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berdade, o afterpop se distingue pela autoex-
ploração. Ou seja, o capitalismo já não é só 
uma máquina que produz valores subjetivos 
e imateriais, mas pressupõe um convite a que 
essa produção de subjetividade seja assumi-
da por nós mesmos.

Pela perspectiva europeia de Peran, a cri-
se econômico-financeira de 2008, sobretu-
do na Espanha, lançou um vaticínio: botar 
a vida inteira a trabalhar. É uma apologia ao 
empreendedorismo que está na ordem do dia 
nos países que vivenciam mais fortemente o 
impacto da crise. “Empreenda. Construa-te a 
ti mesmo. Toma a iniciativa. Busca-te a vida. 
Invente algo. Crie mercado. Descubra em que 
flanco poderá se posicionar. Essa responsa-
bilidade está em tuas mãos”, enfatizou Peran 
na conferência. Com isso, todos estão obriga-
dos a jogar lenha no fogo para garantir que a 
máquina continue funcionando.

Em sua opinião, a cultura emergente de-
nominada do it yourself é um tipo de autoa-
juda que subliminarmente está dizendo: 
descanse um pouco e em seguida reconduza 
essa sua fadiga, ou essa sua hiperatividade, 
para o empreendedorismo. Em última análi-
se, é uma proposta de cura para a ferida que, 
segundo Peran, deveria permanecer aberta. 
“Se existe dor, é para despertar a consciên-
cia. Nesse caso, devemos otimizar a dor como 
possibilidade para o despertar da consciên-
cia. Somente assim voltaremos a ver o mun-
do”, analisa o professor.

Essa visão converge com a do filósofo e 
arquiteto Luiz Fuganti, fundador da Escola 
Nômade de Filosofia, para quem há, de fato, 
uma tendência de acomodação para não se ver 
além do próprio estado de corpo e seus res-
pectivos desejos. Somente nesse “além” se 
enxergaria o que realmente é valioso. 

Portanto, para Fuganti, somos todos 
cúmplices desse mundo que está aí. A con-
clusão de Barros Filho também segue esse 
trilho. A construção de uma vida urbana re-
pleta de estímulos, poluições e distrações é 
resultado de uma espécie de complô de todos 

e por todos. Quanto mais perturbação menos 
tempo para perceber a falta de sentido, ou as 
imperfeições da vida.

Em Paris, no lançamento do filme Magia ao 
Luar, um jornalista perguntou a Woody Allen 
por que rodava filmes às dezenas se estes não 
lhe ajudavam a dar sentido à vida. Conforme 
reportagem do jornal Folha de S.Paulo, publi-
cada em 29 de agosto, o cineasta respondeu: 
“Pensar se terei Emma Stone no meu filme é 
trivial, mas ocupa a cabeça. Se você acordar 
um dia às 3 horas da manhã e não houver fil-
me, trânsito, barulho, nada, vai refletir sobre 
a condição humana e sentirá medo”.

De acordo com Barros Filho, não há filósofo 
sério no mundo que não tenha refletido sobre 
isso. O homem entope a mente com preocu-
pações inscritas em uma cadeia de utilidade 
para não ter tempo de se perguntar para que 
serve o todo. A utilidade de uma coisa está li-
gada à outra, mas quando nos perguntamos 
qual é a utilidade do todo, não encontramos a 
resposta. “Você decide pôr o casaco. Para quê? 
Para comprar cigarro. Para quê? Para fumar. 
Para quê? Para perceber que nada tem senti-
do, que a vida está em suspensão. É a ‘náusea’ 
de (Jean-Paul) Sartre e a ‘angústia’ de (Martin) 
Heidegger”, afirma o professor.

Pode ser que o roteirista Adolfo Borges, li-
vre das poluições e do burburinho da grande 
cidade, tenha encontrado um caminho para 
a vida que vale a pena. Mas pode ser também 
que, tendo agora tempo para refletir, se de-
pare com a “náusea” ou com a “angústia” 
percebida pelos grandes filósofos da hu-
manidade. Como está muito isolado, longe 
inclusive da poluição das ondas eletromag-
néticas das antenas de telefonia, por via das 
dúvidas o roteirista adquiriu três linhas de 
celular, uma de cada operadora. “É para ga-
rantir que pelo menos uma funcione quando 
precisar”, respondeu. 

Somos cúmplices do que está aí: o excesso de 
estímulos ajuda a encobrir as imperfeições da vida
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A superação do catastrofismo
O uso do termo “sustentável” para qualificar o desenvolvimento sempre exprimiu
a esperança de que a humanidade poderá – sim – se relacionar com a biosfera, 
de modo a evitar os colapsos profetizados nos anos 1970

Com todo o respeito que mere-
ce o pioneirismo de grandes 
ecólogos sobre o que hoje se 
entende por “sustentabilida-

de”, é forçoso constatar que nos anos 
1960-70 eles forjaram um discurso mui-
to derrotista sobre a relação da huma-
nidade com a biosfera, que só começou 
a ser superado nos anos 1980. A con-
sagração do ideal de desenvolvimento 
sustentável exprime uma profunda con-
fiança de que – sim - será possível che-
gar à governança do sistema Terra, por 
mais que ainda seja difícil se ter clareza 
sobre quais serão os caminhos.

Merece muita atenção o depoimento 
do físico quântico David Deutsch (Ox-
ford) sobre sua experiência traumática, 
em 1971, no colegial, ao assistir a uma 
conferência do ecólogo Paul R. Ehrlich 
(1932- ) intitulada “População, Recursos 
e Ambiente” . Diz que provavelmente 
deve ter sido a primeira vez que ouviu 
o termo “environment”, e que, com cer-
teza, nada o havia preparado para tão 
brutal demonstração de pessimismo 
(“nothing had prepared me for such a 
bravura display of raw pessimism”). 

Segundo Ehrlich, da meia dúzia de 
catástrofes que já estavam na esquina, 
algumas não poderiam ser evitadas por 
já ser tarde demais, e todas estavam inti-
mamente ligadas à superpopulação.

Deutsch também descreve em deta-
lhes suas discussões com um colega de 
universidade que se inscrevera no então 
novo curso de graduação em ciência am-
biental. Para esse amigo, o surgimento 
da televisão colorida era não apenas um 
sinal do colapso iminente da “socieda-
de de consumo”, mas um exemplo de fe-
nômeno muito mais amplo e profundo, 
pertinente a muitas outras áreas tec-
nológicas: os limites "finais" estariam 
sendo tocados. Tudo o que parecia pro-

gresso era, para esse colega, uma cor-
rida insana pela exploração dos últimos 
recursos que haviam sobrado no plane-
ta. Tinha certeza de que os anos 1970 
seriam um momento terrível e único da 
história humana.

Quarenta anos depois, o premiado 
físico usa essas recordações para con-
trastar as duas únicas concepções do 
mundo que lhe parecem possíveis. A 
otimista, que se comprovou correta, diz 
que os humanos são solucionadores de 
problemas. A pessimista, ao contrário, 
afirma que essa capacidade de resolver 
um problema criando o próximo é, na 
verdade, uma doença para a qual a sus-
tentabilidade seria a cura.

Ora, é irônico que Deutsch ignore que 
a principal revista dedicada à temática 
da sustentabilidade tem por título jus-
tamente Solutions, e que seus principais 
editores são chamados de “solutionar-
ies” (thesolutionsjournal.com). Essa ig-
norância só pode decorrer de sua estra-
nha crença de que o verbo “sustentar” só 
tenha dois significados, quase opostos: 
garantir o que se necessita, e evitar/im-

pedir que as coisas mudem (“to provide 
someone with what they need, and to pre-
vent things from changing”, p. 441).

Mais grave, contudo, é seu erro de 
avaliação histórica. Nos 35 anos passa-
dos desde que começou a inspirar a es-
tratégia mundial de conservação (IUCN-
-Unep-WWF, 1980), ou mesmo uma nova 
utopia política (Lester Brown, 1981), o 
projeto de desenvolvimento sustentável 
e o valor sustentabilidade não cessaram 
de ganhar força social, como indica o 
atual debate sobre os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) que a 
Assembleia Geral da ONU deverá adotar 
para substituir os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM), no âmbito do 
que foi batizado de Agenda Pós-2015.

Por isso, chega a ser assustadora-
mente ingênuo o reducionismo que pre-
tende abordar o problema pelo seu lado 
semântico, como faz Deutsch. Mesmo 
que a noção de sustentabilidade refle-
tisse uma visão de mundo pessimista – o 
que é simplesmente falso –, é incrível que 
ele possa ignorar, ou desprezar, a rele-
vância política do processo de superação 
cognitiva do catastrofismo dos pionei-
ros, cujos expoentes foram Garrett Har-
din (1915-2003) e Paul R. Ehrlich.

O uso do termo “sustentável” para 
qualificar o desenvolvimento sempre 
exprimiu a possibilidade e a esperança de 
que a humanidade poderá – sim – se re-
lacionar com a biosfera de modo a evitar 
os colapsos profetizados nos anos 1970.

Sustentabilidade é uma noção incom-
patível com a ideia de que o desastre só 
estaria sendo adiado, ou com qualquer 
tipo de dúvida sobre a real possibilidade 
do progresso da humanidade. Em seu 
âmago está uma visão de mundo dinâmi-
ca, na qual transformação e adaptação 
são inevitáveis, mas dependem de eleva-
da consciência, sóbria precaução e mui-
ta responsabilidade diante dos riscos e, 
principalmente, das incertezas. DEUTSCH, David. The Beginning of Infinity; Explanations That Transform the World. Penguin Books: 2011, p. 431.




