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Quando falo de humanidade não estou fa-
lando só do Homo sapiens, me refi ro a uma 
imensidão de seres que nós excluímos des-
de sempre: caçamos baleia, tiramos barba-
tana de tubarão, matamos leão e o pendu-
ramos na parede para mostrar que somos 
mais bravos que ele. Além da matança de 
todos os outros humanos que a gente achou 
que não tinham nada, que estavam aí só 
para nos suprir com roupa, comida, abrigo. 
Somos a praga do planeta, uma espécie de 
ameba gigante. Ao longo da história, os hu-
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manos, aliás, esse clube exclusivo da huma-
nidade — que está na declaração universal 
dos direitos humanos e nos protocolos das 
instituições —, foram devastando tudo ao 
seu redor. É como se tivessem elegido uma 
casta, a humanidade, e todos que estão fora 
dela são a sub-humanidade. Não são só os 
caiçaras, quilombolas e povos indígenas, 
mas toda vida que deliberadamente larga-
mos à margem do caminho. E o caminho é 
o progresso: essa ideia prospectiva de que 
estamos indo para algum lugar. Há um ho-
rizonte, estamos indo para lá, e vamos lar-
gando no percurso tudo que não interessa, 
o que sobra, a sub-humanidade — alguns 
de nós fazemos parte dela. 

É incrível que esse vírus que está aí ago-
ra esteja atingindo só as pessoas. Foi uma 
manobra fantástica do organismo da Terra 
tirar a teta da nossa boca e dizer: “Respirem 
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agora, quero ver”. Isso denuncia o artifício 
do tipo de vida que nós criamos, porque 
chega uma hora que você precisa de uma 
máscara, de um aparelho para respirar, 
mas, em algum lugar, o aparelho precisa de 
uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um 
gerador de energia qualquer. E o gerador 
também pode apagar, independentemente 
do nosso decreto, da nossa disposição. Esta-
mos sendo lembrados de que somos tão 
vulneráveis que, se cortarem nosso ar por 
alguns minutos, a gente morre. Não é pre-
ciso nenhum sistema bélico complexo para 
apagar essa tal de humanidade: se extingue 
com a mesma facilidade que os mosquitos 
de uma sala depois de aplicado um aeros-
sol. Nós não estamos com nada: essa é a 
declaração da Terra. 

E, se nós não estamos com nada, deve-
ríamos ter contato com a experiência de 
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estar vivos para além dos aparatos tecnoló-
gicos que podemos inventar. A ideia da eco-
nomia, por exemplo, essa coisa invisível, a 
não ser por aquele emblema de cifrão. Pode 
ser uma fi cção afi rmar que se a economia 
não estiver funcionando plenamente nós 
morremos. Nós poderíamos colocar todos 
os dirigentes do Banco Central em um co-
fre gigante e deixá-los vivendo lá, com a 
economia deles. Ninguém come dinheiro. 
Hoje de manhã eu vi um indígena norte-
-americano do conselho dos anciões do po-
vo Lakota falar sobre o coronavírus. É um 
homem de uns setenta e poucos anos, cha-
mado Wakya Un Manee, também conheci-
do como Vernon Foster. (Vernon, que é um 
típico nome americano, pois quando os co-
lonos chegaram na América, além de proi-
birem as línguas nativas, mudavam os no-
mes das pessoas.) Pois, repetindo as palavras 
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de um ancestral, ele dizia: “Quando o últi-
mo peixe estiver nas águas e a última árvore 
for removida da terra, só então o homem 
perceberá que ele não é capaz de comer 
seu dinheiro”. 

Quem sabe a própria ideia de humani-
dade, essa totalidade que nós aprendemos 
a chamar assim, venha a se dissolver com 
esses eventos que estamos experimentando. 
Se isso acontecer, como é que os caras que 
concentram a grana do mundo — que são 
poucos — vão fi car? Quem sabe a gente 
consiga tirar o chão debaixo dos pés deles. 
Porque eles precisam de uma humanidade, 
nem que seja ilusória, para aterrorizarem 
toda manhã com a ameaça de que a bolsa 
vai cair, de que o mercado está nervoso, de 
que o dólar vai subir. Quando tudo isso não 
tiver sentido nenhum — o dólar que se ex-
ploda, o mercado que se coma! —, aí não 
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vai ter mais lugar para toda essa concentra-
ção de poder. Porque a concentração, de 
qualquer coisa, só pode existir num deter-
minado ambiente. Até a poluição, se ela se 
espalhar, sem contenção, o que vai aconte-
cer? O ar vai passar por um processo de 
limpeza. O ar das cidades não fi cou mais 
limpo quando diminuímos o ritmo? Acredi-
to que essa ilusão de uma casta de huma-
noides que detém o segredo do santo graal, 
que se entope de riqueza enquanto aterro-
riza o resto do mundo, pode acabar implo-
dindo. Talvez a pista mais recente sobre isso 
seja aquela história dos bilionários que es-
tão construindo uma plataforma fora da 
Terra para irem viver, sei lá, em Marte. A 
gente deveria dizer: “Vão logo, esqueçam a 
gente aqui!”. Deveríamos dar um passe li-
vre para eles, para os donos da Tesla, da 
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Amazon. Podem deixar o endereço que de-
pois a gente manda suprimentos. 

Parece que a ideia de concentração de 
riqueza chegou a um clímax. O poder, o 
capital entraram em um grau de acúmulo 
que não há mais separação entre gestão po-
lítica e fi nanceira do mundo. Houve um 
tempo em que existiam governos e revolu-
ções. Na América Latina houve muitas; o 
México, nos séculos xix e xx, foi um verda-
deiro laboratório delas. Hoje essa cultura de 
revoluções, de povos que se movem e der-
rubam governos, criam outras formas de 
governança, não tem mais sentido. Nem na 
América Latina, nem na África, nem em 
continente nenhum. Isso porque os gover-
nos deixaram de existir, somos governados 
por grandes corporações. Quem vai fazer a 
revolução contra corporações? Seria como 
lutar contra fantasmas. O poder, hoje, é 
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uma abstração concentrada em marcas 
aglutinadas em corporações e representada 
por alguns humanoides. Não tenho dúvida 
de que esses humanoides, focados no poder 
da grana, também vão sofrer uma satura-
ção. Estamos experimentando uma gradual 
mudança na condição de vida no planeta e 
seremos todos postos no mesmo patamar. 
Um cara que tem trezentos trilhões e eu e 
você vamos fi car todos na mesma. 

Essa gente que detém a riqueza é capaz 
de, descaradamente, ter centros onde não 
enfrentarão problemas com doença algu-
ma, pois fi carão blindados, cada um com 
seu respirador reservado. O que eles não 
sabem é que a fonte de energia para o bun-
ker secreto deles também pode ser desliga-
da. Que, independentemente do aparato que 
estiverem reunindo, podem acabar feito 
aquele astronauta de 2001: Uma odisseia no 
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espaço que sai para dar uma olhada lá fora 
e o tubinho dele se solta. Então, quem sa-
be, essa nata de gente, que há muito tempo 
se acostumou a assistir ao mundo morrer 
das torres de seus castelos, tenha que expe-
rimentar uma certa igualdade no risco. Al-
guns críticos dizem que não, que esses caras 
sempre tiveram uma capacidade incrível de 
transformar a crise em oportunidade para 
fi carem mais concentrados e mais ricos, 
mas isso também tem limite. Até uma lei da 
física mostra que nada pode se concentrar 
tanto assim, por isso alguns reatores nuclea-
res vazam — ou explodem. 

Estamos viciados em modernidade. A 
maior parte das invenções é uma tentativa 
de nós, humanos, nos projetarmos em ma-
téria para além de nossos corpos. Isso nos dá 
sensação de poder, de permanência, a ilu-
são de que vamos continuar existindo. A 
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modernidade tem esses artifícios. A ideia da 
fotografi a, por exemplo, que não é tão recen-
te: projetar uma imagem para além daquele 
instante em que você está vivo é uma coisa 
fantástica. E assim fi camos presos em uma 
espécie de looping sem sentido. Isso é uma 
droga incrível, muito mais perigosa que as 
que o sistema proíbe por aí. Estamos a tal 
ponto dopados por essa realidade nefasta de 
consumo e entretenimento que nos desco-
nectamos do organismo vivo da Terra. Com 
todas as evidências, as geleiras derretendo, os 
oceanos cheios de lixo, as listas de espécies 
em extinção aumentando, será que a única 
maneira de mostrar para os negacionistas 
que a Terra é um organismo vivo é esquarte-
já-la? Picá-la em pedaços e mostrar: “Olha, 
ela é viva”? É de uma estupidez absurda. 

James Lovelock, criador da teoria de 
Gaia, foi colocado para fora de um progra-
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ma de pesquisa da Nasa, marginalizado pela 
turma que acreditava demais na teoria de 
Darwin. Para eles, a ideia de que a Terra é 
um organismo vivo era anticientífi ca. Até o 
fi nal da década de 1990 se desprezou qual-
quer pesquisa que quisesse tratar esse orga-
nismo como uma coisa inteligente. Thomas 
Lovejoy, que é considerado o pai dos estu-
dos da biodiversidade, e todo um grupo de 
pesquisadores que trabalhava sobre a teoria 
de Gaia foram dispersos — o status de al-
guns desses cientistas foi caindo até o ponto 
de não ter mais ninguém fi nanciando suas 
pesquisas. Claro, há discípulos deles que se-
guem trabalhando: aqui no Brasil, por 
exemplo, temos o Antonio Nobre, que é um 
continuador dessas especulações sobre as 
diferentes linguagens que o organismo da 
Terra utiliza para se comunicar conosco. 
Mas, nos últimos cinco, seis anos, com o 
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agravamento da crise climática, com o pla-
neta fervendo, esses negacionistas começa-
ram a declinar de sua posição cética e que-
rer entender a teoria de Gaia. Deixo isso 
para os incrédulos. Quem já ouvia a voz das 
montanhas, dos rios e das fl orestas não pre-
cisa de uma teoria sobre isso: toda teoria é 
um esforço de explicar para cabeças-duras a 
realidade que eles não enxergam.

Nós, seja na fl oresta, seja em um aparta-
mento, precisamos despertar nosso poder 
interior e parar de fi car caçando um culpa-
do ao nosso redor: uma corporação, um go-
verno. Porque essas coisas todas acabam e 
nós não podemos ter uma data de validade 
igual à delas. Não podemos fi car esperando 
o governo mandar suprimentos, ou o super-
mercado, ou qualquer uma dessas fábricas 
que empacotam de tudo. A maioria das pes-
soas não só come coisas aparentemente en-
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venenadas, tipo morangos e tomates, como 
também consome muita coisa que nem sa-
be o que é. Tem uma composição lá qual-
quer, cheia de nomes que não sabemos o 
que signifi cam. Ora, como é que você vai 
acreditar naquilo? Podem ter processado 
qualquer lixo e estarem te dando para co-
mer. Por isso, seria muito melhor a gente 
cuidar da nossa sementinha, ver ela brotar, 
acompanhá-la, para então colher. Só assim 
você vai saber de onde vem o que come. 

Em diferentes lugares, tem gente lutan-
do para este planeta ter uma chance, por 
meio da agroecologia, da permacultura. 
Essa micropolítica está se disseminando e 
vai ocupar o lugar da desilusão com a ma-
cropolítica. Os agentes da micropolítica são 
pessoas plantando horta no quintal de casa, 
abrindo calçadas para deixar brotar seja lá 
o que for. Elas acreditam que é possível re-
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mover o túmulo de concreto das metrópo-
les. Penso muito na música “Refazenda”, 
do Gilberto Gil, naqueles versos que dizem: 
“Abacateiro/ acataremos teu ato/ nós tam-
bém somos do mato/ como o pato e o leão”. 
O tempo passou, as pessoas se concentra-
ram em metrópoles e o planeta virou um 
paliteiro. Mas agora, de dentro do concreto, 
surge essa utopia de transformar o cemité-
rio urbano em vida. A agrofl oresta e a per-
macultura mostram aos povos da fl oresta 
que existem pessoas nas cidades viabilizan-
do novas alianças, sem aquela ideia de cam-
po de um lado e cidade do outro.

Alguém pode dizer: “Mas nós não vamos 
voltar a ser uma sociedade agrícola!”. Pro-
vavelmente não. Inclusive porque agricul-
tura mesmo não é o que a gente está fazen-
do em lugar nenhum do mundo. Tem essa 
campanha imoral de que “o agro é tech, o 
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agro é pop, o agro é tudo”, na qual mostram 
todo processo de industrialização, não so-
mente de alimentos, mas também de miné-
rios. Tudo virou agro. Minério é agro, assal-
to é agro, roubo do planeta é agro, e tudo é 
pop. Essa calamidade que nós estamos vi-
vendo no planeta hoje pode apresentar a 
conta dela para o agro. 

Aqui na minha região, a Vale está pare-
cendo a bolsa de valores: nervosa. Desde 
que o mundo parou, ela acelerou. Os trens 
dela passam a trezentos, quinhentos metros 
da minha casa. Apenas um rio em coma 
nos separa da estrada de ferro. E a compo-
sição dos trens é gigante: a terra treme 
quando eles passam. O vaivém não para, a 
noite inteira, o dia inteiro, eu até fi quei pen-
sando: será que estão fazendo o último as-
salto? Estão piores que antes, a febre deles 
subiu. Acho que um navio, em algum lugar 
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do mundo, falou: “Manda logo tudo, acele-
ra aí!”. O jeito é olhar para o nosso ser inte-
rior, e não fi car supervalorizando o trem 
que passa lá fora. Temos que parar de nos 
desenvolver e começar a nos envolver. 

Quando tudo está entrando em parafu-
so, você tem que ter alguém pra chamar 
— eu chamo Drummond. Pra mim, ele é 
um daqueles paraquedas coloridos que eu 
menciono em Ideias para adiar o fi m do 
mundo. “O homem; as viagens” é um poe-
ma sobre isso que estamos vivendo: 

Restam outros sistemas fora 
do solar a col-
onizar.
Ao acabarem todos 
só resta ao homem
(estará equipado?)
a difi cílima dangerosíssima viagem 
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de si a si mesmo: 
pôr o pé no chão 
do seu coração 
experimentar 
colonizar
civilizar
humanizar
o homem
descobrindo em suas próprias inexploradas

[entranhas
a perene, insuspeitada alegria 
de con-viver. 

Drummond é meu escudo. Ainda vamos 
descobrir segredos fantásticos dele no futu-
ro, como a sacada que teve do homem indo 
à Lua que coincidiu com o foguete sendo 
mandado para o espaço. 

Naquele tempo, a Nasa representava um 
projeto comum do Ocidente ao especular 
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sobre o espaço, mas, ultimamente, ela fez 
uma parceria público-privada com os bilio-
nários que fi cam com essa maluquice de 
criar uma biosfera, uma cópia da Terra. Es-
sa cópia vai ser tão medíocre quanto eles. 
Se uma parte de nós acha que pode coloni-
zar outro planeta, signifi ca que ainda não 
aprenderam nada com a experiência aqui 
na Terra. Eu me pergunto quantas Terras 
essa gente precisa consumir até entender 
que está no caminho errado. Também não 
sei como vamos fazer para decifrar esse 
enigma “bhp-Samarco-Vale”, o complexo 
que envolve a extração, o processamento e 
o despacho, para outros cantos do planeta, 
das nossas montanhas. Aquelas pelas quais 
o Milton Nascimento chora em suas can-
ções ao vê-las sendo devoradas. Em algum 
ponto os poemas do Drummond e as can-
ções do Milton se encontram. 

A vida nao e util - 4a prova.indd   26vida nao e util - 4a prova.indd   26 15/07/20   16:0915/07/20   16:09




