


m primeiro lugar queria ex-
pressar a minha alegria em
estar aqui, porque esse tea-

tro tem, para mim, uma co-
notação muito especial. Numa época
em que a maioria de vocês talvez nem
tivesse nascido, foi nesse teatro que
ocorreram algumas das manifestações
mais expressivas de repúdio ao regime
autoritário. Não vou me esquecer nun-
ca de que vim, à época, para participar
de uma mesa-redonda. Era professor
expelido da USP pelo regime militar,
e ia participar de um debate. De re-
pente, as luzes apagaram. Naquela
época, quando as luzes se apagavam,
ninguém imaginava que fosse defeito
da Light ou apagão. Não, era a polícia
e nós todos tínhamos uma sensação de
pavor do que poderia acontecer. Não
aconteceu nada. Talvez tenha havido
um curto-circuito. Esse teatro teve um
significado muito importante-simbó-
lico - de resistência democrática.

Se me permitem, contarei outro pe-
queno episódio. Anos depois, nos anos
80, fui à União Soviética e encontrei
uma moça, que havia sido minha
colega na Universidade de São Paulo
- Lenina Pomerantz, que me convi-

dou para uma reunião acadêmica da Academia de Ciências.
Já era senador, mas fui como sociólogo. Era para os lados dos
subúrbios de Moscou, numa velha fábrica de lâmpadas elétri-

cas, que tinha um teatro à moda dos teatros antigos - parecia
um teatro que havia em São Paulo, chamado Teatro Santana.
Quando cheguei, havia, nas paredes, cartazes com referência
aos gulags - os campos de concentração. Entramos na sala, e,

de repente, abre-se uma cortina com aquela famosa fotografia
dos hierarcas russos diante do mausoléu do Lênin na Praça
Vermelha. Em cima dizia: "Eis os inimigos do povo". Levei um
susto, e pensei: "Vamos embora daqui! Já caí numa fria no Rio

de Janeiro e agora vou cair, em Moscou, numa coisa dessas?"
Foi uma luta. No fundo, esses momentos têm similitudes. Es-
távamos no começo do Governo do Gorbatchov, e tratava-se
de construir um Monumento aos Desaparecidos. Isso tinha um

significado revolucionário.

Vocês - que trabalham com questões de comunicação - sabem
que, às vezes, é assim: um pequeno gesto reproduz um efeito de
curto-circuito. Aqui foi lugar em que houve muitos curto-circui-
tos. No bom, e no mau sentido. Isso foi a título de introdução,
para dizer que esses momentos têm muitos significados densos
de simbolismo.

Mas não vou fugir das questões que me foram propostas, a respei-
to do que fazer - sobretudo os mais jovens - diante do que está
acontecendo no mundo; se é que é possível alguém sumarizar o

que está acontecendo no mundo e imaginar que "jovem" seja uma
coisa unificada, homogênea. Há muitos tipos de jovens, muitos
segmentos, e, no final, as soluções, cada um encontra individual-
mente, embora referindo-se à vivência coletiva. E também, uma

Naquela época, quando as luzes se
apagavam, ninguém imaginava que
fosse defeito da Light ou apagão. Não,
era a polícia e nós todos tínhamos
uma sensação de pavor do que
poderia acontecer.



platitude, mas verdadeira: as transfor-
mações nunca ocorreram na história
com a velocidade com que ocorrem
na atualidade.

Embora para vocês pareça antigo,
há menos de 40 anos, em 1971,
estávamos ainda no começo da uti-
lização dos meios eletrônicos e da
informática para fins práticos. Nas
décadas posteriores, a abundância
tecnológica foi de tal natureza, que
as conseqüências dessa mudança
sobre as relações sociais e sobre a
política foram imensas. Há um livro
interessante - de um sociólogo espa-
nhol -chamado Manuel Castells, que
alguns aqui provavelmente conhecem,
onde ele expõe uma teoria sobre A
sociedade em rede - e os efeitos dos
meios modernos de comunicação,

meçaram a perceber que os Estados
Unidos haviam mudado seu modo de
enfocar a questão. Em vez de avançar
na direção das grandes máquinas,
fizeram pequenos computadores e os
foram fazendo cada vez menores, até
que os russos perderam a corrida.

O curioso é que os comandantes
militares, russos, perceberam, e de-
ram uma ordem estranha: "deixar de
lado o que tinham desenvolvido na
União Soviética e fazer a engenharia
reversa". Quer dizer: copiar. Copiar
os produtos dos americanos. Mas
os americanos passaram isso para
os japoneses, coreanos... e era uma
enxurrada de novos inventos, que fo-
ram cada vez mais se miniaturizando
e desenvolvendo técnicas absoluta-
mente incríveis. E mais: permitiram o

da utilização dos computadores. Ele
é casado com uma russa e fez alguns
trabalhos sobre a antiga União So-
viética, mostrando o que aconteceu
com a corrida bélica entre os Estados
Unidos e a União Soviética.Todos sa-
bem que os russos largaram na frente;
quando construíram o Sputnik, aquilo
apavorou o mundo ocidental. E levou
a uma série de análises, nos Estados
Unidos, para ver como recuperar o
tempo perdido. Os russos avançaram
- muito e por conta própria - no hard-
ware. Fizeram máquinas imensas,
pois não poderiam lançar o Sputnik ou
foguetes, se não fosse por um grande
desenvolvimento tecnológico. Até que
os hierarcas russos - sobretudo os que
comandavam o esforço bélico - co-

uso individual, familiar. Os soviéticos
não conseguiram acompanhar. Cada
vez que faziam a engenharia reversa
de um produto, havia outro produto
que já estava na frente. E - aí vem a
relação com a política - na União
Soviética, tudo era feito sob o con-
trole militar, ou seja, a sociedade não
se beneficiava do desenvolvimento
científico-tecnológico do dia-a-dia.
A dona-de-casa russa nada teve a
ver com a capacidade que o exército
russo tinha. As Forças Aéreas Russas
tiveram de fazer a bomba atômica, ou
de mandar o homem à Lua, enquanto
que - nos Estados Unidos, no mundo
ocidental - essas técnicas foram,
de alguma maneira, apropriadas
pela sociedade.

Ainda há pouco, conversando com
o Embaixador Lampreia, - ele está
escrevendo um livro - e recordou
como eu escrevia livro. Eu escrevia
livro à mão, imagine! Criava um calo
no dedo! Ainda tenho guardado os
originais de alguns livros, tudo à mão...
Depois eu passava para a máquina.
Hoje, sou incapaz de escrever à mão,
porque minha letra seria mais velha,
mais trêmula, difícil. O computador
engana a velhice. Todos nós aderimos
ao computador, e ninguém é capaz
mais de escrever à mão.

Na minha geração, fomos habituados
a pensar num mundo muito mais
estruturado, em que as hierarquias se
mantinham por mais tempo. No mundo
de hoje elas ainda existem, mas o mundo
tem um dinamismo de outra natureza,
fazendo-se e refazendo-se com muita
velocidade, sobretudo face às mudan-
ças ocorridas no sistema tecnológico.
Para dar um exemplo mais gritante: o
crime. O crime mudou inteiramente. O
modelo máfia está ultrapassado, porque
é um modelo com uma hierarquia:
tem o boss; o chefe; o capo mafioso.
No modelo atual, a indústria do crime
cresce por cissiparidade. Você quebra
uma célula e tem outra, porque não são
hierarquizadas. Elas se multiplicam e têm
um instrumento que permite isso com
muito mais facilidade, que é a rapidez
do transporte e da comunicação.Tudo se
alterou, até a organização do crime.

Quando, hoje, falamos em globali-
zação, estamos, basicamente, falan-
do da globalização financeira- por-
que globalização sempre houve. O
sistema capitalista sempre tendeu ao
global. O Brasil mesmo foi desco-
berto pela expansão do capitalismo
comercial. Que sempre houve. E a
indústria sempre exportou.



Mas hoje é diferente. Temos a pos-
sibilidade de uma comunicação
rapidíssima, sem que você saia do
lugar. Isso ligou o sistema econômico
mundial como nunca. Ligou e desli-
gou, porque ele liga e desliga. Religa e
forma novos grupos. E isso, de alguma
maneira, abala os limites, os contornos
aos quais fomos habituados. As coisas
eram mais ou menos estáveis. Ainda
há uma certa estabilidade, mas - hoje
- a capacidade de plasticidade da
sociedade, de mudança rápida, e de
readaptação, é infinitamente maior, e
isso tem várias conseqüências.

Em termos de carreira, que é o que
preocupa vocês: na minha geração,
tínhamos uma profissão e um empre-
go. Geralmente a pessoa entrava numa
profissão e não saía dela. Eu entrei na
Universidade de São Paulo quando
tinha 17 anos. Aos 21 era professor.
Continuei a vida inteira como pro-

fessor. Quer dizer: você não mudava de profissão porque tinha um emprego.
Tinha uma noção de estabilidade. Hoje, o emprego é precário. A mutabilidade
é maior. Claro que ainda existem carreiras, mas há que pensar numa formação
mais diversificada.

As pessoas não poderão mais ter uma formação unidirecionada, mas sim, uma
visão mais ampla. Eventualmente poderão mudar de ligação com o mercado
e com a própria sociedade. Isso implica uma mudança de currículo, o que é
muito complicado. Nos Estados Unidos, uma pessoa que entra no College,
saindo do High School, não vai ser diplomata, médico ou engenheiro não. Ela
pode, perfeitamente, concentrar seus estudos numa área, mas faz outras áreas
também. Só quando se dirige à pós-graduação é que escolhe o que vai fazer, nos
últimos anos do College... Não é incomum que alguém, no College, vá estudar
matemática, poesia grega e química. Você mesmo compõe o seu currículo e o
compõe de uma maneira variada.

Aqui não! Aqui, entrou em Direito, para sair e fazer outra coisa terá de fazer outro
vestibular. Não há maleabilidade. Nosso sistema educacional não está adaptado >



aos desafios de mutação que nossa

sociedade impõe no decorrer da

vida. E mais - isso também é sabido:

cada vez mais, as disciplinas interfe-

rem umas nas outras. A pessoa difi-
cilmente é uma coisa só. Ela tem de

dominar mais do que uma técnica
ou uma área, para poder produzir

alguma coisa de nova.

O que significa hoje ser Geneticis-
ta? É um pouco um estatístico. E o

que é um estatístico? Às vezes é um
matemático. E por aí vai. Genética,

em grande medida, é probabilidade;

é estatística. No tempo em que eu
estudava, estatística era uma dis-

ciplina à parte: servia para medir

certas coisas. E tinha um problema,
que eu nunca consegui resolver - e

acho que vocês nem sabem porque
nunca precisaram fazer: resolver o

Teorema da Probabilidade. A Equa-

ção da Probabilidade. Dificílimo, e
para nada serve.

Naquele tempo, tinha-se primeiro:
"qual a noção geral de estatística, o

que me garante na matemática que
eu possa imaginar que existe uma

probabilidade, e que eu possa calcu-

lar essa probabilidade". Tenho que
matematicamente desenvolver um

jogo lógico, para mostrar a minha

possibilidade de fazer estatística.

Hoje, ninguém discute isso. Faz.

Espero que venhamos a ter uma con-
cepção diferente da própria escola.

Com mais flexibilidade, para que

nos adequemos à flexibilização do
mundo, como decorrência de muitas

coisas e - entre elas - as transforma-

ções tecnológicas, que têm um peso
enorme na redefinição do modo de

produzir, de viver etc.

Se isso é válido para a área do estudo,

é mais complicado ainda na área da

política, na área do governo, e da
tomada de decisões. Quer dizer: que

tipo de gente vai ser necessária para o

futuro? Que tipo de liderança pode ser

exercida, de que maneira no mundo,

que é um mundo mutável como é o
nosso? Até que ponto poderá, ou não,
ser controlada?

Estamos vivendo um momento curio-
so. Havia uma espécie de certeza sobre

a capacidade que os economistas, os

financistas, tinham de fazer modelos.
De prever o que ia acontecer. E parece

que nada disso deu certo.

Neste momento, volta-se a pensar

que o mundo tem riscos que são

calculaveis, mas também incertezas.
O que dá certa força, outra vez à his-
tória, ao inesperado. Claro que esse
inesperado não é tão inesperado as-
sim, mas de qualquer maneira, o que
aconteceu - e que estamos assistindo
ainda e sofrendo as conseqüências
- é que, quando recuamos dois ou
três anos, ninguém ia imaginar que
a crise financeira pudesse tomar os
contornos que tomou. Ninguém po-
dia imaginar-embora já se houvesse
elementos bastante claros - de que
alguma coisa não ia funcionar e de
forma tão desastrada...



Se me permitem uma outra pequena
história: em maio de 2007, participei
de uma reunião num grande banco
nos Estados Unidos. Convidaram o
Clinton, eu e o Lagos - ex-presidente
do Chile. Fiquei dois dias assistindo e
muito impressionou-me a segurança
com que os jovens economistas e
especialistas em riscos nos expunham
o que estava acontecendo no mundo.
O que eles nos diziam era uma coisa
consensual. Nunca houve tanta pros-
peridade no mundo. Essa prosperidade
decorre do fato de nós termos, final-

mente, conseguido uma tecnologia
que nos permite antecipar as coisas.
Podemos postergar os ciclos. A China
mudou o mundo. Ela vai consumir
matérias-primas de maneira inces-
sante. Logo, a tendência que existia,
no passado, de preços cadentes das
matérias-primas em relação aos pro-
dutos industrializados, não vai ser mais

assim. Nós estamos assistindo a uma

mutação. Essa mutação é segura e é o

moto contínuo do progresso.

Nessa mesma reunião, alguém do

mesmo banco - gente importante
- tinha se referido às hipotecas podres

e à questão dos subprimes (não sei

bem o que era isso, mas estava lá, e
eles sabiam). Mas a confiança era tal,

na capacidade científica de controlar

todos os fatores, que isso foi sendo

postergado - e as pessoas continuaram

achando que poderiam ganhar cada

vez mais. Até que desabou.

Isso não aconteceu só na economia.

Ocorreu na utilização da eletrônica;
na microeletrônica, para construir apa-

ratos bélicos. Como os Estados Unidos

avançaram e a União Soviética não

foi capaz de acompanhar, nenhum

cientista político foi capaz de prever
a queda do Muro de Berlim. Quando

se lê o que se escrevia sobre a Guerra
Fria, entre todas as hipóteses, não se

imaginava que a Rússia fosse dissolvi-

da por dentro, e foi o que aconteceu:

o Império Soviético ruiu por dentro. É

verdade que houve o cerco. A questão

da guerra contínua para poder forçar
os russos, para despender mais recur-

sos em investimentos de guerra, mas,

os "sovietólogos", que estavam muito >



Temos de inventar uma viável

na moda, não previam a hipótese do

desmanche da União Soviética. E nós,

no Brasil, muito menos.

Na Constituição de 1988, eu estava
lá. Ninguém imaginava que, no ano

seguinte, acabaria o mundo soviético.

E a nossa Constituição está cheia de

monopólios de ação do Estado, porque

isso é normal. Custou muito trabalho

para dizer: "não dá, tem de adaptar, o
mundo mudou" etc. Essa dificuldade

de antecipar existe em todas as partes
e, certamente, vai continuar existindo.

O que talvez tenha de existir agora

- se é que as pessoas aprendem com
a História - é uma certa humildade.

Não dá para você imaginar que vai
dominar tudo. Em vez de uma visão tão

dogmática, deve-se abrir oportunidade

para alguma coisa diferente. Em vez de
imaginar que - no percurso da sua vida

- vai exercer somente uma função,

que é possível exercer outras funções

e criar um espírito mais adaptativo às

circunstâncias, que são cambiáveis.

Temos muita dificuldade em nos

adaptar às circunstâncias cambiáveis.

Esta semana escrevi um artigo - que

foi publicado no jornal O Globo - a

respeito de um tema banal, mas real:
o modo de fazer política mudou, no

mundo. Quem aprendeu a fazer de
uma certa maneira tem muita dificul-

dade de entender a outra maneira. O

modo de fazer política no mundo mu-

dou, porque o mundo mudou. Hoje

há uma massa imensa de população.
Essa população está conectada, de um

jeito ou de outro, e recebe sinais, e

esses sinais não são, necessariamente,

analíticos. Aquilo em que pelo menos
eu sou mais forte, que é o discurso

- utilizar a lógica e explicitar pela
lógica - não é necessariamente por aí

que as pessoas aprendem. As pessoas

O rap é a maneira pela
qual as populações mais
jovens, e com formação
menos tradicional, se
relacionam umas com
as outras.

aprendem muito mais pela emoção e

por sinais. Mais do que pelo encadea-

mento de raciocínios, ou mesmo de

encadeamento entre os sinais.

Se verificarmos de que maneira as popu-
lações supostamente menos informadas
(por que não são tão menos informadas

como se pensa), se informam, verão

que é de maneira bem diferente. Há

experiências e estudos nas periferias das

grandes cidades, nas favelas que encon-
tram uma vida cultural ativa. E a música

tem um papel fundamental, nesse tipo

de vida cultural e no relacionamento

político. Não é a política de partido,

é a política no sentido de captar uma

situação e se definir frente a ela. De
protestar e é pela música que protestam.

O rap tem um grande poder de comu-

nicação. Não por acaso, as campanhas

eleitorais começaram a usar rap como

instrumento de difusão - e de apoio. É

a maneira pela qual as populações mais

jovens, e com formação menos tradicio-
nal, se relacionam umas com as outras.

A linguagem mudou inteiramente, de

uma maneira muito radical. A forma de

comunicação do líder com a massa é

outra, já há algum tempo.

Certa vez fui candidato a prefeito de

São Raulo e tive a sorte de perder a

eleição para o Jânio Quadros. O Jânio
tinha sido Presidente da República,

estava voltando à política. Eu tinha o

apoio dos universitários, artistas etc. E

o pessoal olhava com um certo des-
dém para o Jânio, porque ele era uma

figura curiosa. No tempo da campa-

nha para prefeito, certa vez, vestiu-se

com um quimono, foi para o bairro
japonês de São Paulo e andou de pés

cruzados. Nós achamos ridículo. To-
dos os jornais publicaram os pés dele

cruzados, mas aquilo ganhou toda a

colônia japonesa: uma fotografia dele

fantasiado de japonês, de quimono.

Todas as vezes que o Jânio foi can-
didato a governador, prefeito de São

Paulo, presidente, ele ia com uma
gaiola, com um rato dentro e uma

vassoura, querendo dizer: "está cheio
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de ladrões aqui e eu vou varrê-los". A
vassoura e a gaiola viraram símbolos.
Ele não precisava falar nada. Gaiola
e vassoura, já se sabia, era o Jânio.
Ele aparecia com um sanduíche de
mortadela no palanque, para mostrar
que estava com fome. Andava com um
paletó preto e dizem que punha cas-
pa no paletó... Estava falando com a
massa e os políticos da época diziam:
"é um louco, um demagogo". Era de-
magogo sim, claro! Mas demagogia
também faz parte do jogo. A forma da
demagogia é que muda. O demagogo
antigo falava bem. O demagogo mo-
derno faz sinais.

No México, na semana retrasada, ligo
a televisão, e vejo o Hugo Chávez. Co-
nheço-o bem e o Embaixador Lampreia
também. E um personagem bizarro.
Homem simpático, inteligente, masque
tem a cabeça de militar autoritário. Amor

ao povo, todos tem. E ele cantou, no
comício! Olhando pelo ângulo de Chefe
de Estado - ele é Presidente da Venezuela
- é meio ridículo. Mas a massa delirou.
Ele cantava "amor, amor, te quiero" - e
em seguida: "amores votar por el si" .Ti-
nha de votar pelo sim, pela perpetuidade
dele. E ganhou a eleição. Não foi só por
isso, claro - mas é o modo pelo qual as
pessoas se comunicam, hoje.

O problema é: como vamos agir em
relação a uma sociedade que tem es-
sas características. Como influenciar,
convencer... Posso até imaginar que
estou ganhando, e meus amigos vão
dizer: "o cara é formidável, é ótimo, é
professor de Cambridge, fantástico",
mas não ganha a eleição. Há de se
transmitir alguma coisa à população,
e essa alguma coisa terá de ver com
uma afinidade, uma emoção que
expresse uma situação. E há de se ter
capacidade para descobri-la. Não há

uma só forma de fazer isso, e ela não
se expressa sempre por um mesmo
lado. E aí, a profissão de vocês é
fundamental; porque os políticos não
são capazes de fazer isso. E vocês
também, sem os políticos, não vão
saber para que lado sopra o vento.
Pode talvez não ser o melhor; precisa
de interação. Precisa criar novas for-
mas de fusão entre meios de expres-
são, conteúdos e interesses políticos.

O que se chamava de política perde
muito do seu interesse.

Se olharmos para o que aconteceu
nos Estados Unidos, de alguma

isso utilizando os instrumentos dos
jovens. Ou seja, se alguém quiser
falar com o jovem, não adianta fa-
lar simplesmente academicamente.
Terá de usar a internet, o Orkut.

Agora, o Obama está lá e ontem eu
o vi no Google, explicando o discur-
so que fez sobre o orçamento. Ele,
como Presidente da República, em
um vídeo curto, explicando quais são
as mudanças do orçamento, para as
pessoas entenderem sobre orçamento.
Orçamento ninguém entende, só os
especialistas. Então tem de explicar
"por que estou fazendo isso", ele

maneira, a campanha do Obama
foi uma reinvenção de comunica-
ção com a política. A política dos
Estados Unidos estava tão à mar-
gem da vida americana quanto a
política brasileira. Havia um certo
desprezo pelos "de Washington".
Todos imaginavam que o poderio da
família Clinton ia impor ao Partido
Democrático a candidatura da Hilla-
ry Clinton. Gosto muito dela. Tenho
respeito por ela. Ela tem a vantagem
de ser mulher; que é uma coisa
nova, um setor que estava à margem

etc. Mas a verdade é que a Hillary
Clinton, sem que ela quisesse, sim-
bolizava um pouco um continuísmo
de estilo. Enquanto que o Obama
significava outra coisa; também era
minoria, era negro. Mas não foi só
porque era negro (porque vários
negros tentaram e nunca consegui-
ram). É que ele teve a capacidade de
se comunicar com os jovens e fez

vai e fala. O Presidente Lula faz isso.
Não sei se diz ou não a verdade.

Não importa. A verdade é que co-
munica, fala. E fala de um jeito que
as pessoas entendem. Certamente
aqui no Brasil, como em qualquer
outro lugar que tenha, como nós,
uma massa de gente ligada ao sis-
tema de comunicação via internet,
ou os políticos aprendem a usar esse
sistema de comunicação, ou não
vão fazer nada. Porque, por meio
dele, pode-se conversar com uma
quantidade imensa de pessoas.

Por outro lado, a visão que as
pessoas têm de que, hoje em dia,
a juventude não participa, não lê;
isso tudo é conversa. O que há é
forma de participar, de ler. Ou, pelo
menos, de receber e emitir sinais;
que são tão ou mais eficientes que
as anteriores. Há algo novo, que
sociologicamente tem importância:



é a capacidade que as pessoas têm,

sobretudo os mais jovens, de, no
isolamento, estarem ligadas. "Minha

filha, meu neto, ficam em casa até de

madrugada sozinhos no quarto"... Não
estão sozinhos no quarto; estão falando.

Estão ligados com o mundo, literalmente.

Estão mais em conexão, eventualmente,

do que no passado. E a massa de infor-
mações recebidas é imensa.

Há uma zona na cidade de São Paulo,

muito pobre, que se chama Cidade
Tiradentes. Fiz muita campanha lá no

passado. A Ruth, antes de morrer, estava

fazendo uma pesquisa por lá, e me dizia:

"Você precisa voltar lá, mudou tudo, há
uma enorme quantidade de lan houses

e a meninada está toda lá!"

Essa gente aprende um inglês precário,
mas aprende. Mesmo não tendo passa-

do por escola. E mesmo sendo pobre.

É uma ilusão pensar que é um elitismo,

ao contrário. E menos elitista do que era

nossa escola tradicional à qual pouca
gente tinha acesso. Não estou fazendo

a apologia da não-escola, nem de que

esses meios de comunicação vão salvar

o mundo. Simplesmente afirmo que, se

quisermos entender o mundo como ele
é hoje, e não ficarmos com a imagem

antiga que tínhamos, teremos de admitir

que esses modos de comunicação mu-
daram muito e que - por conseqüência

- sociologicamente também temos de

tirar algumas conclusões.

Nosso mundo mental a partir do século

XIX estruturou-se com a idéia correta

que tínhamos, de que a sociedade se

organizou por classes sociais. Isso nos
parecia um conceito suficientemente

forte para explicar o comportamento.

Só que, há muito tempo, já vivemos
numa sociedade que - sem deixar de

ter classes - é de massa.

Por exemplo, hoje, cada vez mais, as
pessoas usam o mesmo tipo de roupa.

Você não distingue a classe pela roupa

- e essa loja, na Inglaterra, Max and

Spencer, teve imensa influência nisso, de

mudar o modo das pessoas se trajarem.

Você não pode mais descobrir a que
camada a pessoa pertence, pelo traje.

E mais difícil descobrir as coisas pelos

sinais exteriores. O acesso à cultura foi

amplificado. As classes persistem, por-

que o mercado é diferenciado e porque
a propriedade diferencia uma série de

coisas. O poder está vinculado a essas
diferenças; os poderes de fato, que não

dependem de eleição nem da política.
São poderes estabelecidos. As distinções

entre as camadas existem. Você pode

lutar contra isso, pode lutar para diminuí-

las. Mas as formas de comportamentos

são menos diferenciadas e as formas de
solidariedade, também.

Fomos acostumados a uma sociolo-
gia onde a coesão social era basea-

da, fundamentalmente, na estrutura

do mercado e da sociedade, das
classes, dos segmentos. Hoje, as

formas de coesão social são mais

complicadas. Até porque - como

disse aqui e todo mundo sabe - a

sociedade baseada na internet é uma
sociedade fragmentada, em que a

coesão não se dá por presença física,

mas por afinidades, que ocorrem no

plano simbólico, e que pode promo-

ver solidariedades entre camadas

muito diferenciadas.

As formas de coesão são bem mais

tênues, num certo sentido; e nenhuma

sociedade existe sem coesão. Quem

conhece um pouco de sociologia sabe

que isso é uma das questões. Mas

como se dá a sociabilidade, como
um se relaciona com o outro, o que
assegura a repetição de certas formas

de relacionamento, quais são os ele-

mentos que ligam, qual é a coesão?

Na Europa, eles dizem com orgulho
que têm "o modelo social europeu".

Haveria uma forma de coesão social

européia, em contraposição aos Es-

tados Unidos, onde não haveria tal
forma de coesão. No caso da Europa,

eles querem dizer que o Estado ajuda
as pessoas e ajuda a forma de pre-
servação do bem-estar, independen-

temente das condições individuais.

Enquanto nos Estados Unidos, não.
O que é verdade. Mas, de qualquer

maneira, as formas de coesão já não

se resumem apenas a essas duas

formas básicas: ou é o mercado que
separa e agrupa por clusters, ou é o

Estado que, de alguma maneira, ten-
de a universalizar e homogeneizar, a

despeito desses clusters.

Essa temática aumenta muito a quan-
tidade de ações voluntárias. Aumenta

muito a sensibilidade para temas que

cruzam as classes e despertam a curio-

sidade de pessoas de classes diversas.

Por fim, apesar de tudo, apesar desse
mundo que é mutável, apesar de que

tentei mostrar a vocês que hoje temos

novas formas de comunicação que são

importantes para se entender tudo isso.

Se é difícil imaginar um mundo de re-
gras fixas, é difícil fazer uma previsão

muito segura de todas as coisas. De
qualquer maneira - a despeito das

múltiplas fragmentações e da imensa



dificuldade que há para a política e
para a vida - mesmo por causa dessas

múltiplas fragmentações, continuam

existindo problemas que afetam o con-

junto, e que podem provocar formas

de solidariedade mais vitais.

No passado, o sonho de Marx era

de que, no dia em que a sociedade

não tivesse classes, todos viveriam
do mesmo jeito e a coesão seria per-

feita. Ou seja, a fraternidade adviria
da igualdade.

Hoje, dificilmente, alguém sustenta
a possibilidade de um mundo de

igualdade, por mil razões. E, por-
tanto, não há de ser só por aí que se

vá buscar formas de convergência.

É preciso buscar outras. E o mundo

deste momento tem alguns horizon-
tes, alguns desafios que - possivel-

mente - podem provocar movimen-

tos que, a despeito da fragmentação

e a despeito da diversidade de
situações objetivas, levem a uma

certa convergência ou provoquem
certo tipo de solidariedade. Uma

eu não vou falar; possivelmente
depois dessa crise financeira ela se

torne patente.

Vai ser necessário algum mecanismo
que supervisione as coisas em nível

global. Está-se vendo que o que
aconteceu foi grave. Ninguém sabe

qual vai ser o caminho final desse

percurso em que estamos, mas já
se percebe que será preciso alguma

norma e que essa norma, possivel-
mente, terá mais consistência se não

for imposta por um lado só. Difícil,

mas algum tipo de convergência
institucional pode ocorrer.

Mas existem outras. Acho que o
Obama agora mesmo demonstrou,

mais uma vez, o empenho em que se

encontra e nós já estamos com ele há

algum tempo.

A respeito de dois temas que atraves-

sam o mundo: um é a energia, outro é

a ecologia e eles estão próximos. Exis-
tem alguns riscos planetários: energia e

escassez. Em geral de água. O mau uso

das coisas. Enfim, é preciso introduzir
alguns ingredientes de racionalidade

sistêmica planetária, para evitar que

haja um agravamento da situação do
mundo, a tal ponto que possa pôr em

risco a sobrevivência da humanidade.
Verdade também que não são ime-

diatos, e tudo que não é imediato é

difícil às pessoas se ligarem, mas é real.

Existe uma questão na área de energia

e - como conseqüência - existe outra
questão na área da ecologia.

E, não por acaso, esses são temas que
tocam os jovens. De todas as pesquisas
que eu vi; além do modo de expressão

através da música e da conexão pela

internet, o tema mais próximo da ju-

ventude é o tema do meio ambiente.

Há uma preocupação verdadeira a
quem isso possa causar, realmente,

um dano muito grande. E há outros,

como as drogas, que também preci-

sam ser enfrentados - eu mesmo andei

metido nisso - porque acho que é

um tema que toca todo mundo, toca
a juventude, e não pode continuar

sendo tratado com desdém, por meio

da repressão pura e simples.

Quero concluir dizendo que, a despei-
to de todas as dificuldades, de toda a

fragmentação, da falta de comunica-

ção - mesmo entre gerações - existem

alguns caminhos pelos quais é possível

buscar uma renovação: uma renova-
ção da linguagem, uma renovação de

valores, uma renovação da política,

uma renovação das formas de coesão

para que encontremos um caminho

no qual possamos voltar a acreditar

que é possível uma sociedade me-

lhor. Não no sentido simplesmente

dos fóruns sociais, em que um outro

mundo é possível, e entendemos por

outro mundo o que eu chamo de uma
utopia regressiva. Quero dizer, uma

volta ao passado. Ninguém vai voltar
ao passado, isso é inviável.

A tecnologia está aí, o mundo vai

continuar global, mas quem sabe

seja possível, nesse mundo global
- exatamente porque ele tem esses

mecanismos de integração, que são

supranacionais e permitem que se

busque uma forma de solidariedade
ao redor de temas que transcendam

tudo isso. Será possível realmente

criar-se - vou usar uma palavra talvez

forte demais, mas sem a qual não

conseguimos mover nada - alguma

utopia em que a gente acredite. Eu
costumo dizer uma "utopia viável",

que é uma contradição dos termos,

porque utopia quer dizer "em lugar

nenhum", uma coisa que não existe.

Acho que temos de inventá-la, para

que as pessoas imaginem que possa
existir e que permita, então, refazer,

de uma maneira mais saudável, os

liames sociais entre os jovens e os

mais velhos, os homens e as mulheres,
os negros e os brancos. Enfim, alguma

utopia para que possamos, pelo me-
nos, morrer com ilusões.
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