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“Sim! Eu sei muito bem de onde venho!
Insaciável como a chama no lenho

Eu me inflamo e me consumo.
Tudo que eu toco vira luz,

Tudo que eu deixo, carvão e fumo.
Chama eu sou, sem dúvida.”

- Friedrich Nietzsche

A insaciabilidade coletiva, politicamente or-
questrada e a que chamamos crescimento, 
caracteriza a atual civilização de toujours 
plus (sempre mais), como o filósofo francês 
Bertrand de Jouvenel nomeou os tempos 
em que vivemos. 

Assim, para conseguir cada vez mais dinhei-
ro, as autoridades recebem subornos; os sol-
dados lutam por espólios, não pela pátria; 
os advogados inventam causas e os médi-
cos pensam mais nos honorários do que na 
saúde de seus pacientes. Nas palavras de 
Benjamin Franklin, “aquele que diz que o 
dinheiro faz tudo, é bem capaz de ser justa-
mente acusado de fazer tudo por dinheiro”. 

Dinheiro: um meio ou um fim em si mesmo?

O toque de Midas no século 21

“O amor ao dinheiro, além de como meio 
para aproveitar a vida, é uma dessas 

propensões semicriminosas, semipatoló-
gicas, que deveriam ser displicentemente 

relegadas aos especialistas em doenças 
mentais.”

- John M. Keynes

De acordo com o mito grego, um dia Mi-
das, rei da Frígia e homem raso e ganan-
cioso, encontrou em seus jardins o sátiro 
Sileno, perdido do séquito do deus Dioní-
sio. Midas logo o capturou, obrigando-o a 

Figura 1. O toque de Midas.

revelar sua velha sabedoria. Sileno então 
disse: “se me libertares, realizarei um dese-
jo teu – e, se fores verdadeiramente sábio, 
poderás escolher o que quer que achares 
a melhor de todas as coisas!” Por acreditar 
que a riqueza é o melhor presente que um 
homem pode ter, Midas pediu que tudo o 
que tocasse se transformasse em ouro. 

No início, o velho rei avarento ficou mara-
vilhado com seu desejo realizado – pegou 
uma maça, quebrou um galho, segurou 
um punhado de terra e todos imediata-
mente ficaram dourados. Ordenou então 
que se fizesse um enorme banquete para 
celebrar sua boa sorte, e foi então que os 
problemas começaram: o vinho que be-
beria virou ouro derretido, e o pão que co-
meria, uma pesada barra de ouro. Midas 
cometeu ainda o erro fatal de beijar sua 
filha, convertendo-a também em ouro frio 
e inerte. 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/d/d6/Midas_gold2.jpg



Assim, “rico e ao mesmo tempo desgra-
çado, ele tentou fugir da própria riqueza e 
amaldiçoou aquilo que acabara de pedir”. 
Ele implorou que os deuses retirassem 
seu terrível presente e, para sua sorte, 
Dioniso se apiedou dele, orientando-o a 
mergulhar no rio Pactolo para desfazer o 
encanto – o próprio rio, portanto, tornou-
-se a fonte de ouro e prata da qual foram 
cunhadas as primeiras moedas para o 
resto da humanidade (Graves, 2018).

Ainda hoje, se não formos cuidadosos, a 
obsessão pelo dinheiro pode reduzir tudo 
a uma única dimensão, pesando todas 
as coisas na indiferente balança do valor 
econômico universal. A imensa variedade 
da natureza e da vida – a maçã, o galho, o 
vinho, o pão e até a família – podem tor-
nar-se algo uniforme e sem vida. Para evi-
tar repetir o erro de Midas, portanto, cabe 
a cada um de nós usar o dinheiro, e não 
ser usado por ele, não permitindo que a 
monotonia artifical e a lógica financeira 
inexorável elejam-se o poder organizador 
de nossas sociedades. 

O dinheiro e seu valor dependem de outras 
pessoas, porém é justamente o poder de Mi-
das de transformar tudo em ouro – a aplica-
ção do conceito geral de valor econômico – 
que acaba isolando-o de todos. No centro do 
dinheiro, portanto, há um paradoxo: ele é uma 
tecnologia social, mas se não empregado com 
sabedoria pode nos isolar dos demais, conver-
tendo toda a diversidade e subjetividade das 
relações humanas em uma engrenagem mo-
nótona e mecânica de transações financeiras.

A cultura do consumo e o ciclo de 
crises

“Reconhecer o bem que você já tem na vida é 
a base para ter abundância.”

- Ekhart Tolle

Assim como no passado os danos provenientes 
da acumulação excessiva, da competição e do 
consumismo ainda são uma das maiores preo-
cupações atuais. Dizer que o dinheiro faz o mun-
do girar virou um lugar-comum, uma vez que 
somos diariamente bombardeados com infor-
mações financeiras – estamos tão interessados 
nas jogadas dos craques do futebol como na for-
ma como eles gastam seus suntuosos salários, 
e uma nova lancha adquirida ou uma festa or-
ganizada é tão comentada quanto seus triunfos 
esportivos. 

A nível pessoal não é diferente: fala-se tanto de 
dinheiro que várias pesquisas concluíram que 
assuntos financeiros são o principal motivo de 
brigas entre casais, superando o próprio sexo 
(Investopedia, 2019). O dinheiro, afinal, é capaz 
de comprar o que desejamos, e o que deseja-
mos, nessa sociedade cada vez mais hedonista, 
é frequentemente confundido com aquilo de 
que necessitamos. 

Quando todas as esferas da vida viram uma 
questão de cálculo financeiro, conseguimos 
criar riqueza, mas também nos tornamos insaci-
áveis. A busca alucinada por mais consumo ma-
terial e expansão econômica nos fez esquecer, 
essencialmente, por que queremos mais.

Figura 2. A insaciabilidade compulsiva ao longo da vida.

Fonte: O Tempo, 2018.



Vivemos permanentemente sedentos de di-
nheiro, status, aprovação, amor, posses e po-
der. A ganância nos leva a crer na ilusão de 
que a satisfação deve ser perseguida sempre 
“lá fora”, no mundo externo. Nós nos tornamos 
um verdadeiro poço sem fundo, acreditando 
que ficaremos bem assim que conquistarmos 
“o suficiente” – tal parâmetro, contudo, é mó-
vel e parece subir um pouco mais a cada dia.

O nascimento da sociedade de 
consumo

“O mal da grandeza é quando ela sepa-
ra a consciência do poder.”

- William Shakespeare

A revolução do consumo em direção ao 
atual consumismo se deu ainda durante 
o século XVIII, na Inglaterra, onde o au-
mento da produtividade e o crescimento 
do poder de compra das classes médias 
possibilitou o surgimento de uma efeti-
va sociedade de consumo (Mc Kendrick, 
1982: 01): 

“Como nunca antes na história huma-
na, homens e mulheres desfrutavam 
da experiência de poder comprar (e 
possuir) bens materiais. Objetos, que 
por séculos foram privilégio somen-
te dos ricos, atingiam agora grande 
parte da sociedade e tornavam-se 
aspirações legítimas desta. Objetos 
que (na melhor das hipóteses) eram 
herdados dos pais, podiam agora ser 
comprados por eles próprios. O que 
anteriormente era comprado por for-
ça da necessidade, era agora ditado 
pela moda. O que antes era compra-
do somente uma vez na vida para du-
rar, comprava-se agora repetidamen-
te. O que até então era vendido em 
feiras e mercados, somente em férias 
e feriados, era agora encontrado dia-
riamente nas redes de lojas. Conse-
quentemente, a luxúria passou a ser 
vista como “mera decência” (essen-
cial) e essa “decência” passou a ser 
vista como necessidade. Até o que já 
era necessidade passou por uma mu-
dança dramática, metamorfose em 
estilo, variedade e disponibilidade).” 

Figura 3. “Já experimentou comprar um monte de 
coisas?”

Fonte: https://i.redd.it/ut4n8bntl9421.png

Figura 4. “E se eu te dissesse que o que você vem perse-
guindo a vida toda sempre fez parte de você?”

Fonte: https://imageproxy.ifunny.co/crop:x-20,resize:640x,-
quality:90x75/images/ce163fc0c0d0782c84038afce-
957e93972c4c70b5da269a4825fa1e070485931_1.jpg



Quando fora de equilíbrio, esse “eu ganan-
cioso” assume proporções coletivas e assus-
tadoras, nos negando a oportunidade de 
viver num mundo em que todos ganhem. 

Temos exemplos claros de limitadas e des-
trutivas relações ganha-perde na geopolíti-
ca; uma das ironias do recente crescimen-
to econômico de países como a China e a 
Índia é o temor que isso causou nos ameri-
canos. Preocupados com a possibilidade de 
esse progresso seja alcançado à custa dos 
Estados Unidos, alguns grupos vêm pro-
movendo retaliações, pressões políticas e 
até manifestações violentas, iniciativas tão 
equivocadas quanto perigosas. Estão erra-
dos porque o mundo não é um jogo de soma 
zero, em que os ganhos de um país corres-
pondem a perdas para outro; é sim uma 
chance de soma positiva, em que o aprimo-
ramento de habilidades e tecnologias pode 
gerar prosperidade e elevar os padrões de 
vida globalmente. Os profissionais indianos 
da área de ti não apenas fornecem bens e 
serviços úteis aos americanos como tam-
bém trabalham em computadores Dell, uti-
lizam softwares Microsoft, roteadores Cisco 
e diversos outros produtos importados dos 
americanos. E, conforme a economia india-
na se expande, seu mercado consumidor 

adquire uma crescente variedade de bens e 
serviços dos Estados Unidos para seus lares 
e escritórios. 

Segundo Norbert Lechner, conceituado 
professor e cientista político chileno (Le-
chner, 2015), 

“o tema dos direitos humanos retoma a 
luta ideológica para renovar o ‘clima de 
confiança’ requerido pelo capital, sob as 
novas condições do mercado mundial. 
O crisis management econômico exige 
a reestruturação de certo ‘sentido co-
mum’, já que o que está em jogo não é 
apenas um ou outro impasse, mas sim 
as próprias metas da sociedade. O que 
falta solucionar é a hegemonia político-
-cultural (direção política que se conso-
lidará através duma reforma econômi-
ca).” 

Ou seja, as sucessivas crises capitalistas 
não representam um problema pontu-
al; ao invés disso, trata-se de uma questão 
abrangente e multifacetada que exige uma 
solução igualmente ampla, inclusiva e glo-
balizada. 

Sangue, crises & desumanização 

“O significado das crises consiste exatamente 
no fato de que indicam que é chegada a oca-

sião para renovar os instrumentos.”
- Thomas Kuhn

Em 2003, Robert Lucas, professor da Uni-
versidade de Chicago e economista vence-
dor do Prêmio Nobel, afirmou: “O problema 
central da prevenção das depressões foi 
resolvido, no seu aspecto prático, e de fato 
acredito que a solução se mantenha por 
muitas décadas”. Essa certamente foi uma 
das mais equivocadas análises econômicas 

Figura 5. “Nosso sucesso não é suficiente; os gatos têm 
que fracassar.” 

Fonte: https://acriticofeverything.files.wordpress.
com/2019/04/cats-must-also-fail-1997-leo-cullum.jpg



da atualidade, mas não foi a primeira: em 
1929, poucos dias antes da quebra da Bol-
sa de Nova York, o economista Irving Fisher 
disse que “os preços das ações alcançaram 
o que parece ser um patamar permanente-
mente alto”. 

Hoje tais previsões podem soar obviamen-
te absurdas, porém trata-se de uma ilusão 
bastante comum no observador que avalia 
em retrospecto. Não é à toa que os ingle-
ses têm um ditado: “O passado é um país 
estrangeiro; lá, eles fazem as coisas de um 
modo diferente”. Tanto em 1929 quanto em 
2003, a maioria dos especialistas concor-
dou com Fisher e Lucas, respectivamente, e 
apenas alguns poucos indivíduos, acusados 
de pessimistas, contestaram suas previsões 
e alertaram sobre o perigo. 

Figura 6. “O que nós não tínhamos, mas obviamente 
precisávamos, era um alarmista.”

Fonte: https://pbs.twimg.com/media/EXL1FCCWoAE96DW.
jpg

Mas por que o capitalismo é tão propen-
so a crises? Bem, o capital funciona como 
o sangue que circula no corpo de todas as 
sociedades consideradas capitalistas, espa-
lhando-se em todos os cantos do mundo. 
Graças a esse fluxo, nós podemos comprar 
nosso pão de cada dia, assim como nossas 
casas, carros, celulares, roupas e tantos ou-
tros bens de consumo. No entanto, se por 
qualquer motivo esse fluxo de capital é in-
terrompido, retardado ou, pior, suspenso, 

passamos por uma crise em que a vida coti-
diana não pode seguir no ritmo a que esta-
mos habituados. 

Entender os caminhos sinuosos e a lógica 
por vezes estranha do capital é, por conse-
guinte, essencial. Em novembro de 2008, 
Sua Majestade, a rainha Elizabeth II, ques-
tionou os economistas da London School 
of Economics como eles não tinham visto 
a crise chegar. Eles não tinham nenhuma 
resposta pronta e, somente após seis meses 
de estudos, enviaram uma vaga carta cole-
tiva à monarca, citando “riscos sistêmicos” e 
uma “política de negação” como os princi-
pais responsáveis pela depressão econômi-
ca que afligia o mundo. 

Figura 7. Crise. 

Fonte: Cartoon Collections, 2020.

Ainda no começo do século XVII, o britâni-
co William Harvey revolucionou a medicina 
ao descrever pela primeira vez como o san-
gue circula pelo corpo humano, esclarecen-
do que doenças cardíacas podem matar 
ao deter continuamente ou abruptamente 
esse processo. Hoje, para lidar com os gra-
ves ataques ao coração socioeconômico 
global, líderes políticos e economistas in-
sistem em antigas práticas temporárias e 
ineficazes, ignorando os contínuos sinais de 
que as coisas não vão nada bem - como um 
médico que espera ressuscitar seu paciente 
após um infarto, em vez de tratá-lo e even-



tualmente curá-lo enquanto já apresentava 
sintomas amenos ao longo dos anos. 

Chegamos a um ponto, porém, em que as 
transfusões de emergência – na forma de 
excesso de liquidez e programas sociais de-
ficitários – não funcionam mais contra uma 
enfermidade que demanda diagnóstico e 
intervenções muito mais abrangentes e ra-
dicais. Faz-se necessário, portanto, repensar 
e reconstruir todo o sistema, substituindo as 
corrompidas e podres bases do capitalismo 
atual por sólidas fundações de capitalismo 
consciente. 

No epicentro dessas velhas estruturas co-
lapsadas, destacamos a total desumaniza-
ção da vida. Desumanizar a vida, aqui, cor-
responde a eliminar da biosfera o seu maior 
valor universal: o ser humano. Ora, cada um 
de nós é um ser singular e insubstituível; a 
despeito disso, o mundo configura-se cada 
vez mais como um emaranhado de organi-
zações artificiais sem nome nas quais a fi-
gura humana é inteiramente eclipsada. 

Não por acaso, uma das principais caracte-
rísticas do falido sistema econômico vigente 
é a sociedade anônima, onde a impessoali-
dade geral produziu uma enorme crise de 
responsabilidade. Em muitas macroempre-
sas atuais, ninguém sabe ao certo quem é o 
controlador, uma vez que as participações 
de capital, cruzadas ou diretas, formam 
uma cadeia infinita. Nessas megaempre-
sas, a propósito, o corpo acionário acaba fi-
cando completamente alheio aos negócios 
sociais, enquanto o efetivo controle empre-
sarial é detido por administradores – o ma-
nagement control. 

A bolha do otimismo

“O pessimismo torna os homens cautelo-
sos, enquanto o otimismo torna os ho-

mens imprudentes.”
- Confúcio

Em seu best-seller “Rápido e Devagar: 
Duas Formas de Pensar”, o psicólogo lau-
reado com o Nobel de Economia Daniel 
Kahnemann destaca o chamado viés oti-
mista; segundo ele, a maioria das pessoas 
vê o mundo como mais benigno do que 
ele de fato é, além de acreditar que a pró-
pria capacidade de prever o futuro é mui-
to maior do que a realidade (Kahneman, 
2012). Por isso, é comum vermos tantas 
pessoas repudiando os “pessimistas”, eco-
logistas e economistas que insistem que a 
humanidade está em risco e que teremos 
tempos difíceis adiante. 

Embora os avanços dos últimos séculos 
em termos científicos, tecnológicos e de 
qualidade de vida tenham sido sensacio-
nais, a questão dos limites físicos da Terra 
(infelizmente?) não está sujeita às conven-
ções sociais humanas ou às regras do mer-
cado. A narrativa bíblica de Adão e Eva, ex-
pulsos do paraíso por caírem em tentação, 
e o mito grego de Prometeu, aprisionado 
por ter lançado mão do fogo dos deuses, 
trazem uma lição em comum: o conheci-
mento não livra o ser humano da condição 
de ser somente mais um animal habitan-
do o planeta. 

Ter alguma dose de esperança é essencial 
para o nosso bem-estar físico e emocional, 
porém nunca devemos permitir que ela 
nos cegue para os riscos de nossas con-
dutas irresponsáveis. Para se adaptar e se-
guir progredindo, a humanidade precisa 
urgentemente captar e compreender os 
sinais que a natureza envia. ■ 



Para saber mais: 

• Estado de Crise. Zygmunt Bauman & Car-
lo Bordoni. Editora Zahar, 2016. 

• Ruptura: A crise da democracia liberal. 
Manuel Castells. Editora Zahar, 2018. 
 

De olho na mídia:

• Palestra com Yuval Harari, autor de “Sa-
piens” e “Homo Deus” [tradução simultâ-
nea]. Câmara dos Deputados, TV Câmara. 
Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=I7npploMZc0 Acesso em: 15/01/2021.
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