem nas relações sociais e produção econômica

frenética geram pressões sobre o meio ambiente, de modo a levar à desesperança na existência

de vínculos futuros entre o homem e a natureza. Com isso, nota-se uma maior incidência de
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queimadas, de secas e de enchentes, de modo a desordenar os ciclos do meio ambiente. Tal

situação, por sua vez, decorre da aceitação pela população desse cenário, a partir da

“Morti�cação do ‘Eu’”, conceito de Go�man, o qual destaca a coerção do pensamento

individual pelas in�uências coletivas e a perda do seu senso crítico, fato evidenciado pela

desordem no mundo contemporâneo.

Portanto, observa-se que o contexto atual impede o alcance da “Felicidade” pelos

indivíduos, conceituada por Aristóteles como a �nalidade das ações humanas. Tal situação

sucede da falta de ordem nas relações sociais, as quais foram dominadas pela competição. Desse

modo, é necessário o resgate do sentido da vida para além da produção, a �m de devolver a

ordem à contemporaneidade.
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A ordem da desordem

             De acordo com a ética aristotélica, as pessoas integrantes de uma sociedade devem

buscar o “bem comum”, aquilo que trará um convívio harmonioso entre todos. Mas, ao

analisar-se as sociedades modernas e as relações entre os indivíduos e entre essa as civilizações

atuais estão em ordem. Ao contrário, pode-se a�rmar que o mundo contemporâneo está fora de

ordem, ainda que exista uma rede�nição da “nova ordem mundial”, uma ordem neoliberalista

(sic) que dita as normas sociais e as interações humanas com o ambiente.

             A priori, destaca-se que a referida ”nova ordem mundial” tem seu início logo após os

embates travados durante a Segunda Guerra Mundial e caracteriza-se pela dualidade de

sistemas econômicos, a saber: o capitalismo ocidental e o comunismo oriental. Esse período

�cou conhecido como Guerra Fria e teve seu �m marcado pelo esfacelamento da União

Soviética, dando início a ordem neoliberalista (sic). Hoje, a organização social do

Neoliberalismo é marcada por uma intensa produção de capital econômico por meio da

exploração de recursos naturais e humanos. Assim, consoante à (sic) teoria de Karl Marx, no

qual a luta de classes é o motor da história, a geração de riquezas pela exploração da força de

trabalho de pessoas é responsável pela extrema desigualdade social em que se encontra o

mundo moderno, bem como a extração de recursos naturais é responsável por crises

socioambientais.
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             Então, para além do efeito advindos da relação de compra e venda do trabalho humano,

a ordem neoliberal provoca desequilíbrios ambientais ao explorar, desenfreadamente, os

recursos naturais. Desse modo, as civilizações atuais �cam sujeitas às consequências desses

desequilíbrios, como o surgimento das epidemias.

             Destarte, nota-se que, na tentativa de ordenar o mundo contemporâneo, a ordem

neoliberal gera intensos desequilíbrios sociais ao fomentar a luta de classes e o acúmulo de

capital, além de ter causado o agravamento de problemas ambientais. Assim, entende-se que a

rede�nição da ordem mundial foi capaz de colocar o mundo contemporâneo em um estado de

desordem que contraria a ética aristotélica ao criar em “mal comum”.
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A instrumentalização do ser não-humano

Segundo o economista Karl Marx, é impossível dissociar infraestrutura, que se refere às

condições materiais de produção em uma sociedade, de superestrutura, que inclui seus valores

e sua cultura; não somente isso: de acordo com ele, a infraestrutura molda e condiciona a

superestrutura, de modo que a um sistema econômico especí�co correspondem valores tão

especí�cos quanto. Tal condição é evidente na sociedade contemporânea, na qual o capitalismo

absorveu e distorceu o que se considera moralmente certo e errado. Nesse sentido, tem-se a

fusão entre o ser e o ter e a desumanização dos seres humanos como manifestações dos valores

neoliberais que regem a vivência atual.

Destaca-se, primeiramente, a indissociabilidade entre ter e ser, uma das características

fundamentais da cultura contemporânea e apreendida pelo �lósofo Luís Felipe Pondé a partir

do conceito de marketing existencial, segundo o qual as empresas especializaram-se em

anunciar às pessoas não somente produtos, mas também signi�cados. Tal situação é

representada no �lme Clube da Luta, em que o protagonista pretendia preencher certo vazio

existencial comprando mobílias para seu apartamento; sua condição mental era tal que ele

desenvolve uma segunda personalidade, Tyler Durden, e este incendiou o apartamento.

Nota-se que, no �lme, somente a segunda personalidade é nomeada, o que demonstra o

potencial dos valores do consumismo em despersonalizar as pessoas, pois somente aquele que

se liberta desses valores identi�ca-se por um nome.
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Em segundo lugar, veri�ca-se que a projeção da ascensão social como �m último da vida

provocou um processo de desumanização nas pessoas, em que a ética e a empatia diluíram-se no

seio da competitividade. Essa realidade está presente no �lme O Abutre, em que Louis Bloom

sustenta-se �lmando acidentes com pessoas fatalmente feridas e vende as imagens a uma

emissora de televisão, que busca elevar a audiência pela espetacularização da violência.

Nenhum dos dois preocupa-se em prestar apoio às vítimas; utilizam-nas, sim, como

instrumento de lucro, o que demonstra como a ascensão social precede até mesmo o bem-estar

dos demais.

Em síntese, imperam, na sociedade contemporânea, valores, ideais de vida e

comportamentos que não dialogam com uma existência moral e eticamente correta, que

valoriza a empatia e as experiências interpessoais saudáveis. Representados por um vazio

existencial, pela competitividade exagerada, pela busca por riqueza e ascensão social, tal cultura

é um sintoma do sistema econômico contemporâneo, o capitalismo neoliberal.
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Nova sociedade, Novos con�itos

O mito de Ícaro conta sobre o �lho do inventor que, ao receber asas coladas com cera,

ignora suas advertências e voa alto demais, derretendo as asas no sol. Hoje em dia a

humanidade se vê ao ponto de derreter suas asas. Frente à revoluções na forma de produzir e se

comunicar, a máquina capitalista nunca foi mais e�ciente. No entanto, mais do que nunca, essa

velocidade agora entra em con�ito com ambos o planeta e a sociedade, colocando assim o

mundo em um caos polarizado.

Em primeiro lugar, há a incompatibilidade do método de produção mundial com a

capacidade do meio ambiente. Cada vez mais o mundo se depara com expressões catastró�cas

da mudança climática, a exemplo dos recordes de frio no Texas, EUA, o que aumenta a pressão

de ambientalistas. Ainda assim, ao mesmo tempo, superpotências industriais como a China

crescem e exigem o direito ao uso de matrizes energéticas insustentáveis para sustentá-se. Essa

oposição aumenta o con�ito no setor econômico industrial.

Adicionalmente, há uma transformação de identidade social pela revolução

técnico-cientí�ca que impulsiona o capitalismo. Com o desenvolvimento das comunicações e

disponibilidade de informação, a individualidade e a expressão dela são fortemente celebradas

(a exemplo das redes sociais). Porém, em resposta a isso, há também um grande movimento do

fortalecimento das instituições tradicionais, como Estado, Igreja e Nação, que se apresentam
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nos movimentos anti-imigração e pró-vida. Essa oposição por sua vez, aumenta o con�ito no

setor socio-cultural.

Em suma, vê-se que, diante do rápido crescimento da sociedade e dos efeitos que ele

trouxe a humanidade se dividiu e o mundo saiu fora de ordem. Seja nas áreas industrial e

econômica com a questão ambiental, ou social e cultural com questões de identidade

individual, o mundo está em con�ito, cada um do seu jeito, para impedir que o ser humano voe

perto demais do sol.
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A barbaridade do mundo contemporâneo

A pandemia do COVID-19 é a expressão mais clara do caos do mundo contemporâneo.

Foi nesse contexto em que diversas pessoas furaram a quarentena para ir às baladas, gritaram

que a economia não podia parar e negaram a ciência da vacina. Esse egoísmo leva milhares de

pessoas à morte e é a principal face da sociedade atual, que, apesar de se autodeclarar

"moderna", ainda cultiva os mesmos problemas que existem há séculos. A falta do exercício da

alteridade, a negligência social e o negacionismo apenas desmascara a nossa barbaridade como

ser humano, destruindo o espaço em que vivemos. Nesse mundo globalizado e interconectado,

parece que, ironicamente, não há mais sociedade: existem apenas indivíduos prontos para

guerrear entre si e atingir seus objetivos pisando nos demais.

O discurso neoliberal contribuiu muito para essa construção da nova desordem

mundial. Nesse ambiente de competição, as pessoas passam a lutar entre si no mercado. Talvez

seja por isso que o �lósofo coreano Byung Chul Han a�rmou que vivemos atualmente em uma

sociedade do desempenho: as pessoas passaram a interiorizar o discurso de que precisam

sempre produzir mais e mais. Não espanta o fato de Japão e Coreia do Sul - países com

mercados muito competitivos para a nova geração - terem altíssimas taxas de suicídio e

depressão entre jovens. Esse é o indício mais forte de como as pessoas não são vistas como um

ser próprio, mas apenas um parafuso descartável no sistema econômico.
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A destruição do meio ambiente anda de mãos dadas com esse neoliberalismo. Ao utilizar

a inteligência como razão instrumental, a Amazônia e o Pantanal são incendiados sob o

discurso de levar o crescimento econômico ao Brasil pelo agronegócio. Populações indígenas

são forçados a se deslocarem e camponeses são cada vez mais alvos de violência rural. O

impacto social, cultural e ambientam são devastadores e diversos patrimônios mundiais são

perdidos. Essa destruição apenas con�rma a nossa postura animalesca e irresponsável. Mas é

preciso lembrar que, enquanto a natureza pode crescer e se reestruturar novamente, a extinção

humana não tem uma segunda chance.

Portanto, o mundo contemporâneo está fora da ordem harmoniosa e do equilíbrio. O

egoísmo humano, alimentado pelo discurso neoliberal, fortalece a destruição do ambiente

natural e social. Assim, apenas resta, nesse mundo, um destino tortuoso e irreparável.
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A ordem do caos

Em Termodinâmica, área da física, a morte de um ser vivo pode ser entendida como o

aumento de sua entropia –‘quantidade de caos” –além do limite máximo suportado por ele.

Nesse sentido, a ordem –oposto do caos –é uma forma de organização que diminui a entropia e

prolonga a vida. Sob esse viés, uma Ordem Mundial deveria repelir o caos do mundo,

preservando a vida nele presente. Contudo, em uma sociedade que, ao se modernizar, é regida

pela lógica de mercado, o mundo contemporâneo é inserido em uma contraditória ordem que

leva ao caos.

Primeiramente, a lógica capitalista que permeia a sociedade moderna domina e insere o

planeta em uma ordem mundial que o transforma em uma grande fábrica. Isso é explicado pelo

fato de que, na mentalidade neoliberal, modernizar é tornar produtivo. Assim, ao modernizar o

mundo, o capitalismo domina e altera o espaço e a noção de tempo e de vida, tornando-os

produtivos. Isso é observado na mudança das paisagens, com a urbanização, na famosa ideia de

“tempo é dinheiro”, na redução das vidas à força de trabalho, ou, no caso de alguns animais e

vegetais, de mercadorias e matérias-primas. Assim, a lógica de mercado organiza o mundo

contemporâneo para produzir, inserindo-o em uma ordem mundial.

Contudo, ao contrário do que se espera de uma ordem, a contemporaneidade está sob

uma ordem que a conduz ao caos e à morte. Isso se dá pelo fato de que, ao transformar o mundo

em uma fábrica, produz-se subprodutos nocivos ao planeta. A exemplo disso está a emissão de

dióxido de carbono em excesso na atmosfera, que causa o aquecimento global, resultante das
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indústrias e motores de transporte, bem como as queimadas na Floresta Amazônica para

expansão da produção agrícola, que mata inúmeros animais e plantas, ameaçando sua

biodiversidade e colocando espécies em extinção. Sendo assim, contraditoriamente, a ordem

mundial contemporânea adoece o planeta, elevando sua entropia e causando mortes.

Portanto, considerando a contradição da ordem mundial na atualidade, que coloca a

vida de muitas espécies em risco, como consequência da lógica de mercado que transforma o

planeta visando o lucro, é razoável concluir que o mundo contemporâneo está dentro de uma

ordem, que de ordem, só tem nome. Nesse cenário, a próxima espécie a ser extinta por essa

contradição pode ser a humana.
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O capitalismo na ordem contemporânea

O mundo contemporâneo ocidental é regido pela ordem do modelo capitalista. Nesse

modelo, as relações individualistas são estimuladas e levam a população caminhar

contrariamente aos princípios humanos consolidados e ao que o próprio planeta, �sicamente,

suporta.

Durante o século XXI, percebeu-se uma mudança nos valores que impulsionam relações

egoístas, que são suportadas pela visão neoliberal que estimula uma incansável competição

entre os indivíduos. Segundo o �lósofo Balman, as relações contemporâneas se caracterizam

como "líquidas", ou seja, não há um aprofundamento nos laços sociais, pois a individualidade

se sobrepôs a valores consolidados durante a trajetória humana, como a lealdade e a

cooperação.

A organização de produção capitalista estimula a poluição ambiental e leva o planeta a

"exaustão" de recursos, além disso outros problemas ambientais indicam que o modo

empresarial contemporâneo contraria a ordem natural do planeta. A ativista ambientalista,

Greta Thumberg, expressou sentimento de desordem ambiental durante a Conferência de

Davos em 2019, segundo ela os adultos precisam agir como "se a casa tivesse pegando fogo,

porque ela está", fazendo referência ao acelerado aquecimento global.

Portanto, tanto as mudanças comportamentais sociais quanto as indicações físicas do

planeta, apontam que o mundo contemporâneo está fora de ordem. Isso representa que as
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relações individualistas e de produção capitalista apresentam-se em descompasso com a ordem

natural das relações humanas e do planeta.

203 



NOTA

34.5

204 



NOTA

31.5

“Ordem e Progresso” sob a visão neoliberal

Ao retomar preceitos do liberalismo clássico de Adam Smith, o neoliberalismo promove,

por meio da lógica de mercado, a transformação profunda da sociedade com o objetivo máximo

de obter lucro, mesmo que em detrimento das relações interpessoais e do meio ambiente.

Primeiramente, Estados que se autointitulam neoliberais, vide o Chile de Pinochet, não

temem ao descartar melhorias sociais e econômicas para populações historicamente

marginalizadas, como negros e trabalhadores. Ao contrário, ao passo que vão se tornando cada

vez mais autoritários, temos o aumento progressivo da exclusão e da censura. Assim como na

obra “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury, governos antidemocráticos promovem o apagamento

da história e, dessa forma, controlam mais ainda a população com o intuito de preservar a

“ordem”.

    Ademais, além do descaso com as minorias, o meio ambiente é submetido ao uso intenso

e irracional de empresas, muitas ligadas à máquina estatal. A utilização sem limites e o

descumprimento de acordos ambientais, como a saída dos EUA do Acordo de Paris durante o

governo Trump, demonstram a ine�ciência de um Estado que se curva perante à lógica de

mercado, colocando em risco não apenas o ambiente em que vive, mas toda a população

mundial.

Portanto, ao analisar a sociedade e o sistema vigente, além das consequências que a

implementação de um Estado neoliberal pode acarretar, o mundo contemporâneo se encontra
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fora de ordem, e continuará dessa forma até que o indivíduo, como ser não alienado, e o

ambiente sejam colocados em primeiro plano.
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Mundo desordenado: meio ambiente e saúde coletiva

Nas revoluções burguesas do século XVIII, os liberalistas defendiam que cada pessoa era

livre para viver como quisesse, desde que a liberdade dos outros indivíduos fosse respeitada. No

contexto neoliberal, entretanto, não se respeita as futuras gerações ou os outros cidadãos, o que

mostra que o mundo contemporâneo está fora de ordem. Nesse sentido, a destruição do meio

ambiente e o desrespeito à saúde coletiva evidenciam a desordem presente.

De início, os danos à natureza mostram a anormalidade do mundo atual. O meio

ambiente fornece compostos químicos importantes, como gás oxigênio e diversas drogas

usadas em medicamentos, além de ser um local de lazer, de maneira que ele permite a existência

continuada de vida humana. Num mundo normal, em que se respeita s futuras gerações, esses

motivos são su�cientes para preservar os ecossistemas terrestres, algo que não tem acontecido.

Ilustra esse quadro as queimadas no pantanal brasileiro, onde um dos principais refúgios da

arara azul, uma espécie ameaçada de extinção, teve mais da metade de sua área destruída.

A preservação dos recursos naturais, apesar de impactante, é um projeto de longo prazo,

de forma que o seu negligenciamento nem sempre é percebido. Contudo, mesmo quando há

risco imediato à vida, as pessoas não agem com respeito em relação ao próximo e à saúde

coletiva, o que evidencia a desordem presente na sociedade. Comprova essa situação a

frequente recusa ao uso de máscaras em meio à pandemia de COVID-19 e o espalhamento de
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mentiras acerca das novas vacinas contra a doença, fatores que contribuíram para a morte de

centenas de milhares de pessoas no Brasil.

O mundo contemporâneo está fora de ordem, como evidenciado pelo desrespeito aos

cidadãos do presente e do futuro. A destruição do meio ambiente e dos recursos naturais,

importantíssimos para a manutenção da vida, tais como o gás oxigênio liberado principalmente

por algas marinhas, mostra o descompromisso com as novas gerações. Até mesmo quando o

prejuízo aos indivíduos é imediato, a desordem atual é destacada, como na recusa ao uso de

máscaras e na divulgação de informações falsas sobre vacinas no contexto da COVID-19.
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A “ordem” desfarçada de desordem

  Frequentemente confunde-se ordem com o certo, reproduzir o que mandam não é

necessariamente o melhor a se fazer. Tendo isso em vista, o mundo encontra-se fora de ordem,

em que o caos político, social, econômico e ambiental revelam como uma ordem pode levar a

completa desordem.

Atualmente, a fragilização dos pilares do mundo contemporâneo mostra a insatisfação

por parte da própria humanidade para com a ordem vigente. Tal fragilização se revela por meio

de movimentos como o “Black Lives Matter”, a reforma constitucional chilena e protestos

anti-neoliberais pela América Latina (todos ocorridos só no ano de 2020). Acontecimentos

como esses são frutos de uma ordem caracterizada por valores como o individualismo,

meritocracia e preconceitos.

Além disso, não é só a humanidade que revela o seu descontentamento com a ordem

vigente, mas o próprio mundo em si. A prática do desenvolvimento predatório leva a

consequências ambientais cada vez mais difíceis de reverter, como por exemplo, as queimadas

no Pantanal brasileiro e na Califórnia nos Estados Unidos. Com isso, se tem que até nesse

ponto a ordem atual se revela uma desordem.

  Nesse sentido, o desejo por mudança é o que leva a formação de uma “nova ordem”,

fundamentada no coletivismo, equidade e justiça. Divergindo da ordem vigente que foi
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perpetuada por tanto tempo, que hoje tem-se que lutar pelo seu �m, mesmo com o mundo se

opondo.

Logo, a insatisfação humana e ambiental revela como o mundo encontra-se fora de

ordem. A atual que ainda persiste para o benefício de poucas que fazem de tudo para que uma

“nova ordem” não entre em vigor, acabando com a desordem que �cou.
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Mundo doente

As queimadas frequentes ocorridas no Pantanal e na Floresta Amazônica em 2020

chamaram a atenção da população mundial para os impactos ambientais negativos causados

pela ação humana. A exploração predatória da natureza é fundamentada em uma ideia

distorcida de progresso que valoriza a competição e o lucro a qualquer custo e destrói a

natureza de forma irresponsável.

A sociedade capitalista moderna, de acordo com Karl Marx, se constitui de uma luta de

classes, na qual o proletário é explorado pelo patrão, e o trabalhador alienado de sua condição,

não reage. Nesse sentido, a valorização do dinheiro acima de tudo precariza as relações sociais e

di�culta a re�exão sobre as atitudes humanas. A falta de engajamento e combatividade produz

indivíduos apáticos e super�ciais incapazes de agir em favor de alguém ou do ambiente que os

sustenta.

Assim como as folhas de uma árvore fornecem nutrição orgânica às raízes, a natureza

nos mantém. Tudo está conectado. Se as raízes morrerem a árvore morre. O mundo está doente

física e mentalmente, pois o pensamento contemporâneo passa por uma inversão de valores,

onde a ideia de progresso está atrelada à distribuição e não à manutenção da Terra. O homem

moderno se esqueceu de que a saúde da Terra signi�ca a nossa própria saúde.

Sendo assim, repensar valores e atitudes é urgente para retomar a ordem natural das

coisas o homem depende da natureza e não o contrário. É direito das próximas gerações habitar
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em um mundo saudável, direito esse que cabe a nós garantir. Através da conscientização e

planos de ação podemos evitar que queimadas como as vistas em 2020 no Brasil se repitam e

garantir que o respeito pela natureza seja priorizada em nossa sociedade.
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TEMA: “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”
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960 160 200 200 200 200

256 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

960 180 200 180 200 200

257 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

960 180 200 200 180 200

258 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

960 160 200 200 200 200

259 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

960 180 200 180 200 200

260 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

960 160 200 200 200 200

261 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

960 160 200 200 200 200

262 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

960 160 200 200 200 200

263 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

960 200 200 200 160 200

264 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

265 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 180 200 180 180 200

266 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

267 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 200 200 180

268 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

269 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 180 180 200 200 180

270 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 180 200 160 200 200

271 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 200 180 200

272 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 200 180 200

273 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

274 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 200 200 180

275 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

276 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

277 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

278 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 200 200 180

279 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 200 180 200

280 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

281 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

282 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

283 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

284 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 180 200 200 160 200

285 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 180 180 180 200 200

286 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

287 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 180 200 200 180 180

288 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 200 200 180

289 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

940 160 200 180 200 200

290 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 160 200 200

291 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 180 200 180

292 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 160 200 200

293 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 180 200 160 200 180

294 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 200 180 180

295 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 200 200 160 160 200

296 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 180 200 200 200 140

297 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 180 200 180 200

298 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 180 200 180

299 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 180 200 180

300 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 180 200 180

301 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 120 200 200 200 200

302 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 180 180 200

303 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 140 200 180 200 200

304 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

900 180 200 200 160 160

305 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

900 160 200 200 180 160

306 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

900 160 200 180 180 180

307 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

900 160 200 160 180 200

308 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

900 160 140 200 200 200

309 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

900 160 200 160 180 200

310 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

900 160 200 180 160 200

311 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

880 160 200 160 200 160

312 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

860 160 200 160 160 180

313 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

840 160 180 160 180 160

314 



Redações ENEM DIGITAL  2020
TEMA: “O desa�o de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”

315 



316 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

980 180 200 200 200 200

317 



NOTA C1 C2 C3 C4 C5

920 160 200 160 200 200

318 


