
 

 

Na corda bamba: o despetáculo do ser 
humano 
 

O PIB aumentou 1,1% em 2019 

Produção industrial tem a terceira alta seguida e cresce 0,8% 

Vários são os dados noticiados sobre o fator “desenvolvimento” de um país. 
Somos levados a crer que o aumento da produção é a principal geradora de 
riqueza e de felicidade, atrelada à saciação dos desejos e à comodidade em 
automatizar as nossas atividades diárias. 

Tudo nesse sistema capitalista parece funcionar em perfeita ordem e 
progresso: trabalhamos todo o dia para gerar renda suficiente para pagar 
contas, repartir uma parte com o governo, alimentar-nos com produtos 
industrializados desprovidos da nutrição necessária para a manutenção da 
saúde; geramos muito lixo e nos alegramos ao descartarmos um produto por 
um novo, corroborando com a estratégia comercial de obsolescência 
planejada que injeta essa ânsia pelo consumo desenfreado.  

É sabido que a herança colonial tende a nos desconectar com tudo aquilo 
que está relacionado à nossa real origem indígena - uma inteligência 
ecológica que entende o ser humano como indivíduo integrante do 
ecossistema e não acima ou melhor que ele.  

Nós somos seres em um sistema inteligente e não os 
inteligentes dentro de um sistema. - Lua Couto 

Essa longa caminhada de não questionar os “por quês” e não agir em prol de 
uma ressignificação de nossos valores e formas de viver, tem nos mostrado 
uma sociedade cada vez mais ansiosa, doente e desconectada com a fonte 
de vida e bem-estar que é a natureza – a mãe terra, feminina e abundante.  

Esse é o ponto de vista da estudiosa indiana, física, ecofeminista e ativista 
ambiental e anti-globalização, Vandana Shiva. Ela nos alerta sobre o 
paradigma do “desenvolvimento” que no seu entender é, na verdade, um 
“mau-desenvolvimento” devido à perspectiva fragmentada e reducionista.  
Este paradigma do mau-desenvolvimento: 

 

 pressupõe que todo trabalho que não produz lucros e capital é 
improdutivo; 



 

 

 viola a integridade do orgânico, dos sistemas interconectados e 
interdependentes desencadeando processos de exploração, 
desigualdade, injustiça e violência; 

 viola a integridade e a harmonia do homem na natureza e a harmonia 
entre o homem e a mulher.  

 rompe a unidade cooperativa do masculino e feminino e coloca o 
homem desprovido do princípio feminino, acima da natureza e das 
mulheres; 

 exalta a dominação do homem sobre a natureza e a mulher – 
considerados como o “estranho passivo”; 

 reduz o papel da natureza e da mulher a “recursos” num modelo de 
anti-vida; 

 valoriza a ascensão das commodities e do dinheiro em lugar da vida. 
Na natureza - pela destruição ecológica e; na sociedade - pela 
negação das necessidades básicas; 

 ignora e destroi os estilos de vida saudáveis e sustentáveis. 

 

Fica claro, então, que a resposta para uma sociedade mais igualitária e 
coerente com o sentido de um “desenvolvimento ecossistêmico” é a 
valorização, o reconhecimento e a ocupação do princípio feminino nos 
espaços relacionais. 

Equilibre-se quem puder  
Sempre estaremos atravessando algum caminho. Isso de querer chegar a 
algum lugar de felicidade e sucesso é utopia. A felicidade é uma escolha e é 
exercitada e vivida dia após dia, durante toda essa travessia. O sucesso, é 
senão, a sua realização pessoal que pode se dar através da profissão e da 
carreira, ou na construção de uma família, ou através de sua atuação em prol 
de pessoas e comunidades.  

Dois mil e vinte é afirmado como sendo o ano do “ultimato”, momento que 
nos oferece uma dolorosa e estranha oportunidade de repensar sobre nossas 
escolhas e sobre nossa postura diante da vida.  

Todos fomos convidados a descer do salto, a sair de cena, a deixar de fazer 
o que estávamos fazendo para voltar para casa e ficar em casa. Um lugar que 
nos é tão íntimo e que precisou ser ressetado e reconfigurado para lidar com 
uma nova realidade.  

Todos tivemos de aprender a dar respostas a esta nova realidade 
extremamente desafiadora. Os agentes culturais, em todas as suas vertentes 
e linguagens criativas, desenvolvem, naturalmente, um olhar e uma escuta 
mais sensíveis com relação à interconexão entre corpos, elementos e sujeitos 



 

 

por ser esta a via de aprendizado e conhecimento que nutrem a criação 
artística: a observação e a capacidade de associação e integração. De um lado 
oposto, todos somos contaminados com o imperativo capitalista que nos 
desconecta com o nosso self, nos adestrando em uma cadeia com doses de 
“felicidade” instantânea onde investimos nosso tempo e toda uma vida e 
experiência terrestre retroalimentando uma contradição disfarçada de 
liberdade.  

A espécie humana, ao contrário de outras, produz (...), sempre 
novas possibilidades de causar a própria extinção. - Stefano 

Mancuso 

O desenvolvimento assim como o conhecemos, é um projeto carregado de 
crenças, uma arma ideológica que destroi a natureza e deturpa o 
entendimento de “progresso”, “felicidade” e “bem-estar social”. 

Estamos interconectados. Cada ação gera uma reação. A tendência de nos 
acharmos melhores que as plantas e qualquer outro ser vivo é a causa deste 
desequilíbrio ao qual atravessamos. Reduzimos o nosso poder de criação e 
resiliência a favor da destruição mascarada de espetáculo. 

Que possamos aprender, nesta bamba travessia, a enxergar o próximo com 
amor e empatia. Assim, estaremos em equilíbrio com a nossa essência e em 
sintonia com esta rede de energia e de corpos interconectados rumo à 
prosperidade e ao verdadeiro progresso. 
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