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EDITORIAL 

A democracia real contra a espetacularização da barbárie 

por Jorge Nóvoa 

 

Bin Laden morreu! Será verdade? Nos EUA várias manifestações e festas ocorreram! 

Os responsáveis americanos da operação no Paquistão se deram ao cuidado de submergir no 

mar o suposto corpo de Osama Bin Laden. Por quê? Simplesmente porque eles não querem 

que o lugar de seu enterro se transforme num santuário de peregrinação! Mas não deixa de 

ser intrigante que o corpo mais procurado do mundo, vivo ou morto, não seja exibido como 

prova irrefutável! Assim, aquele que até agora é considerado um dos principais responsáveis 

pelo 11 de Setembro passa à história como tal! Mas o que se teme ou o que se temia com 

a sua vida? Não seria mais interessante mantê-lo vivo? Alguns afirmam que o limite entre a 

recessão e a depressão já foi ultrapassado nos EUA e a ideia do inimigo exterior 

alimentaria melhor a paranoia da corrida armamentista que tem sido com a especulação 

financeira, a dívida interna e o tráfico de drogas e armas, além da China, é claro, o grande 

balão de oxigênio do capitalismo mundial. É preciso promover a união nacional e a produção 

de armamentos num momento em que o país já não é mais tão forte. Mais interessante, pois 

talvez, tivesse sido manter vivo Bin Laden e dizê-lo morto! Mas dizê-lo morto pode ter sido 

uma necessidade política, visando, sobretudo o consenso dos cidadãos estadunidenses, num 

momento em que a popularidade do governo Obama estava em baixa.  

Realmente estamos num mundo no qual quase só podemos supor! Enfim, cada vez 

mais acreditamos – uns mais, outros menos – no noticiário internacional distribuído pelos 

canais de televisão, pelos jornais e revistas, assim como pelas diversas redes de informação 

da INTERNET que supostamente nos fazem acompanhar cada passo da conjuntura 

internacional. Na verdade as mentes mais críticas se sentem pisando num terreno movediço 

produzido por uma guerra de informações e imagens que nunca acaba. Não se trata apenas 

de textos escritos, mas também de imagens, como aquelas sombrias que representariam o 

bunker no qual Bin Laden foi encontrado e morto. Vivemos num mundo dominado por 

imagens às quais os sons e efeitos diversos dão ainda mais o sentimento e a crença de se 

estar diante de verdades inquestionáveis. E é assim que a grande maioria da população do 

planeta absorve tais informações. Uma parte minoritária e mais consciente vive na dúvida 

permanente! O mundo mudou realmente com o sistema das novas comunicações! Na era da 

manipulação em massa de homens e mulheres de todas as latitudes e longitudes, a 

construção de um “pensamento único” é o corolário da espetacularização da barbárie! Esse 

tem sido um fato dominante na história que se exacerbou ao longo do século XX e no seu 

último quartel! Trata-se de fenômeno produzido por todos os estados e governos, pelas 

televisões do mundo e pelas produtoras de cinema, por agências de informação e de 

publicidade. É uma expressão da massificação do fetichismo dos valores fictícios, da crise 

estrutural do capitalismo como sistema mundial.  

Porém, outro traço tem se afirmado também! Nos últimos cinco anos a história se 

acelerou de uma forma qualitativa. Massas impressionantes de deserdados e sem futuro, de 

jovens, menos jovens, maduros e aposentados com um grau de espontaneidade 
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considerável, passam à ação política por cima de estruturas dominantes, sindicais, 

partidárias e institucionais! A profunda crise orgânica que teve na crise do “imobiliário” 

estadunidense seu estampido mais flagrante vem tomando formas diversas. À falência da 

Irlanda, da Islândia e da Grécia se juntam as “mortes” anunciadas da Espanha, de Portugal e 

da Turquia. Às catástrofes ecológicas e nucleares se juntam as crises sociais e políticas, na 

África, na América Latina e na Ásia. Elas são, ao mesmo tempo, consequências e causas do 

aprofundamento da CRISE! A recente manifestação de mais de 100 mil pessoas contra a 

ofensiva direitista e republicana nos EUA parece mostrar que ao menos uma parte dos 

americanos não quer mais ser massificada. É verdade que historiadores como Eric 

Hobsbawm e Josef Fontana preferem enfatizar uma afirmação da política derivando à direita 

como resposta à crise. 

A decadência das primeiras economias do mundo se acompanha de fenômenos 

contraditórios que assumem proporções incríveis. Cuba por exemplo, planeja despedir mais 

de 2 milhões de trabalhadores e o Haiti continua mergulhado numa crise que o coloca, como 

em outros momentos, numa encruzilhada. À barbárie - que se aprofunda, duas alternativas 

parecem inevitáveis: um neocolonialismo em curso de afirmação ou um processo desigual de 

uma transformação social e política que precisaria se acompanhar do fim do neocolonialismo 

e da reconstrução do país e de um governo fundado numa república social de democracia 

real. Mas realizar tal tarefa é impossível num único país por muito tempo. Até Jean-Claude 

Duvallier já voltou com a ajuda de todas as forças obscurantistas do planeta. Quanto aos 

organismos internacionais dos direitos humanos - que bradam a palavra mágica 

democracia, parecem não ter visto nada! Muitos já dizem que qualquer ditador, é melhor 

que o caos total e, como em Cuba, o povo pelo menos poderia comer!  

A história é assim. Parece invisível, mas se realiza através de “grandes” homens e de 

outros “não tão grandes”! Em 17 de dezembro a história voltou a se acelerar. Um homem 

quase imperceptível - e do qual não conhecemos o rosto - decidiu pôr fim à própria vida. Ele 

se imolou! Os agentes repressivos do ditador da Tunísia, Bem Ali, tomaram seus pertences: 

mercadorias de um pobre vendedor ambulante. Arrancaram dele a única fonte de renda que 

lhe sobrara. O que ninguém esperava é que numa velocidade impressionante esse “simples” 

fato assumisse uma dimensão gigantesca. De repente nas denominadas redes sociais a 

imagem da bandeira nacional apareceu manchada de sangue! Foi a senha para as revoltas 

de milhões de anônimos, homens e mulheres com rostos e subjetividades - mas também 

com identidades de classe, etnias, com sentimento de pertencimento a um estado-nação e o 

mesmo sentimento de pertencer à oposição a um regime odioso, corrupto e usurpador. E, 

como num passe de mágica, as revoltas penetram as fronteiras do Egito e várias décadas de 

opressão se rendem à determinação de um povo massacrado, humilhado, sem perspectivas. 

80 milhões de indivíduos! O povo se levantou também no Iêmen e em Bahrein e agora 

estamos diante de uma luta mortal, de uma guerra civil na Líbia. Lá também o povo está 

cansado de décadas de massacres, opressão, exploração. Na Líbia os EUA, e seus aliados 

europeus, querem fazer o mesmo que fizeram no Haiti. E aí se coloca a questão de como 

apoiar a luta contra a Ditadura de Kadhafi se colocando ao mesmo tempo contra uma 

invasão possível das potenciais ocidentais. Essa probabilidade é muito grande, pois 20% do 
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petróleo consumido pela Europa vêm da Líbia.  Sem dúvida estamos observando a Rússia, a 

China, Cuba, Nicarágua, Venezuela que através de seus chefes de estado vêm se 

manifestando contra a "ingerência" estrangeira a partir do corretíssimo princípio da 

autodeterminação dos povos. Há quem demonstre tratar-se apenas de um pretexto cujo 

texto é aquele da defesa dos interesses das potências dominantes. E já não é mais apenas 

na Líbia! O processo é complexo e um povo invisível e sem cara decidiu se levantar na Síria 

também. A Revolução nos países árabes e do Maghreb, nos traz agora o povo do Marrocos. 

Um jovem de 23 anos, formado em informática há mais de um ano, desempregado, 

Oussama el-Khlifi, denominado o Che Guevara de Salé como lhe chamam, é o grande 

impulsionador das revoltas. Ele deixou de lado o computador e a INTERNET para pichar os 

muros das cidades afrontando diretamente os governantes do país. Contudo, os ventos da 

primavera levaram o movimento de revoltosos por uma democracia real à Espanha. Afinal se 

trata apenas de uma revolta? Ou de uma revolução democrática? Através de slogans 

diversos como, por exemplo, «nós não somos uma mercadoria nas mãos dos banqueiros e 

dos políticos» eles exigem uma democracia real já.  

Esse movimento tratado como ilegal pelas autoridades é o despertar de uma 

juventude “sem” futuro analisada por muitos como perdida e niilista. Sua política rejeita 

qualquer emblema político e é a expressão do enfadamento dos espanhóis face ao 

desemprego e às medidas de austeridade. «Que os responsáveis paguem a crise» revela um 

recalque que irrompe na cena política no país em que, dentre dois jovens, um está 

desempregado. É o mesmo no qual o bipartidarismo não consegue mais iludir o povo que se 

torna crítico por força das circunstâncias. Comprimidos por uma «partidocracia» onde reina 

toda sorte de corrupção que tem feito exclusivamente a dominação dos interesses 

econômicos sobre os valores da dignidade humana e social, a revolta exige mudanças 

estruturais profundas. Por isso eles consideram tratar-se de uma “revolução ética” também e 

a repressão que sofreram recuou diante da determinação política do movimento. Os 

princípios que pensam válidos para todas as sociedades avançadas são, além do acesso livre 

a cultura, a solidariedade, o progresso com igualdade social e a preservação ecológica, como 

capazes de fundar um desenvolvimento com felicidade para as pessoas. Muitos se dão conta 

que se trata de princípios que precisam ser completados pela inalienabilidade do direito ao 

trabalho, à saúde, à educação e à habitação. Se a previsão inicial era que tal movimento 

deveria durar até as eleições de 22 de maio, boa parte quis ultrapassar tal marco. 

O quase anônimo trabalhador ambulante da Tunísia não viveu para ver o que seu 

gesto de imolação provocaria na história. Ele jamais imaginou que isso seria possível. O 

mesmo não aconteceu com Julian Assange o líder do WikiLeaks. Ao publicar documentos 

secretos implicando a maioria dos estados e governos contemporâneos ele tinha certeza que 

provocaria consequências importantes. Seu interesse pessoal ao difundir os segredos de 

múltiplos estados dizia respeito à sua vontade de lutar contra a ideia de segredos de estado 

legítimos. Por que elegemos cidadãos, pagamos impostos e não temos a possibilidades de 

saber tudo que fazem? Com que direito os governantes do mundo podem produzir coisas 

horríveis como assassinatos e guerras sem que tenhamos o direito de discutir seus gestos, 

sem que tenhamos condições de coibi-los? Há quem diga que o WikiLeaks pode muito bem 
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se tratar de mais um embuste. Mas será possível duvidar das ações semelhantes oriundas de 

novos movimentos ou ativistas? WikiLeaks diz ser o protagonista de um jornalismo científico. 

Na realidade, por mais que as notícias disseminadas por esse movimento já fossem mais ou 

menos conhecidas não se pode considerá-las sem efeitos sobre o mundo atual. A difusão que 

fizeram daquele helicóptero executando civis e jornalistas (inclusive americanos) em Bagdá é 

simplesmente aterrorizadora. Os movimentos sociais terminam, pois, desembocando 

inevitavelmente na necessidade de uma ética da responsabilidade social e da esperança na 

qual a transparência do que fazem não é apenas um meio, mas um fim também! Mas eles 

esbarram nos limites impostos pela propriedade antissocial dos meios de produção e na 

dominação de seus proprietários através do estado. Tornam-se prisioneiros da incapacidade 

de conseguir programar as aspirações mais profundas da maioria da população e de realizá-

las. 

Tais fenômenos estão florescendo! De fato vários movimentos internacionais sugiram 

“imitando” a ficção. Quem não se lembra de Matrix e V de Vingança! E do filme recente 

intitulado Rede Social? A riqueza contraditória desse processo faz com que a ficção se 

inspire da realidade e vice-versa. Em Avatar, por exemplo, uma comunidade “ingênua” 

consegue derrotar as forças oriundas de outro planeta aprendendo a utilizar a tecnologia 

produzida e aplicada contra eles pelos novos “colonizadores”. Estamos, pois, no meio de uma 

guerra de imagens e numa guerra pela apropriação das novas tecnologias que produzem e 

reproduzem as imagens, quer através de manipulações nefastas e espetaculares, quer 

através de uma elaboração não alienante. No impressionante movimento que ocorre na 

África do Norte, adolescentes, jovens e adultos puderam intervir diretamente na história 

graças à facilidade e a aceleração da comunicação rebelde potencializada pelas novas 

tecnologias, pelos celulares e pela INTERNET. Tais processos sociais vêm se afirmando 

contra a ideia da verticalidade das direções políticas de partidos e sindicatos tradicionais. 

As proporções que tais fenômenos adquiriram é o que explica outro fato da atual 

conjuntura. É mais que visível a correria para se  instituir uma lei de controle universal 

da INTERNET com o apoio unânime de todos os estados, o da China e o da Rússia, 

incluídos. Dá para imaginar que se trata um sintoma do desespero desses estados e de suas 

“democracias”. O medo de perderem o controle dos efeitos de tais engenhos é real. A 

importância decisiva para a comunicação dos revoltosos de fenômenos tecnológicos como 

twitter, Orkut, celulares e filmes amadores viabilizados pela INTERNET nas manifestações 

europeias no segundo semestre do ano passado e nas revoluções africanas desde dezembro 

passado e na Espanha agora, é incontornável. Por outro lado é importante observar a 

minimização que políticos e científicos tradicionais tendem a oferecer aos “fenômenos” das 

novas tecnologias e das redes sociais junto às formas de se fazer política atualmente. Robert 

Darton, famoso historiador da Revolução Francesa, afirma como uma espécie de grande 

descoberta que, “se a comunicação de informações sempre foi importante para as revoluções 

(mesmo quando elas chegavam a cavalo) isso nunca foi determinante”. Grandíssima 

“descoberta” contrariada de modo absoluto pelos movimentos sociais tratados aqui. Na 

ausência dessas tecnologias eles teriam o tempo contra si mesmo. Nesse sentido quando 

pensamos o período anterior aos anos 1990 estamos diante de um abismo. Há muito tempo 
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a palavra revolução não era pronunciada, mesmo por historiadores. Mas os acontecimentos 

do mundo árabe e da Espanha fez a arrogância bem pensante morder a própria língua. A 

unificação mundial conquistada pelo capital financeiro arrebentou com a ideia do elo mais 

fraco. O desejo de impedir a INTERNET livre, não está sendo obra apenas dos governantes 

do Iran, mas de todos para quais a construção de um solidarismo regional, nacional e 

mesmo internacional, parece ter adquirido uma velocidade incontrolável, sobretudo porque 

traduz ontologicamente o conteúdo da palavra compartilhar.  

A aceleração da história é um fenômeno ao mesmo tempo dos tempos históricos, de 

sua unidade orgânica e de suas desigualdades estruturais e conjunturais. Em breve o planeta 

terá mais de sete bilhões de indivíduos. Como arranjar água, alimentos, habitação e saúde 

para todos? Como arranjar empregos? Quererão eles a autoimolação como o vendedor de 

rua da Tunísia? As imagens se contorcem como a própria história. Elas nos revelam - e, ao 

mesmo tempo, nos escondem, seus meandros que são os de sua história mundial e de cada 

sociedade. Vivemos sem dúvida um processo de espetacularização da barbárie cujo 

emblema inicial foi o 11 de Setembro! Mas os processos sociais em suas múltiplas 

temporalidades faz ressurgir também e inevitavelmente movimentos solidários entre os 

povos. O que se está produzindo na Europa, de Portugal à Grécia, na América Latina, na 

China, no Japão e nos EUA tem inevitavelmente muito do que ocorre hoje nos países árabes: 

famintos, sem teto, aposentados, desempregados, estudantes que não vêm perspectivas, 

jovens sem ocupação, negros, amarelos, brancos e pardos, homens e mulheres, 

heterossexuais ou não, que não têm direito de manifestar sua cólera e indignação, sua 

revolta contra um mundo de superabundância de mercadoria da qual não podem desfrutar. A 

avalanche de movimentos sociais que atravessaram esses países todos é mais que um sinal 

dos tempos. Retiram sua esperança da força de um aprendizado sensitivo e racional no qual 

vão desenvolvendo uma ética da responsabilidade do compartilhamento como única 

alternativa capaz de contrariar a espetacularização da barbárie. 

 


