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Há solução para a humanidade? 

 

 Esta é a grande questão. Foi muito brevemente discutida em artigo deste 

blog (http://alaorchaves.com.br/sera-a-autodestruicao-o-destino-humano/). Não está 

respondida, mas o será em coisa de séculos. Talvez não mais existam humanos 

para tomar conhecimento da resposta, nem da história que levou a ela. Elefantes e 

rinocerontes talvez já não estejam sendo mortos a tiros na savana africana, por 

falta de demanda para seus chifres. Com o tempo, também se extinguirão, como se 

extinguem todas as espécies. A vida terrestre seguirá sua história, não mais 

perturbada por uma espécie que nada podia deter, exceto ela própria. Por pelo 

menos mais dez milênios, as pirâmides se elevarão sobre a areia, como templo do 

Homo Deus. Florestas e sedimentos ocultarão quase todos os outros vestígios da 

existência da espécie que se extinguiu precocemente por julgar-se divina. 

 Mas a resposta pode ser outra. Daqui a mil anos, quem sabe, o céu estará 

repleto de naves que vistoriam a Terra com absurda resolução. Os sistemas de IA 

que analisam seus dados verão um planeta coberto por paisagens que, pela 

sensibilidade humana – que sabem interpretar – são muito bonitas. Não verão 

sinais de poluição, as cidades estarão espalhadas sob bosques. Entre uma 

operação e outra, um dado aparato de IA pode exclamar, como se fosse dotado de 

consciência e emoções: O sapiens deu certo! 

 Nosso caminho até aqui 

 

 Não se conhece outra dinâmica pela qual os seres vivos possam evoluir e se 

diversificar, a partir de algum tipo de molécula capaz de replicar-se, exceto o 

proposto por Darwin, mais tarde detalhado com a redescoberta dos genes e o 

desvendamento da sua estrutura molecular. Os genes codificam o 

desenvolvimento, a anatomia, a fisiologia e o comportamento dos organismos. Os 

genes são diversificados e sofrem mutações, por erros de cópia de si mesmos ou 

por efeitos do meio ambiente. 

 A lei da evolução darwiniana é muito simples. O ambiente seleciona os 

indivíduos mais aptos, e a medida da aptidão é a capacidade do indivíduo de 

produzir cópias viáveis dos seus genes. Sobreviver e gerar prole, este é o princípio 

e o metro do sucesso darwiniano. Não há receita melhor para gerar organismos 
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egoístas. Em 1964, William D. Hamilton mostrou que, em dadas condições, o 

indivíduo pode, com sucesso ainda maior, gerar cópias dos seus genes 

sacrificando-se em benefício da sobrevivência de parentes – com quem compartilha 

grande parte dos genes. Hamilton descobriu a origem do nepotismo, que no mesmo 

ano John Maynard Smith denominou altruísmo de parentes.  Hamilton explicou 

Jair Bolsonaro e porque ele põe sua ambição política em risco para proteger os 

filhos. 

 Em 1965, Maynard Smith mostrou que membros de grupos que se 

relacionam frequentemente podem se sacrificar em benefício uns dos outros, em 

um jogo de soma positiva: a soma dos benefícios é maior do que a dos sacrifícios. 

Descobriu assim o altruísmo recíproco, que melhor se expressa no conflito entre 

„Nós e Eles‟. Mais que Hamilton, Smith foi biólogo com ótima formação matemática. 

Ambos admiravam Ronald Fischer, que explicou matematicamente porque a teoria 

de Darwin funciona. Deram um passo adiante e explicaram metade da história 

humana.  

 O sapiens, que apareceu há mais de 200 mil anos, é o último remanescente 

do gênero Homo, que surgiu há cerca de 2,6 milhões de anos. Tem um cérebro 

grande e avançado, que lhe possibilitou o desenvolvimento da fala gramatical, um 

dos maiores e mais misteriosos eventos da evolução biológica. A 

arqueopaleontologia mostra que o sapiens foi muito violento desde sua origem. 

Ossadas em muitos sítios arqueológicos revelam fração considerável de fraturas, 

aparentemente, produzidas por violência. Sabe-se também que o sapiens, e antes 

dele outras espécies humanas, cuidava dos fracos e doentes.  Essa dualidade 

cooperação-agressão é parte da natureza humana. Desde a revolução neolítica, 

acredita-se, líderes hábeis e impiedosos começaram a dominar povos inteiros, e 

submetê-los à sua autoridade. Surgiram os reis e seus exércitos. Do nepotismo 

resultou que esses reinados eram hereditários. Há 5,5 mil anos, no Egito e pela 

primeira vez, diferentes reinos e povos foram submetidos a uma única autoridade 

central. Foi assim inaugurada a era dos impérios, que por longo tempo dominaram 

a maior parte da humanidade. O último império foi o da China, criado em 221 a. C. 

e capaz de resistir até 1912.  

A violência marcou toda a história da humanidade. As mortes por homicídio, 

por guerras ou por perseguições religiosas acumularam somas assombrosas de 

cadáveres. Com inacreditável frequência, reis, imperadores e seguidores fanáticos 

de religiões monoteístas foram pessoas muito cruéis. Essa é a nossa herança. 

 

 A violência está declinando 

 

 Não muitas pessoas acreditam nesse fato, em parte por causa da miopia 

histórica: as calamidades recentes são as primeiras que ocorrem à nossa memória. 

Em 2011, Steven Pinker publicou The better angels our our nature, um livro de 

800 páginas, com massa enorme de dados, publicado em Português com o título 

Os anjos bons da nossa natureza. Vários acadêmicos criticaram o livro. Essas 

críticas perderam força, até mesmo porque recentemente outros pesquisadores ou 



grupos de pesquisa passaram a coletar e organizar dados sobre a frequência – e o 

índice de fatalidades – de conflitos de várias escalas e naturezas. Mattew White, 

autointitulado atrocitologista, vem trabalhando há longo tempo no estudo dos 

grandes conflitos, que ele compila, com as fatalidades estimadas, em um livro que 

vem sendo atualizado com novos títulos. O título mais recente (2012) é Atrocities: 

the 100 deadliest episodes in human history.  

A Segunda Grande Guerra é o conflito como o maior número de baixas 

humanas, estimadas em 55 milhões, o que equivale a 2,3% da população mundial 

à época. Pinker ponderou que, no estudo da história dos grandes conflitos, esse 

número relativo de fatalidades é mais significativo do que o número absoluto. 

Nessa métrica, a Segunda Guerra é o nono mais letal da história.  

O pior deles foi a Revolta de An Lushan. Durante a dinastia Tang, a China 

expandiu-se ao oeste mais do que em qualquer outra época, antes ou depois. O 

avanço foi eventualmente limitado por tribos de várias etnias da Ásia Central, que 

tinham adotado o Islã ao seu modo.  

Lushan nasceu no Turquestão em 703, filho de mãe turca. Seu pai era 

provavelmente do povo sogdiano, fragmento do povo iraniano que floresceu no 

atual Uzbequistão. Fugindo de conflitos em que sua tribo perdeu, Lushan chegou a 

uma província nos limites ocidentais do império chinês e foi acolhido por um chefe 

guerreiro turco, de quem adotou o sobrenome An. Destacou-se como chefe de 

bandidos, o que o qualificou para oficial e, mais tarde, general do exército chinês. 

Ganhou prestígio em lutas contra tribos „bárbaras‟ no extremo noroeste da China, 

de quem descendia.  Em 755, iniciou uma rebelião contra o imperador Xuanzong. 

Quase toda história na china imperial é repleta de eunucos, espiões, concubinas e 

traidores. A história de An Lushan é uma das mais complicadas, mas temos de ficar 

no essencial. Lushan foi assassinado pelo seu eunuco favorito, por ordens de seu 

filho An Qingxu. Em vingança, Shi Simming, o melhor amigo de Lushan, matou 

Qingxu e passou a liderar a rebelião, que em oito anos resultou em estimadas 36 

milhões mortes, 15% da população mundial naquele tempo. Os revisionistas 

negam, atestam que isso é impossível. Mas o fato é que o censo chinês, com 

muitos séculos de tradição, revela essa verdade acima de qualquer dúvida 

razoável. Um século depois, a China ainda estava longe de recuperar sua 

população anterior à revolta. 

 Os dados compilados por White são coletados de forma cuidadosa, embora 

em alguns casos ele adote números revisionistas após os indicados pelas 

evidências. Na Bíblia hebraica, ele contabiliza um total de 1,2 milhões de mortes 

em conflitos de grande escala, a maioria deles genocídios ordenados por Deus – 

não computadas, obviamente, as estimadas 20 milhões de mortes causadas pelo 

dilúvio.  A Bíblia, escrita entre os séculos X e V a. C., é uma coletânea de lendas e 

narrativas do povo de Judá, e de outras tribos do Oriente Médio, escritas por 

israelitas de forma a compor uma glorificação do seu povo.  A violência descrita na 

Bíblia, assim como a das obras de Homero, espelha a violência dos israelitas e 

gregos da época. Como apontou o judeu Pinker, “Tenham ou não realmente 

praticado o genocídio, os israelitas achavam que ele era uma boa ideia.” 



 

 Roma, oito quilômetros quadrados 

 

Em 73 a. C., Espártaco, escravo oriundo da Trácia que fazia curso de 

gladiador em Cápia (Itália), liderou uma sublevação dos escravos internos. Coisa 

de meia centena, provavelmente mais, sobreviveu à luta contra os guardas e fugiu. 

Vagando em fuga pela península, o bando foi ganhando adeptos que chegaram a 

somar 40 mil, nem todos eles escravos. Expedições de pretorianos foram enviadas 

de Roma para contê-los, mas foram derrotadas. No ano 71, o senado enviou um 

numeroso e bem armado exército sob o comando de Marco Licínio Crasso, que 

após derrotas e vitórias em batalhas, venceu a guerra. Crasso não achou 

Espártaco entre os derrotados sobreviventes. Trouxe-os acorrentados até Roma e 

crucificou os 6 mil que chegaram vivos. Essa execução em massa ganhou registro 

por causa do número de cruzes e corpos, enfileirados ao longo de 16 quilômetros 

às margens da via Ápia. Mas Crasso apenas cumpriu a lei da república romana: 

escravos revoltosos eram condenados à crucificação, uma forma atroz de martírio.  

 Roma, situada no centro da península itálica, era uma cidade de área 

pequena. Na configuração final, suas muralhas cercavam uma área de oito 

quilômetros quadrados. Mas, por mais de meio milênio, Roma dominou boa parte 

do Ocidente.  

 Roma nasceu, como reinado, em 753 a. C. Em 509 a. C., virou república e, 

em 27 a. C., virou império. Ruiu, em 476 d. C., ao final de prolongada sequência de 

ataques de „bárbaros‟ germânicos. Na queda do Império Romano do Ocidente, a 

parte que, depois do ano 306, tinha Roma como capital, morreram cerca de 7 

milhões de pessoas. Conflitos que resultaram em grande número de fatalidades 

foram comuns na história romana.  

Já no início da era republicana, Roma dominava a maior parte da península 

italiana. Tornou-se inevitável seu conflito com Cartago, cidade-estado fenícia na 

costa norte da África – mais precisamente, na costa da Tunísia, a pouca distância a 

sudoeste da Sicília. Cartago dominava uma extensa área costeira da África e várias 

ilhas do Mediterrâneo, dentre elas a Sicília. O conflito entre Roma e Cartago levou 

a três guerras – as chamadas guerras púnicas – no período 264-146 a. C., que 

geraram 1,25-1,85 milhões de mortes.  Considerando as margens de erro, isso 

representa o triplo das mortes envolvidas na construção do império persa – Império 

Aquemênida – por Ciro, em meados do século VII a. C., e também na conquista 

desse império por Alexandre Magno, em 334-331 a. C. Pela primeira vez, conflitos 

no Ocidente alcançaram letalidade em escala quase chinesa. 

Ao iniciar a fase imperial, Roma já teria um milhão de habitantes, e 

controlava um império que incluía o Egito, a Grécia, a Península Ibérica e a Gália, 

atual França. Todo o Mediterrâneo estava sob seu controle. Sob esses domínios, 

viviam pelo menos 50 milhões de pessoas, aproximadamente o número de 

habitantes da China. Toda a história romana foi marcada pela violência. Em todas 

as grandes cidades do império havia arenas, que eram grandes circos. O esporte 

das arenas era sempre algum espetáculo mortal, que o público aplaudia 



ruidosamente. Escravos ou criminosos mais fortes eram treinados em escolas de 

gladiadores. Nas arenas, travavam lutas mortais entre si ou com animais. 

Criminosos imprestáveis para gladiadores eram devorados por feras, ou 

massacrados por gladiadores. Muitos judeus também tiveram o mesmo fim. Os 

cristãos figuram com mais alarde nessa crônica, mas seus mortos nas arenas não 

passaram de 2 mil. 

Os gladiadores eram educados para aprender a morrer. O vencido na luta 

aguardava impassivelmente a sentença de morte, ou clemência, que o público dava 

com um sinal do polegar. Alguns se tomavam muito queridos do público, algumas 

vezes ídolos populares semelhantes aos expoentes esportivos atuais. Senadores, 

cônsules e até mesmo o imperador sentiam ciúmes de gladiadores mais admirados 

e queridos pelo povo do que eles próprios. Os poderosos apresentavam os 

gladiadores como símbolos da força e destemor do romano. No entanto, nenhum 

deles, nem mesmo algum dos grandes generais que conquistavam glória nos 

campos de batalha, se ofereceu para uma luta na arena. O Coliseu de Roma, 

inaugurado no ano 80, foi a maior e mais famosa das arenas. Nos seus 390 anos 

de história, mais de 400 mil pessoas morreram ali.  

O imperador romano tinha o direito de nomear seu sucessor, que não era 

necessariamente um filho seu, nem mesmo um parente próximo. Mas as sucessões 

do poder imperial raramente eram um evento tranquilo. Com frequência, o sucessor 

mais provável era assassinado por outro que ambicionava o poder e imaginava ser 

o segundo na preferência do imperador. Roma teve 82 imperadores, e dezoito 

deles foram assassinados por parentes, rivais ou chefes da guarda pretoriana. Os 

parentes eram os mais perigosos.  

Um brevíssimo resumo da vida de Júlia Agripina, cuja história é ainda muito 

mais rica em coisas torpes, ilustra a vida na corte romana. Agripina era a irmã mais 

velha de Calígula, o terceiro imperador romano. Tinha duas irmãs mais novas, Júlia 

Drusília e Júlia Lívila. Calígula teve relações incestuosas com as três irmãs. 

Agripina esforçou-se em vão para conceber em filho do irmão imperador. Drusília, 

então casada com Lépido, teve sucesso nisso, mas morreu no final da gravidez. 

Agripina, Lívila e Lépido tramaram a morte de Calígula, mas foram descobertos. 

Lépido foi executado, Agripina e Lívila foram exiladas. Calígula foi morto pelo seu 

tio Cláudio e membros da guarda pretoriana, que proclamaram Cláudio imperador. 

Cláudio revogou o decreto de exílio de Agripina e Lívila, e acabou contraindo seu 

quarto casamento com a sobrinha Agripina. Esta fora casada antes e tinha um filho, 

Nero. Agripina convenceu Cláudio a adotar Nero como filho e nomeá-lo seu 

sucessor ao trono. Acabou sendo morta pelo filho Nero, então imperador, contra 

quem ela já tramava, pois tinha outro filho mais jovem, e não conseguia controlar 

Nero. 

Roma foi a grande ponte entre a civilização grega e a Europa medieval, que 

levou à renascença, à revolução científica e ao mundo moderno.  

 

Gengis Khan 

 



A árdua vida em lugares inóspitos costuma gerar culturas mais ásperas. A 

China é contornada, ao oeste e ao norte, por locais onde apenas povos resilientes 

podem sobreviver. O Tibete é o „teto do mundo‟, ao seu norte temos a atual 

província de Xinjiang, onde vivem os uigures, que são turcomanos. Indo para o 

leste, acima do deserto de Gobi, no século XIII havia mongóis, tártaros e manchus, 

quase todos miscigenados com os hunos Xiongnu, que no século II emigraram para 

a Ásia Central, onde também se miscigenaram com os povos locais do Azerbajão, 

Cazaquistão, Quirquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Turquia. Dali, no século 

IV, foram para a Europa, a partir da Rússia e do Danúbio, criando terror por onde 

passavam. Talvez sejam ancestrais de um alemão simpático que você vê tomando 

cerveja em Munique. Todos esses povos, fora os tibetanos, eram cavaleiros 

nômades, adeptos da batalha, da espada e do arco.  

Por volta de 1162, em uma das tribos mongóis, que enalteciam a violência e 

consideravam a misericórdia um sinal de fraqueza, nasceu Temudjin, que na 

infância teve o pai morto por tártaros. Aos nove anos de idade, teria matado seu 

meio-irmão pela posse de uma caça que Temudjin abatera. Temudjin demorou em 

afirmar-se na sua própria tribo. Mas, em 1206, já dominava todo o povo mongol e 

ainda os tártaros. Deu-se o nome de Gengis Kahn (ou can), que significa líder 

supremo (Gengis) dos cans. Com um exército de 35 mil mongóis e tártaros, invadiu 

o norte da China após transpor as muralhas. O império chinês estava dividido pelas 

dinastias Jin, que dominava o norte, e Song, que dominava o sul. Gengis Kahn 

conquistou o norte – e sua capital Pequim – numa série de ataques genocidas que 

mataram 30 milhões de chineses. Em vida, matou 40 milhões de pessoas. Muitos 

apontam Gengis Kahn como o homem mais perverso da história. O Império 

Mongol, criado por ele, foi o mais vasto da história, cobrindo 24 milhões de km2, e 

só se desmantelou, em 1368, por desavenças entre os herdeiros.  

Tamerlão, um turco-mongol descendente de Gengis Kahn, emergiu 

subitamente no Uzbequistão. Foi um dos últimos imperadores oriundos dessa 

cultura. Destruiu e conquistou o canato de Chagatai, que dominava boa parte da 

Ásia Central. Matou cerca de 17 milhões de pessoas. Jorge Luis Borges assim o 

descreve: 

 

   TAMERLÃO 

   (1336-1405) 

 

 Meu reino é deste mundo. Carcereiros 

 E cárceres e espadas executam 

 A ordem que não repito. Minha palavra 

 Mais ínfima é de ferro. Até o secreto  

Coração das pessoas que não ouviram 

Jamais meu nome, em confins longínquos, 

É instrumento dócil do meu arbítrio. 

[...] 

 



 Violência na escala chinesa 

 

Na história chinesa, todos os números são grandes. O vale do rio Amarelo, a 

milênios a região mais populosa da China, foi de longe o maior cenário de conflitos 

sangrentos do planeta. Por mais de dois séculos. No período 475-221 a. C., a parte 

oriental do vale, e mais áreas no entorno, foi disputada por uma dúzia de estados 

guerreiros. Nessa disputa, morreram 1,5 milhões de pessoas. Um dos chefes 

guerreiros, nascido Zheng, finalmente conquistou os outros em 221 a. C., e deu-se 

o nome Qin Shi Huang Di, literalmente Primeiro Imperador Augusto da China. Qin 

queria uma nação com novas regras e normas, mas livros antigos proibiam as 

mudanças. Mandou buscar todos os livros sobre a história, a moralidade e os 

costumes da china. Amontoou-os em uma enorme pirâmide e mandou atear fogo. 

Instigado pelo seu impetuoso primeiro ministro Si Li, Qin iniciou as transformações. 

Deu começo à construção das muralhas, para se proteger de tribos nômades que 

desciam do norte para saquear a China. 

  Eruditos de várias partes acorreram ao palácio para falar sobre preservação 

dos valores chineses. Eram 460, e Qin os enterrou vivos. Não veio mais nenhum, 

mas depois da morte de Qin os eruditos sobreviventes reescreveram o que podiam 

lembrar. Não surpreende que a história da China anterior a Qin seja tão pouco 

conhecida. 

No seu curto império de 11 anos, Qin matou um milhão de pessoas. Sua 

morte levou a disputas sangrentas pelo poder. Em 202 a. C., Liu Bang assumiu o 

trono e criou a dinastia Han, que governou a China, com uma interrupção de 15 

anos, até o ano 220. Houve duas dinastias Han, a do Oriente (202 a.C.-9 d.C.) e a 

do Ocidente (24-220). Nesse período, a China teve grande prosperidade e ganhou 

a identidade nacional que a distingue até hoje. Atingiu área de 6,5 milhões de km2. 

Estabeleceu a rota da seda, que cruzava a atual região autônoma de Xingjian, o 

norte da Ásia Central e atingia o Mediterrâneo. A China estabeleceu comércio com 

a Ásia Central, o Oriente Médio e Roma.  Desenvolveu sua astronomia, sua 

matemática (criação dos números negativos, de métodos matemáticos matriciais, 

demonstração do teorema de Pitágoras). Desenvolveu-se tecnicamente. Em 2, fez 

o primeiro censo nacional: 57.671.400 pessoas e 12.266.470 habitações. Esses 

censos foram feitos periodicamente (nos períodos de paz, às vezes de 10 em 10 

anos) desde então, o que é preciosa fonte para o estudo da história chinesa.  

Em quase toda a antiguidade, e todo o Oriente, mulheres não podiam ser 

monarcas. Mas algumas alcançavam grande poder. Na China, Coreia, Japão, 

Vietnam e Índia, esposas ou viúvas do imperador que alcançavam grande 

protagonismo no sistema imperial recebiam um título, que na língua inglesa foi 

traduzido por Empress Dowager. Na China, 17 mulheres receberam esse título, e 

a mais famosa delas foi Wang Zhengjun (71 a. C.-13 d. C.); como se vê, viveu 

longamente. Desde que seu marido, o imperador Liu Yan, ficou velho para 

governar, ela assumiu o poder de fato. Conseguiu fazer imperadores seu filho, dois 

meio-netos e um neto-sobrinho. Fiel a seu clã, durante todo esse tempo conseguiu 

que um Wang fosse comandante geral das forças armadas. O último deles, seu 



sobrinho Wang Mang, usurpou o trono e criou, em 8, sua própria dinastia Xin. 

Wang Mang é visto de maneira distinta, e oposta, por diferentes historiadores, mas 

seu governo foi desastroso. Criou conflitos com tribos vizinhas, dentre elas os 

temíveis Xiongnu, que eram hunos, e teve de enfrentar rebeliões de camponeses. 

Responde por 10 milhões de mortes. Em 24, a dinastia Han foi restaurada como 

dinastia Han do Ocidente.  

Ao longo da história, as famílias reais foram problemáticas. O monarca não 

pode confiar na esposa, pois ela se sentirá mais segura se o marido for trocado no 

trono por um dos seus filhos. O primogênito não pode confiar no irmão mais novo 

nem no tio paterno, pois se ele morre ambos sobem na linha de sucessão. Os 

egípcios resolveram esse problema com sucesso casando o primogênito com sua 

irmã, monarcas europeus tentaram resolvê-lo casando-se com sua sobrinha mais 

influente. Na dinastia Han Ocidental, optou-se pelo esvaziamento do poder da 

esposa e dos parentes do imperador. Encheram o palácio real de eunucos, que não 

têm herdeiros, e por isso supostamente menos ambições. A suposição mostrou-se 

falsa. Os eunucos têm projetos imediatistas de poder e vidas nababescas. Em 

conluio, armam tramas em que só eles ganham e aos outros resta o caos. Essa 

lógica perversa levou à corrupção e à ruína da dinastia Han. Um marco dessa ruína 

foi a Rebelião dos Turbantes Amarelos, que se iniciou em 184. Em 220, a dinastia 

Han tinha sido abolida e a China ficou dividida em três estados (Três Reinos da 

China): Wei, Shu e Hu. O monarca de cada estado proclamava ser o imperador de 

toda a China, e a disputa entre eles, extremamente sangrenta, só teve fim em 280. 

Nos quase cem anos que vão de 184 a 280, houve mortes violentas em grande 

escala. Matthew White chega à soma de 37 milhões de baixas. 

Como se sabe, Gengis Khan matou 30 milhões de chineses na conquista da 

metade norte da China. Seu neto Kublai Kahn (1215-1294) conquistou a dinastia 

Song, que dominava a metade sul, unificou a China sob seu domínio e fundou a 

dinastia Luan (1271-1368). Kublai não empregou na conquista os métodos 

genocidas de seu avô. Entendeu que, em vez de aniquilar civis chineses, era 

melhor mantê-los vivos, como geradores de riquezas e pagadores de impostos. 

Mas os mongóis não sabiam como administrar o sistema produtivo chinês, com seu 

sistema de agricultura intensiva irrigada com água do rio Amarelo. Também não 

sabiam como lidar com a burocracia profissional chinesa, organizada desde a 

dinastia Han. Os chineses eram tratados como uma raça inferior, discriminada na 

alocação dos altos cargos administrativos em benefício de mongóis despreparados. 

Descuidaram da manutenção com vasto sistema de diques que continham o rio 

Amarelo. Parte deles rompeu em 1288 e novamente em 1332-33, levando a 

enchentes e destruição de lavouras que resultaram na morte de 7 milhões de 

pessoas. Em 1344 uma grande enchente arruinou o Grande Canal, de mais de 

1500 km, que se estendia na direção sul-norte e permitia o transporte seguro de 

grãos a regiões do norte, incluindo a capital Pequim. Os grãos passaram a ser 

transportados por mar e com isso sujeitos à ação de piratas. Em 1351, um 

imperador mongol colocou 150 mil camponeses chineses para trabalhar como 

escravos na recuperação do canal, fustigados por 20 mil soldados, o que gerou 



uma enorme rebelião. Finalmente, os chineses venceram os mongóis e criaram a 

dinastia Ming (1368-1644). Os longos conflitos levaram a 30 milhões de mortes. 

Com a dinastia Ming, os Han, que eram a maior etnia da China, retomaram o 

controle do país. Mas sucumbiram em 1644, desta vez conquistados pelos 

manchus, os quais criaram a dinastia Qing – que perdurou até 1912. Nos 14 anos 

de luta entre chineses e manchus, morreram 25 milhões de pessoas, na maioria 

chinesas.  

A dinastia Qing foi desastrosa em muitos aspectos. Mas, nesta sessão, o 

foco é a violência, campo em que se destacou a Rebelião Taiping (1850-1864), 

iniciada por Hong Xiuquan, um visionário messiânico que dizia ser irmão mais 

novo de Jesus Cristo. Saiu pelas aldeias do sul da China anunciando a Era Taiping 

(Era da Paz Celestial) e foi aclamado Rei Celestial. Seu reino utópico era uma 

teocracia comunista. Os camponeses, revoltados com os manchus e os Qing, o 

seguiam passionalmente. Xiuquan ganhou pelo menos 2 milhões de seguidores. 

Formou-se um exército de revoltosos que chegou a congregar 120 mil guerreiros 

mal armados. Terminada a segunda guerra do ópio, britânicos e outros europeus 

ajudaram os Qing a debelar a rebelião. Vendo próximo o seu fim, Xiuquan matou-se 

ou foi envenenado em 1864. Estima-se que de 30 a 50 milhões de pessoas tenham 

morrido na rebelião. Mattew White, cautelosamente, propõe a cifra de 20 milhões. 

O dramático episódio ilustra a fascinação que as utopias podem exercer sobre os 

oprimidos. 

 

A Revolução Francesa 

 

No século XIV, iniciou-se na Europa uma série de transformações culturais, 

políticas e econômicas sem precedente na história. Isso foi tratado nesta página 

(http://alaorchaves.com.br/origem-europeia-da-modernidae/). Uma das causas 

próximas dessas transformações foram as Cruzadas (1095-1291), que abriram o 

Mediterrâneo para o comércio das cidades-estados italianas da Toscana. Além de 

riqueza, esse comércio trouxe a cultura árabe: sua álgebra, que incorporara a 

indiana, sua ciência e sua visão da cultura greco-romana. Várias culturas marcaram 

encontro na Itália. Essa semente espalhou-se pela Europa e deu origem ao 

Renascimento, à Reforma, à Revolução Científica, ao Iluminismo e à 

Revolução Industrial.  

A Revolução Francesa não foi apenas um período de tumulto e rebeliões 

que varreram a França por vários anos a partir de 1789, que decapitou Luis XVI e 

outras 30-40 mil pessoas. Ela é uma transformação que ainda está em andamento. 

Sua semente é o Iluminismo com seu ideário racionalista, laico e republicano – 

tomado este último no seu sentido original, que é democrático. As monarquias 

absolutistas da área continental entraram em pânico e tentaram socorrer Luis XVI e 

o resto da nobreza, que junto com o clero perdera seus privilégios: a ideia 

republicana podia ser contaminosa. Por meio de sucessivas coligações, 

guerrearam contra a França. Primeiro cônsul, depois imperador, Napoleão 

transformou os opositores da França em meros peões, e o continente em tabuleiro. 

http://alaorchaves.com.br/origem-europeia-da-modernidae/


Contava, o que é raro, com um exército que lutava sem soldo, por patriotismo. 

Morreram 4 milhões de pessoas. A Inglaterra, que também temia a fúria francesa, 

sustentou com moeda forte seus exércitos e os dos aliados no continente. Derrotou 

Napoleão – e nisso acumulou um débito público de 220% do PIB – mas não o 

ideário que movia suas forças. 

No curto prazo, quase tudo na Revolução Francesa deu errado. Da época 

napoleônica, o que de melhor ficou foram a Sinfonia Heroica de Beethoven e 

Raskólnikov, personagem do romance Crime e Castigo. A república francesa só se 

estabeleceu de forma duradoura em 1870, mas desde então, e mesmo antes, se 

espalha por muitos países do mundo. Sua essência é a democracia, expressa no 

princípio „liberdade, igualdade, fraternidade’. 

Esse princípio pressupõe direitos que devem ser universais. Mas as pessoas 

que o proclamaram o conceberam em sentido muito restrito, e ele só se aplicaria a 

homens brancos europeus. Demorou um século até que ele também valesse para 

„raças‟ não europeias, e mais várias décadas até que também valesse para 

mulheres. Hoje, esses direitos estão gravados nas leis de todos os países 

democráticos. Mas os avanços são lentos e cheios de retrocessos. Vivemos a era 

dos direitos, mas não é fácil entendê-los na sua plenitude e fazê-los valer na 

prática. 

Igualdade, dos três, é o princípio de mais difícil compreensão e realização. 

Ele não pode se impor acima do direito de liberdade, e na prática a liberdade não 

se sustenta se não incluir o direito à propriedade privada: sem a propriedade 

privada, qualquer sociedade em pouco tempo é esmagada pela opressão do 

estado. Uma extensão indispensável do direito das pessoas à propriedade é seu 

direito de empreender, de usar suas posses para produzir bens materiais ou 

imateriais. O capitalismo é parte indispensável da democracia; historicamente, na 

verdade a antecedeu. O capitalismo, obviamente, conflita com a igualdade 

econômica. No sistema capitalista, uns têm muito mais riqueza do que a maioria 

dos outros.  

O sistema capitalista democrático é dinâmico, muito mais dinâmico do que 

qualquer outro. Não por outra razão, no mundo contemporâneo, influenciado pela 

democracia capitalista, tudo muda com rapidez nunca vista. Não obstante esse 

dinamismo, muitas mudanças, de enorme importância, têm sido muito lentas.  

As percepções do que sejam os direitos humanos são também muito 

dinâmicas, e novos direitos serão percebidos e reconhecidos no futuro. Hoje sequer 

chega a ser civilizado ignorar que todo ser humano tem direito a saúde, educação, 

segurança pessoal e à livre expressão de suas ideias. O limite de sua liberdade de 

agir é o interesse da sociedade em que ele vive. Obviamente, seu direito de agir 

não se expande sem limites, como o de um gás não confinado. A convivência de 

pessoas livres impõe limites à liberdade, que devem ser claramente definidos por 

meio de leis. Dentro da lei, o indivíduo é livre. Se transgredir a lei, ele em princípio 

estará ferindo o direito de outros, e poderá ser punido, após julgamento em 

procedimentos também previamente regulados que lhe garantem amplo direito de 

defesa. Vê-se que, só para compatibilizar os direitos de pessoas distintas, é 



necessário que a sociedade crie dois poderes: um – Poder Legislativo – órgão 

colegiado eleito pelo povo que, por meio de leis, estabelece limites para a liberdade 

de ação dos indivíduos e das organizações, inclusive o Estado, que é a 

organização suprema de toda a sociedade; outro – Poder Judiciário – que julga 

acusações de violação de leis e arbitra penalidades cabíveis segundo essas 

mesmas leis.  

Para completar, temos o Poder Executivo, um amplo arcabouço 

burocrático, sob o comando de um líder, que faz rodar toda a estrutura prática 

necessária para que a sociedade funcione e que os direitos individuais sejam 

providos. O líder do poder executivo pode ser eleito pelo colégio legislativo ou 

diretamente pelo povo. Os membros do poder judiciário são usualmente 

selecionados por concurso público, embora sua escolha por eleições também seja 

democrática. Essa divisão de poderes nunca existiu antes da Revolução Francesa. 

Fora uma experiência em parte da Grécia – que descobriu o indivíduo – em que 

noções de democracia foram postas em prática de forma limitada, todo o poder 

sempre esteve concentrado nas mãos de um monarca que era sucedido por 

hereditariedade.  

Democracia, no seu sentido genuíno, pressupõe toda essa organização 

social que descrevemos. Alguns a chamam democracia ocidental. Como a 

palavra democracia tem hoje um apelo universal, é comum falar-se em „outras 

formas de democracia‟, um eufemismo vazio empregado para tentar legitimar 

formas diversas de tirania.  

 

Justiça social 

 

O mundo democrático tem avançado lentamente no campo da justiça social. 

A imensa riqueza criada pela ciência e a tecnologia continua sendo muito mal 

distribuída. Muitos pensam que o problema é insolúvel no sistema capitalista, o que 

é falso. Se dois séculos são uma eternidade na escala de tempo de uma vida 

humana, é um tempo curto nos dez milênios desde o surgimento de grandes 

sociedades. A democracia capitalista é um sistema dinâmico que talvez evolua 

naturalmente para a socialdemocracia. Isso já aconteceu nos países escandinavos 

e está em andamento em vários outros locais. Na socialdemocracia, a riqueza é 

desigual. Mas a toda pessoa são garantidos os direitos à educação, à saúde e a 

uma vida confortável. A qualidade desses benefícios, obviamente, avança com a 

produtividade da sociedade como um todo.  

Na grande maioria dos países, os benefícios garantidos pelo estado ainda 

são muito pequenos ou até inteiramente inexistentes. Quase sempre, tais países 

não são democráticos ou não são realmente capitalistas. Isso ocorre, em grau 

diversificado, na África e na América Latina, regiões que progridem com muita 

lentidão exatamente porque não atingiram esses regimes.  

Na América Latina, em grau ainda maior na África, ainda vivemos o chamado 

patrimonialismo, no qual uma minoria se apodera do estado para auferir 

benefícios e privilégios. Isso, obviamente, não é democracia. Também não é 



capitalismo, pois nesses trópicos a riqueza só ocasionalmente é obtida por meio da 

inovação e da competição genuinamente capitalista.  

 

O capitalismo não regulado é predatório 

 

Desde 1800, o capitalismo tem trazido crescimento sem qualquer paralelo na 

história. Entretanto, o crescimento, nos moldes gerados pelo capitalismo 

desregulado, é insustentável, por ser predatório do meio ambiente. Os problemas 

ambientais são diversos e aumentam com o tempo. O mais grave deles é o 

aquecimento global antropogênico.  

Vários fatores levam aos problemas ambientais. Um é a política de 

crescimento material contínuo e acelerado, que se transformou numa ideologia 

global. Os países podem divergir em tudo, mas são unânimes em considerar 

fundamental crescer muito, de preferência mais do que os outros. Num mundo 

dividido em nações soberanas e de espírito nacionalista, não crescer rapidamente 

significa ser politicamente dominado pelos outros, ou pelo menos perder relevância. 

No primeiro milênio da era cristã, a taxa de crescimento da economia mundial era 

da ordem de 0,1% anuais. Hoje, qualquer crescimento abaixo 2% é visto como 

desastre. O conhecimento gerou a capacidade de crescer, o capitalismo tem levado 

à ideologia do crescimento. Os problemas ambientais gerados pelo crescimento 

são muito agravados pelo fato de que as empresas não são obrigadas a limpar a 

sujeira que fazem, o que torna muito lucrativa sua ação predatória. Mesmo que 

fossem politicamente capazes de passar o ônus da limpeza para as empresas que 

atuam em seu território, os governos não o fariam porque essas empresas 

migrariam para países mais lenientes.  

Diante do que dissemos, parece que o problema está no capitalismo. Nesse 

caso, por que não abrir mão do capitalismo? A ideia parece razoável, pelo menos 

até que sejam consideradas as opções disponíveis. Lamentavelmente, não há 

opções. Descartando as experiências anteriores ao capitalismo, temos a utopia do 

comunismo, que sempre fracassou. Segundo Karl Marx, o grande teórico do 

comunismo, a passagem do capitalismo – dominado pela classe burguesia – para o 

comunismo – uma sociedade sem luta de classes – requeria uma passagem pela 

ditadura do proletariado. Não sei se ficou claro para Marx ou para qualquer outra 

pessoa como uma ditadura levaria a uma sociedade comunista, na qual a renda – 

descontados os gastos com o funcionamento do Estado – seria distribuída entre os 

trabalhadores segundo o mérito de cada um.  

Houve várias experiências de „ditadura do proletariado‟, mas nenhuma delas 

levou à utopia da sociedade comunista. A maioria delas já ruiu, e seu fracasso 

nunca levou a sociedades democratas estáveis. Após o desmantelamento da 

URSS, vários dos países tentaram estabelecer regimes democráticos. Mas quase 

todos já fracassaram nessa experiência. Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Hungria, 

Polônia, são hoje ditaduras capitalistas com fachadas democráticas.   

 

Império Russo e União Soviética 



 

 A primeira tentativa de criação do comunismo ocorreu na Rússia, com a 

revolução socialista de 1917 e a criação da União Soviética (URSS) em 1922. O 

Império Russo (1721-1917), derrubado pela revolução de 1917, perdeu em 

extensão apenas para o Império Mongol. Era 80% rural e pobre, mas começava a 

se industrializar. Culturalmente, era muito forte. Já no início do império, o czar 

Pedro I (o Grande) criou a Academia de Ciências de São Petersburgo, com o 

propósito de atrair cientistas e matemáticos da Europa Ocidental. Levou para ela 

cientistas do porte de Leonhard Euler (um dos 4 grandes matemáticos da história), 

Daniel Bernoulli (o criador da hidrodinâmica) e outros. Catarina II (a Grande), que 

reinou de 1761 a 1796) continuou esse esforço para transformar a Academia em 

um grande centro científico. O sucesso foi enorme. O Império Russo produziu 

dezenas de matemáticos notáveis – dentre eles Nikolai Lobachevsky, pioneiro em 

geometria não euclidiana, e Andrey Markov –, além de grandes cientistas, 

principalmente nas áreas da química e da medicina. Ivan Pavlov ganhou o prêmio 

Nobel de Medicina em 1904, Ilya Mechnikov ganhou o mesmo prêmio em 1908. 

Dmitri Ivanovsky foi o descobridor dos vírus. Dmitri Mendeleiev, criador da 

Tabela Períódica dos elementos, foi injustiçado por não receber o Nobel.  

 A literatura russa foi uma das melhores que a humanidade produziu. Cabe, 

nesse campo, mencionar Alexandre Pushkin, Nicolai Gogol, Ivan Turgueniev, 

Leon Tolstói, Fiódor Dostoievski e Anton Tchekov. Na música, a Rússia czarista 

produziu Tchaikovsky, Stravinsky, Rachmaninoff, Alexandre Borodin, Mikhail 

Glinka, Alexandre Scriabin e outros. No seu final, o império produziu alguns dos 

maiores pianistas e violinistas de que se tem conhecimento. 

 A herança que os soviéticos receberam foi imensa.  Eles investiram pesado 

na educação, com ênfase na formação de cientistas e de engenheiros. O resultado 

foi gigantesco.  Oito físicos, dois químicos e dois médicos soviéticos ganharam o 

prêmio Nobel – dois físicos formados na época ganharam o Nobel após o 

desmantelamento da URSS. A ciência soviética alcançou nível próximo à dos EUA, 

seu maior concorrente geopolítico. A tecnologia soviética ficou muito forte, 

principalmente nos setores de indústria pesada, armamentos e exploração do 

espaço, que eram priorizados pelo governo. Os soviéticos foram os primeiros a 

colocar uma nave e um ser humano no espaço. 

 Nos anos 1950 e 1960, muitos previam que a economia soviética viesse a 

superar a dos EUA. Mas isso não ocorreu. Exceto nos setores priorizados pelo 

governo, a economia era muito pouco inovadora e competitiva, e mostrou-se 

incapaz de produzir os bens e benefícios demandados pela população.  

 

 Emancipação da mente chinesa 

 

 Durante longo tempo, a China e a Índia foram as maiores economias do 

mundo. Angus Maddison (1926-2010) ganhou fama como historiador da 

economia. Seus dados sobre o desempenho econômico de vários países em 

tempos passados ganhou a confiança de muitos. Dentre suas obras, vemos 



Chinese economic performance in the long run (2007), que a OCDE 

disponibiliza com dados atualizados na Internet. Por dois milênios, talvez mais, a 

China e a Índia foram as maiores economias do mundo. Na figura 1, vemos a 

participação de várias regiões na riqueza do mundo ao longo de dois mil anos. 

Vemos que, até 1820, China e Índia respondiam pela metade da riqueza mundial. 

Após cair drasticamente até meados dos anos 1970, a riqueza desses dois países 

começou a crescer rapidamente. Pelas previsões de Maddison, e atualmente de 

 

 
Fig. 1 – Participação de várias regiões do mundo na economia mundial nos últimos 

dois mi anos. Fonte: OCDE, segundo dados de Maddison. 

 

quase todos os analistas, na presente década a China substituirá os EUA como a 

maior economia do mundo. Em um horizonte de décadas, prevê-se que o PIB da 

Índia também superará o dos EUA. 

 Dado que os dois gigantes asiáticos respondem por mais de um terço da 

população mundial, não surpreende que suas economias também prometam ser 

gigantes. Mas o assunto é discutível, pelos menos em alguns aspectos. Primeiro, é 

preciso entender por que eles decaíram tanto antes de retomar o crescimento. 

Falaremos sobre a China, cuja história é mais bem conhecida. 

 Por mais de mil anos, a China teve a melhor tecnologia do mundo. Foi 

pioneira em várias invenções, como a do papel, da imprensa, da pólvora e da 

bússola. Foi também o primeiro país a criar uma burocracia profissional e um censo 

periódico, o qual facilitava a planejamento do estado, que sempre controlou a 

economia. Com esse poder estatal, foi também possível fazer grandes 

investimentos em irrigação, o que gerou uma agricultura intensiva capaz de 

alimentar uma população crescente. O estado também usou a imprensa para 

distribuir gratuitamente livros sobre boas técnicas agrícolas. A China denominava-

se O Império do Centro do Mundo. Era invadida por povos nômades do norte 

porque era cobiçada. Com o tempo, fechou-se para o resto do mundo.  

 No início do século XV, durante dinastia Ming, a China teve tecnologia 

marítima muito superior à europeia. Uma grande frota chinesa, comandada pelo 

eunuco muçulmano Zheng He, navegou pela costa da Índia, penetrou o mar 



Vermelho e desceu pela costa africana até Moçambique. Em 1435, a China 

abandonou seus projetos de comércio marítimo e destruiu os próprios navios. Em 

1479, queimou os registros que documentavam as viagens de Zhang He. O 

comércio internacional não interessava à China e poderia trazer ideias que 

contradissessem os princípios chineses, baseados nos escritos clássicos, 

principalmente os de Confúcio. 

 Em 1440, Gutenberg reinventou a imprensa, com tecnologia de tipos 

metálicos móveis, muito mais avançada do que a chinesa. A imprensa rapidamente 

se popularizou na Europa ocidental como empreendimento privado e competitivo. O 

papel europeu ganhou incomparável qualidade e ficou barato. Em 1500, mais de 20 

milhões de volumes já haviam sido publicados, e no século XVI esses números 

escalaram a formidável marca de 200 milhões. A imprensa despertou o interesse 

da gente comum, que queria se alfabetizar e ler livros. A Revolução Científica veio 

com enorme força. A China ignorou essas transformações. Também ignorou, com 

igual autossuficiência, o Iluminismo e a Revolução Industrial. Em 1800, a China já 

estava inteiramente ultrapassada, embora ainda com um PIB elevado por ter uma 

enorme população.  

 Após a morte (1976) de Mao Tsé-Tung, Deng Xiaoping assumiu em 1978 a 

liderança da China e iniciou um movimento de reformas que incluiu abertura 

comercial para o Ocidente e liberação para a atividade capitalista de empresas 

nacionais e estrangeiras no país. Com essas reformas, a economia chinesa passou 

a crescer em ritmo sem igual em toda a história. Xiaoping pregou com fervor a 

Emancipação da Mente com sentenças como “Soltem os grilhões que aprisionam 

nossas almas” e “Precisamos efetivar uma grande emancipação em nosso modo de 

pensar”. Muitos pensam que Xiaoping referia-se apenas à emancipação do 

autoritarismo doutrinário de Mao Tsé-Tung. Podem estar mais corretos os que 

acham que ele se referisse à doutrina milenar que imprimiu nos chineses um 

pensamento uniforme e pouco dinâmico. A tradição e os costumes podem compor 

a mais esterilizante das tiranias. Segundo John Stuart Mill (1806-1873), o grande 

filósofo da liberdade e do liberalismo político, “A mente dos chineses, assim como 

os pés das suas mulheres, são moldados por compressão.” Ainda segundo Mill, “O 

gênio só pode respirar plenamente em uma atmosfera de liberdade.”   

 O projeto de emancipação das mentes pregado por Xiaoping virou pó. Sob o 

comando de Xi Jinping, a China retomou o autoritarismo do “Grande Timoneiro 

Mao”, e para tornar sua gaiola opressora mais perfeita, o estado tem investido 

intensamente em um onipresente sistema de vigilância dos cidadãos, operado e 

analisado por tecnologias de inteligência artificial. O Big Brother de George Orwell 

finalmente se concretizou.  

 Para cooptar a população ao seu projeto dirigista, o estado – que hoje é Xi 

Jinping e o Partido Comunista Chinês, inteiramente controlado por ele – criou o 

Sistema de Crédito Social. Quem age segundo as instruções do estado aufere 

vantagens diversas. A obediência de cada pessoa é monitorada por primoroso 

sistema de vigilância, do qual ninguém é capaz de escapar. Se os créditos sociais 

de uma pessoa ficam abaixo do esperado, ela terá dificuldades para viajar, 



hospedar-se em hotéis, obter empréstimos bancários, manter seu emprego e até 

mesmo colocar seus filhos em boas escolas. Basta uma pessoa namorar outra 

menos obediente, ou conviver com desobedientes, para que em sua conta sejam 

anotados pontos negativos de crédito social.  

 Quando necessário, o PCC atua de forma ainda mais brutal. Na enorme 

região autônoma se Xinjiang, no noroeste da China, vivem dez milhões de 

muçulmanos da etnia uigur, que é turcomana. Segundo várias organizações 

internacionais, cerca de um milhão de uigures vivem hoje em campos de 

concentração, que o governo chama eufemisticamente „campos de educação e 

treinamento vocacional‟. Há provas de que, mesmo vivendo fora da China, muitos 

uigures são espionados. 

 Há claras evidências de que a mente dos chineses não é emancipada, o que 

lhes tira a capacidade de pensar de forma autônoma e original. No final do Império 

e durante a república dominada pelo Kuomintang, houve intensa diáspora chinesa, 

principalmente rumo aos EUA, às vezes Europa Ocidental. Esses imigrantes eram 

extremamente trabalhadores, e semearam as grandes cidades norte-americanas de 

„chinatowns‟. No ambiente ocidental, seus filhos fizeram ótima ciência. Seis 

chineses ocidentalizados, ou filhos de chineses, ganharam o prêmio Nobel de 

Física, e dois ganharam o de Química.  

 Isso contrasta com o que observamos na ciência chinesa. A China tem 

formado uma quantidade descomunal de cientistas e engenheiros científicos. O 

país publica uma quantidade enorme de artigos científicos. Mas sua qualidade não 

se destaca. A pressão excessiva para que os jovens cientistas gerem publicações 

acabou resultando em uma quantidade ímpar de fraudes científicas, dentre elas 

plágio. A ciência chinesa não foi ainda capaz de atingir nível próximo da soviética. 

 É importante destacar o importante trabalho da farmacologista Tu Youyou, 

nascida em 1930, no desenvolvimento de drogas com princípios ativos obtidos de 

plantas. Tu Youyou recebeu toda a sua educação fundamental em escolas 

particulares, e ingressou na Universidade de Pequim para estudar Medicina. Queria 

desenvolver tratamentos para doenças endêmicas, como a tuberculose, que a 

acometera aos 16 anos. Na escola de Medicina da Universidade de Pequim havia 

vários cientistas repatriados que tinham obtido formação avançada no Ocidente. 

Dentre os mestres de Youyou, destacam-se Lin Qishou e Lou Zhicen, de formação 

ocidental. As artemísias são conhecidas na China e outras regiões, há mais de dois 

mil anos, pelos seus efeitos medicinais. Em 1972, Youyou descobriu a artesiminina, 

extraída da Artemisia annua, espécie originária da China, que se mostrou muito 

poderosa no tratamento e até cura do tipo mais grave de malária. Ganhou por isso 

o prêmio Nobel de Medicina em 2015.  

 

 A China se tornará realmente rica? 

 

 É impossível prever o acontecerá na China em um horizonte de várias 

décadas. Seu enorme crescimento econômico ainda é de recuperação (catch-up 

growth). Sua renda per capita é cerca de três vezes menor do que as dos EUA, da 



Escandinávia socialdemocrata, de vários países europeus, de Cingapura e de 

Hong-Kong, de cultura britânica. O crescimento dos chamados tigres asiáticos, em 

grande parte decorrente da disciplina de trabalho árduo e alto nível de poupança, é 

parte importante da história econômica recente. Todos esses países e províncias, e 

ainda Coréia do Sul, Japão e Taiwan, adotaram os métodos ocidentais de 

desenvolvimento com base no conhecimento.  

 A China é muito singular: tem 1,4 bilhões de habitantes e território com área 

de 9,6 milhões de km2 – aproximadamente igual à dos EUA – e altíssimo nível de 

poupança e de investimento. Como fez o Japão por longo tempo, a China tem 

mantido baixo o valor de câmbio da sua moeda, o que contribui para gigantescos 

saldos no comércio internacional. É também muito leniente em questões 

ambientais, o que atrai vultoso investimento estrangeiro em indústria. É hoje a 

fábrica do mundo. Para manter seu crescimento industrial, o país tem praticado um 

rápido processo de urbanização, autoritariamente controlado pelo estado. Três 

décadas atrás, 80% da população eram rurais. Hoje, cerca de 550 milhões dos 

chineses são rurais, e 850 milhões vivem em áreas urbanas. Supondo que no final 

a China mantenha 10% da sua população em zonas rurais, 400 milhões de 

pessoas migrarão para as cidades nas próximas décadas, o que dará muito 

combustível para a indústria e o setor de serviços.  

 Há no campo uma longa fila de espera para permissão governamental de 

migrar para as cidades. Muitos migram clandestinamente e se dispõem a trabalhar 

mais de 60 horas por semana em troca de salários muito baixos. Deixam para trás 

suas crianças, aos cuidados de avós ou outros parentes. De 65 a 70 milhões de 

crianças chinesas (left behind children) vivem nessas condições. Recebem pouca 

educação e muito pouco cuidado médico.  

 A China ainda é um país de renda média, e tem qualidade de vida baixa. Na 

tabela 1, vemos uma lista de países, por ordem do seu atual Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), medido pelo Programa de Desenvolvimento das 

Nações Unidas. 

 

Ordem de classificação País IDH 

1 Noruega 0,957 

2 Irlanda 0,955 

2 Suíça 0,955 

4 Hong Kong 0,949 

4 Islândia 0,949 

6 Alemanha 0,947 

17 EUA 0,926 

26 França 0,907 

84 Brasil 0,765 

85 China 0,761 

 

Tabela 1 – IDH de alguns países, pela ordem de classificação em 2020 

 



 Vemos que, mesmo após muitos anos de decadência, o Brasil ainda tem IDH 

ligeiramente maior do que a China, que há quase quatro décadas tem tido 

crescimento econômico excepcional. Praticamente não há seguridade social na 

China. Serviço público de saúde só é oferecido em áreas rurais, e é muito precário, 

no mais das vezes restrito à medicina tradicional chinesa.  

 É difícil imaginar que a China, mantendo o seu sistema autoritário que 

impede toda forma de pluralismo, venha a alcançar para seu povo padrões de vida 

comparáveis aos da Europa Ocidental. Para um país chegar ao nível de 

desenvolvimento dos países de fronteira, é preciso que ele tenha instituições 

políticas e econômicas inclusivas, nas quais parte significativa da população tenha 

participação ativa. É preciso que as pessoas tenham autonomia para criações 

destrutivas, capazes de substituir o velho por iniciativas inteiramente novas e 

disruptivas.  

 

 O papel dos EUA 

 

 Os Estados Unidos da América criaram a primeira democracia do mundo. 

Suas instituições são singularmente sólidas. Mas o país tem graves problemas que 

afetam sua população e o resto do mundo. Criado em período de intensa 

escravidão de africanos, o país nasceu com a contradição entre instituições 

republicanas e supremacia branca, ainda não resolvida. Originário de treze colônias 

britânicas, o país viu-se obrigado a adotar soluções de compromisso que 

conciliasse os interesses – e até mesmo as culturas – das colônias, para manter a 

sua união. Dentre esses compromissos estão o Colégio Eleitoral, que elege o 

presidente da república, e o legislativo bicameral. Com o colégio eleitoral, cada 

estado mantinha controle sobre seus votos para o presidente – e esse controle 

ficava nas mãos das elites locais. No sistema bicameral, todas as decisões 

importantes tinham de ser aprovadas pela Câmara dos Representantes e pelo 

Senado, no qual todos os estados têm o mesmo número de membros. Hoje, tanto a 

Califórnia, com 39 milhões de habitantes, quanto o Wyoming, com 580 mil 

habitantes, têm dois senadores. Esse arranjo reduziu enormemente o dinamismo 

da democracia norte-americana e tem inviabilizado sua evolução rumo à 

socialdemocracia. Contribui também para a manutenção do racismo estrutural.  

 O inigualável avanço econômico inicial dos EUA e sua expansão territorial 

até o Pacífico, combinado à sua Constituição, que garante a liberdade de ação dos 

cidadãos e limita o poder do Estado, gerou no país a presunção da 

„excepcionalidade americana’. Os EUA seriam o farol que ilumina a liberdade no 

mundo, o que acabou sendo simbolizado pela Estátua da Liberdade. Não tardou 

que eles passassem a atuar como o xerife do mundo. E, o que é pior, um xerife que 

age guiado por interesses próprios, e que defende ditaduras ao largo do mundo, 

desde que elas atuem segundo os interesses dos EUA. 

 Na tabela 1, vemos que os EUA ficam na 17ª posição no ordenamento 

segundo o IDH. Isso é um tremendo fracasso, pois o país deveria estar entre os 

primeiros, caso não fosse o primeiro. Apesar de terem a medicina mais avançada 



do mundo, e de ser, de longe, o país que mais gasta com saúde (17% do PIB), 

EUA não têm um sistema público que garanta saúde a todos os seus habitantes. O 

país está relativamente muito atrasado no campo do bem estar social. 

 As limitações que a Constituição – muito difícil de ser reformada em 

profundidade – impõe à ação do Estado retiraram parte da capacidade que este 

tem de regular a economia. O poder de ação das empresas é excessivo nos EUA, o 

que tem muitas consequências. Uma delas é a cultura do crescimento material a 

qualquer custo. Alcançado certo nível de produção material, o bem estar da 

população é muito melhor atendido por avanços na qualidade dos serviços, dentre 

eles saúde, educação, laser e cultura. Entretanto, principalmente pela ação das 

empresas, criou-se na população o „sonho americano‟, que é principalmente um 

sonho consumista, hoje imitado pelo mundo.  

 Felizmente, apesar da resistência da elite branca, transformações 

importantes estão ocorrendo nos EUA. Etnicamente, EUA é o país mais 

cosmopolita do mundo. Ainda é o mais procurado, tanto por intelectuais em busca 

de local de trabalho quanto por gente fugindo da pobreza ou da violência. A maioria 

dos que chegam tem pretensões de ficar, e de alguma forma integrar-se na 

sociedade local. A demografia do país está mudando, e os brancos estão deixando 

de ser maioria. Os afrodescendentes, latinos, asiáticos e gente de outras origens 

estão descobrindo que podem mudar a política do país. Os jovens, que há décadas 

protestam contra o stablishment, mas sequer votam, agora começam a apostar na 

sua força através do voto. Toda a população está alcançando nível mais alto de 

educação, e esta é a principal fonte de novas posturas políticas e novas ideias. 

Muitos analistas políticos acreditam que nas próximas eleições o Partido 

Democrata vença em estados como Flórida e Texas. Em duas décadas os EUA 

serão outro país, e pode muito bem ser que a visão do que seja „América Grande‟ 

seja muito distinta da atual. 

 Na Europa, a onda de migração de gente pobre e colorida tem criado 

reações de xenofobia, que se expressa pelo fortalecimento de políticos da direita 

ultranacionalista. Mas, com altíssima probabilidade, as posições progressistas irão 

prevalecer, os europeus irão se miscigenar com outras etnias e os imigrantes 

deixarão de ser uma ameaça porque serão assimilados efetivamente pela 

sociedade. 

 A Índia, antes de pensar em ser realmente grande, tem de acabar com a 

divisão da sociedade em castas. Sua ciência é muito boa e há um século tem 

revelado expoentes como Srinivasa Ramanujan, talvez o matemático mais genial 

do século XX, Satyendra Bose, C. V. Raman e Subrahmanyan Chandrasseckhar.  

 

 Fobias e farsas 

 

 O futuro humano é cheio de incertezas. O mundo, dividido em países 

soberanos e nacionalistas, não parece capaz de lidar com os problemas 

ambientais, que são globais. Nenhuma organização transnacional tem poder para 

definir – e fazer cumprir – medidas saneadoras e preventivas que preservem a 



natureza. Grande parte das políticas nacionais é resultado de fobias irracionais, se 

não mesmo mentiras descaradas. Temos teocracias, nas quais os países infiéis 

são definidos como satãs. Temos a disputa entre comunismo e capitalismo, que é 

uma farsa, pois todos os países contemporâneos, com exceções sem relevância 

geopolítica, são capitalistas. A socialdemocracia escandinava é capitalista. Na 

Suécia, até mesmo o imposto sobre heranças e doações foi abolido, para evitar a 

emigração dos donos das grandes fortunas. A China não é comunista. O discurso 

sobre socialismo ao modo chinês serve principalmente aos interesses de pessoas 

que dominam o PCC e querem preservar o seu poder.  Serve também a políticos e 

a uma elite retrograda norte-americana, que justificam suas ações nacionalistas 

com o discurso do perigo comunista. Não há mais comunistas no mundo, o 

comunismo é uma utopia morta, na qual apenas algumas pessoas sem capacidade 

de rever suas ideias antigas acreditam. Uma única coisa parece fora de dúvidas: 

fora da democracia, não há solução para a humanidade. 

  

  


