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13Cristovam Buarque

Prefácio
Domenico De Masi

Raramente um texto como O erro do sucesso é tão fragmen-
tado na forma e tão compacto no conteúdo. O sumário inclui 
triunfo e medo, globalização e barbárie, progresso e revolução, 
democracia e educação, política e economia. Os textos corres-
pondem às conferências realizadas entre 1986 e 2013, no Rio 
de Janeiro, em Porto Alegre, em Nova York, em Providencia 
(EUA), em Ravello (Itália), em Copenhague (Dinamarca), em 
Aman (Jordânia), em Baku (Azerbaijão), em Quito (Equa-
dor), em Coimbra (Portugal), em Niort (França), em Alexan-
dria (Egito), em Ixtapa (México) e em Londres (Inglaterra). 
Ainda assim, o fio lógico que mantém estreitamente unidas as 
ideias deste livro é persistente na mentalidade de Cristovam e 
coerente com a sua vida intelectual.

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque nasceu no Recife 
em 20 de fevereiro de 1944. Engenheiro mecânico por sua 
formação universitária, mais tarde se tornou economista, peda-
gogo, professor, político. “Semeador de utopias”, como o definiu 
Marcel Bursztyn, Cristovam aborda de forma sempre criativa 
os diferentes setores sociais em que está envolvido: acima de 
tudo a educação, mas também o trabalho, a saúde, a infância e a 
juventude, os transportes, a condição feminina, o lazer. Alguns 
de seus projetos (Bolsa-Escola, Poupança-Escola, Saúde em 
Casa, Mala do Livro, BRB-Trabalho, Temporadas Populares, 
Paz no Trânsito) e algumas de suas estratégias (implantação da 
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escola básica ideal e recuperação e ampliação física das escolas, 
equipamento pedagógico para as escolas e fornecimento de 
livro didático para o ensino médio, educação à distância, escola 
interativa, fortalecimento do ensino médio e profissionalizante, 
acesso ao livro, ampliação da merenda, garantia de uniformes, 
apoio à educação especial) são copiados em todo o mundo e se 
tornaram modelos de excelência organizacional.

Em sua formação confluem as influências de mestres di-
ferentes entre si, em termos de ideologia, disciplina e caráter, 
mas todos igualmente geniais e generosos: Paulo Freire, Hélder 
Câmara, Celso Furtado, Josué de Castro, Darcy Ribeiro, Ignacy 
Sachs, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Décio Saes.

Durante a ditadura militar, uma passagem pelos Estados 
Unidos aos 20 anos lhe permite olhar o mundo; sua estadia em 
Paris, aos 26, o conquista para as ciências sociais. Logo após a 
ditadura, a refundação da Universidade de Brasília e o cargo de 
reitor lhe permitem testar suas revolucionárias ideias pedagó-
gicas.

As duas obsessões de Cristovam são a educação e o bem-
-estar social, vistos como instrumentos de uma revolução 
suave, sem revoltas sanguinárias, que permita a redenção das 
massas da pobreza, do analfabetismo e do consumismo cau-
sados pelo progresso tecnológico obtido à custa do progresso 
ético. A revolução suave implica uma inversão de prioridades 
e a aceitação da utopia como estratégia necessária e possível. 
Com novas prioridades e com a coragem da utopia, é possível 
conquistar diversidade sem desigualdade, globalização sem 
exclusão, progresso sem destruição da natureza; identificação 
e correção dos erros da esquerda; intervencionismo sem con-
tinuísmo; educação garantida para todos; melhor qualidade de 
vida; produção e distribuição equitativa da riqueza; segurança 
física; acesso aos transportes; socialismo sem dogmatismo. 
Segundo Borges, todas as histórias do mundo que o homem 
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contou e contará ao longo dos séculos podem ser reduzidas a 
quatro: a história de uma cidade sitiada, a de uma investiga-
ção, a de uma viagem e a do sacrifício de um Deus. Durante 
toda a sua vida, Cristovam narrou uma viagem e uma inves-
tigação: uma viagem pelo mundo desorientado em busca de 
um modelo humanista capaz de preencher o vazio deixado 
pelos modelos capitalista, socialista, comunista e anarquista. 
Nessa jornada, Cristovam enfrenta os mesmos obstáculos 
que eu também tenho que enfrentar: a desorientação da ci-
vilização na passagem do século XX para o XXI, o medo, a 
crise, a dificuldade de projetar o futuro. E nós dois estamos 
à procura de uma solução, que para Cristovam é um Novo 
Humanismo futuro e para mim é um novo modelo de vida, 
capaz de regular a convivência na sociedade pós-industrial. 
Meu último livro tem títulos diferentes no Brasil, onde foi cha-
mado de O futuro chegou, e na Itália, onde foi intitulado Mappa 
Mundi. Mas em ambas as edições o subtítulo é o mesmo: Modelos 
de vida para uma sociedade desorientada. Em português, a palavra 
desorientado também pode significar desmapeado, sem mapa. 
Nós dois partimos da constatação de que não há progresso sem 
felicidade e que o nosso mundo, embora tenha progredido, 
continua infeliz. Minha hipótese, que coincide em grande parte 
com a de Cristovam, é que a depressão, hoje triunfante mesmo 
em países em que o PIB chega a dois dígitos, é consequência da 
desorientação que tomou conta de todos. Não somos mais ca-
pazes de distinguir o belo do feio, o verdadeiro do falso, o bom 
do mau, o público do privado, a direita da esquerda, o macho 
da fêmea, o vivo do morto.

Essa desorientação, a meu ver, decorre da falta de um 
modelo de vida universal e compartilhado, adequado à so-
ciedade pós-industrial, que permita traçar as coordenadas do 
nosso presente e decidir com lucidez os caminhos e metas 
do nosso futuro. A falta de um modelo enfraquece os laços 
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sociais e a tenacidade para perseguir objetivos, faz prevale-
cer o narcisismo, deixa os formadores de opinião inermes 
nos confrontos, enfraquece o caráter e empobrece o estilo. 
Cristovam também escreve que “as pessoas atentas que assistiram 
à passagem dos séculos em idade adulta ficaram desorientadas 
como reflexo de um mundo desorientado. É como se o voca-
bulário que aprendemos já não correspondesse à realidade. É 
como caminhar em Hiroshima, em agosto de 1945, usando 
mapas de antes do bombardeio. O mundo se desbussolizou e 
ficou desorientado.”

Esta falta de um mapa adequado ao nosso tempo, esta 
sociedade desmapeada é uma novidade preocupante. Em 
qualquer momento da história, em todos os cantos do mun-
do, os seres humanos tiveram que lidar com os desafios 
perenes que a natureza gosta de fazer-nos: como superar a 
dor, a doença e a morte? Como erradicar a miséria e a fadi-
ga? Como eliminar a ignorância, o tédio, a solidão? Como 
se libertar das amarras da tradição e da violência do auto-
ritarismo? Como suavizar a grosseria e embelezar a feiúra? 
Cada um desses desafios é enfrentado com instrumentos sin-
gulares; no seu conjunto, foram enfrentados com a criação de 
sistemas sociais, modos de vida. Alguns desses modelos, como o 
grego e o do Renascimento, apontam para a existência terrena; 
outros, como o cristão, para a vida após a morte. Alguns, como 
o muçulmano, apontam para a providência de um deus único; 
outros, como o japonês, para a polifonia de múltiplas divinda-
des; outros ainda, como o confucionismo, para o panteísmo e a 
natureza. Alguns, como o hinduísmo, confiam na introspecção; 
outros, como o romano, apostam na organização. Alguns, como 
o judaico, são derivados de um livro sagrado; outros, como o 
dos Estados Unidos, são baseados em uma Constituição secular. 
Alguns, como o brasileiro, celebram um humanismo corporal; 
outros, como o indiano, celebram um humanismo espiritual.
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Na minha opinião, a atual desorientação decorre do fato 
de que a nossa sociedade pós-industrial, ao contrário de outros 
macro-sistemas que a precederam, não surgiu a partir de um mo-
delo pré-existente, um paradigma já elaborado e compartilhado: 
nasceu da rápida sucessão de ideias brilhantes, mas parciais, de 
tecnologias e próteses surpreendentes, mas também de produtos 
supérfluos, de rituais tediosos, de comportamentos insensatos, 
tudo se desenvolvendo ao mesmo tempo, antes mesmo que al-
guém pudesse sistematizar, teorizando, planejando, projetando, 
resguardando e encaminhando o conjunto.

Não era assim nas sociedades anteriores. A Idade Média, por 
exemplo, surge a partir do modelo cristão em que a cidade do ho-
mem se inspirava na cidade de Deus. No século XVIII, em pleno 
absolutismo monárquico e em plena inquisição religiosa, algu-
mas dezenas de intelectuais iluministas, enfrentando persegui-
ções, prisão e até a morte, se atreveram a desenvolver e propor um 
modelo de sociedade “burguesa” baseado na razão, na liberdade, 
no secularismo e na igualdade. A social-democracia e o Estado 
social nasceram segundo os modelos antecipados por socialis-
tas como Owen e Bernstein. A sociedade soviética surgiu sob o 
modelo anteriormente desenvolvido por Marx, Engels e Lênin. 
Eu concordo com Fritjof Capra quando ele diz que “precisamos 
de um novo paradigma, uma nova visão da realidade; uma 
mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e 
valores.” Mas quem se responsabiliza pela tarefa de elaborar esse 
novo modelo? Com que método?

Um novo modelo não nasce por acaso nem de improviso: 
nasce sobre as ruínas de todos os modelos anteriores e requer 
um sério esforço de análise, de fantasia e de concretude, ou 
seja, de criatividade coletiva. Em primeiro lugar, então, temos 
que revisitar pacientemente os modelos já experimentados no 
decorrer da história humana, descartando a parte obsoleta e 
destilando o seu sumo ainda fecundo, que os intelectuais utili-
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zarão na elaboração de um novo modelo, capaz de libertar-nos 
finalmente do sentimento de crise que inibe a criação de um 
futuro feliz.

No livro O futuro chegou apresentei quinze desses modelos, 
cada um dos quais marcou uma etapa importante na história da 
humanidade, indicando de tempos em tempos novos objetivos 
e novos caminhos. Em cada modelo se encontram invenções 
salvadoras e crueldades aberrantes: todas elas instrutivas para 
aqueles que se dispõem a enfrentar a tarefa colossal, mas inevi-
tável, de construir o modelo que nos falta, adequado ao nosso 
tempo e às nossas necessidades, capaz de guiar-nos finalmente 
para um futuro que continuamos a esperar, mas que talvez já 
esteja entre nós, centrado na miscigenação, na sabedoria, no 
universalismo, na harmonia, na beleza. Incluí o Brasil entre os 
quinze modelos que selecionei porque o país antecipa situações 
que a sociedade pós-industrial, cada vez mais, vai estender a um 
nível planetário. Por exemplo: em todos os países do mundo vem 
ocorrendo a mistura de raças que o Brasil experimenta com a 
mestiçagem desde o século XVI. Felizmente está aumentando o 
número de países que vivem em paz com as nações vizinhas, e 
também neste ponto o Brasil é um exemplo precursor e eloquen-
te. O modo brasileiro de vida, embora marcado pela violência, 
pela escandalosa diferença entre ricos e pobres, pela corrupção, 
pela infraestrutura deficiente, pelo analfabetismo, cultiva uma 
concepção poética, alegre, sensual e solidária da vida, com uma 
tendência à amizade e à solidariedade, uma atitude marcada 
pela cordialidade.

Então, quem deve elaborar o modelo necessário que nos 
falta? Quem possui a experiência, a sabedoria, a criatividade, 
a coragem para esboçá-lo? Será que já existe um embrião em 
algum lugar? Creio que cabe sobretudo aos intelectuais a tarefa 
de fornecer um sentido para a vida e um modelo para a sociedade 
pós-industrial. Os intelectuais da estirpe humanista – filósofos, 
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sociólogos, psicólogos, escritores, artistas – deveriam prestar 
mais atenção nos sintomas da desorientação, deveriam pre-
ver os movimentos do homem pós-moderno, fornecendo-lhe 
com antecedência mapas para se aventurar na mudança. Mas 
essa “classe discutidora”, como a chamava Donoso Cortés, esse 
“système agissant à rebours”, como definiu Diderot, essa espécie 
melancólica que, segundo Paul Valéry, “reclama, logo existe” está 
empenhada em construir uma fortuna e a refugiar-se na utopia; 
sofre pelo mundo mas não se preocupa em imaginar um mundo 
melhor. Muito menos em construí-lo. Esse desencanto e esse 
desinteresse condenam a intelligentsia humanista à infertilidade 
em suas orientações e a subordinar-se à intelligentsia científica, 
porque “os cientistas não se desesperam pelo mundo, eles se 
esforçam para explicá-lo, não pensam idealisticamente, fazem 
previsões; sua forma de agir não se caracteriza pelo desespero 
nem pela esperança, mas pela objetividade e a posse de uma 
consciência tranquila”, como escreve Wolf Lepenies em Ascensão 
e queda dos intelectuais (1992). Assim, no contexto intelectual, 
enquanto a classe lamuriosa insiste na melancolia nostálgica, a 
classe da consciência tranquila revoluciona o mundo.

Talvez as únicas duas exceções em que a intelligentsia 
humanista assumiu uma relevância política maior que a da 
intelligentsia científica estejam na Europa Central e no Brasil. 
Na Europa Central, Vaclav Havel, György Konrad, Milan Kun-
dera, Czeslaw Milosz, Bronislaw Geremek, ao lado de filósofos, 
músicos de jazz e estudantes, confiaram muito no poder das 
ideias e na eficácia da literatura e adquiriram, a partir da cultura, 
toda a força necessária para lutar corajosamente por um mundo 
melhor. Segundo Lepenies, enquanto no resto do mundo a maio-
ria dos outros intelectuais se empenhava em reunir e costurar as 
convergências entre ricos e pobres, entre a esquerda e a direita, 
entre o bem e o mal, entre o belo e o feio, “os intelectuais da 
Europa Central e Oriental foram instigadores de uma cultura 
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de conflito que, com a eclosão das revoluções pacíficas dos úl-
timos anos, contribuiu enormemente para ampliar o espaço da 
liberdade na Europa.”

O outro caso extraordinário no qual, a meu ver, a intelli-
gentsia humanista assumiu mais importância política que a 
intelligentsia científica pode ser encontrado no Brasil. A coexis-
tência, na cultura brasileira, das quatro matrizes indicadas por 
Darcy Ribeiro – a indígena, a portuguesa, a africana e a mundial 
– favoreceu a milagrosa e misteriosa dinâmica que permitiu ao 
Brasil recuperar em um século o atraso tecnológico e organi-
zacional, subindo no ranking dos 196 países do planeta e colo-
cando-se entre os dez maiores produtores de riqueza material. 
Mas o Brasil, ao contrário de muitos outros países do Ocidente, 
não se entregou totalmente à cultura dos Estados Unidos e, gra-
ças à ação de personalidades como Cristovam Buarque, cresceu 
não apenas no aspecto técnico, mas também em termos de ética. 
Carlos Drummond de Andrade disse que “o problema não é 
inventar. É ser inventado.” Pode-se dizer que somente após a 
destituição de Pedro II e a proclamação da República o Brasil 
começou a inventar-se. Em 1930, a população chegou a 40 mi-
lhões de habitantes; em 1936, as mulheres conquistaram o direito 
de voto; no ano seguinte, Getúlio Vargas tornou-se ditador e 
em 1954 se suicidou; em 1956 o social-democrata Juscelino 
Kubitschek foi eleito presidente; em 1960 foi inaugurada Brasí-
lia, a nova capital; de 1964 a 1984, a ditadura militar encarcerou 
milhares de adversários e matou centenas; muitos intelectuais 
– de Fernando Henrique Cardoso a Gilberto Gil, de Oscar 
Niemeyer a Darcy Ribeiro, de Chico Buarque a Caetano Veloso 
– foram presos ou forçados ao exílio. De 1995 a 2002, Fernando 
Henrique Cardoso, voltando do exílio, foi eleito presidente e 
modernizou a economia. Luiz Inácio da Silva o sucedeu, de 2003 
a 2010. Depois, antecipando-se à Itália, França, Japão e Alema-
nha, o Brasil elegeu uma presidente mulher, Dilma Rousseff. 
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Portanto, há uma especificidade do modelo brasileiro que o 
torna mais semelhante e próximo ao novo modelo de vida que 
eu considero indispensável e do “Novo Humanismo ” que Cris-
tovam Buarque persegue. Neste aspecto, Cristovam pode ser 
considerado um “inventor do Brasil”.

A edição italiana de Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de 
Hollanda tem uma introdução de Fernando Henrique Cardoso 
onde ele afirma que Raízes do Brasil faz parte da tradição ensaís-
tica que na década de trinta caracterizou a vida cultural do país: 
“Sérgio Buarque está ao lado de nomes como Joaquim Nabuco, 
Euclides da Cunha, Manoel Bomfim, Paulo Prado, Oliveira Via-
na, Alcântara Machado e Gilberto Freire no esforço de revelar 
o Brasil aos brasileiros. Devem-se a estes ensaístas muitos dos 
conceitos, imagens, mitos e polos narrativos que ainda hoje são 
usados   para definir o país e explicar a especificidade do Brasil. 
Cada um à sua maneira, eles foram os verdadeiros inventores do 
Brasil, uma definição atribuída no passado a Sérgio Buarque.” 
Num texto posterior – Pensadores que inventaram o Brasil –, 
Cardoso acrescenta a esta lista outras cinco “inventores”: Caio 
Prado Jr., Antonio Candido, Florestan Fernandes, Celso Fur-
tado e Raymundo Faoro. Devem ser incluídos nesta lista dois 
intelectuais de estirpe: Darcy Ribeiro e Cristovam Buarque. 
A elaboração de um modelo brasileiro se deve principalmente 
a cientistas sociais – sociólogos, antropólogos, etnólogos –, 
assim como o modelo francês foi esboçado em sua maioria por 
filósofos, o inglês principalmente pelos economistas, o alemão 
sobretudo por filósofos e músicos. A diferença é que na França, 
na Inglaterra e na Alemanha o modelo teórico surgiu antes de 
sua aplicação prática (o verbo se fez carne), enquanto no Brasil 
se deu antes a realização prática e depois o modelo foi teorizado 
(a carne se fez palavra). E essa teorização, no Brasil, foi iniciada 
e conduzida por sociólogos cuja cultura se aproxima da antro-
pologia e da etnologia, muito menos que da economia: pensem, 
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por exemplo, em Antonio Candido, Sérgio Buarque de Hollanda, 
Fernando de Azevedo, Stefan Zweig, Darcy Ribeiro. E pensem, 
hoje, em Cristovam Buarque.

Deve-se dizer que esses cientistas sociais não apenas de-
sempenharam um papel fundamental na teorização do modelo 
brasileiro, mas também desenvolveram uma intensa ação política 
para transformar o seu modelo em prática. Antonio Candido foi 
militante do Partido Socialista e teve uma participação de relevo 
na fundação do Partido dos Trabalhadores (PT); Gilberto Freire 
participou ativamente da União Democrática Nacional (UDN); 
Caio Prado Júnior foi deputado e membro da Assembleia Cons-
tituinte pelo Partido Comunista (PCB); Darcy Ribeiro militou 
no Partido Democrático Trabalhista (PDT) e dirigiu os Centros 
Integrados de Educação Pública (CIEP); Cristovam Buarque foi 
ministro da Educação e senador; Fernando Henrique Cardoso 
fundou o Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) e 
foi o único sociólogo do mundo eleito duas vezes consecutivas 
para a Presidência da República. Cristovam Buarque, além 
de ter sido militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e de 
pertencer atualmente ao Partido Democrático Trabalhista 
(PDT), foi reitor da Universidade de Brasília, governador do 
Distrito Federal entre 1995 e 1998, senador desde 2002, mi-
nistro da Educação no primeiro governo Lula, entre 2003 e 
2004, reeleito para o Senado em 2010 com mandato até 2018, 
candidato à Presidencia da República, consultor de diversos 
organismos nacionais e internacionais no âmbito da ONU. 
Muitos desses grandes intelectuais e políticos pagaram com a 
prisão e o exílio o preço da sua liberdade e do seu compromisso 
ideológico concreto, assumindo como própria a advertência do 
casal Lynd segundo a qual “o objetivo das ciências sociais é in-
comodar, criticar as normas vigentes e indicar outras melhores”. 
Se, como eu sustento, o mundo pós-industrial precisa de um 
modelo de vida como parâmetro para o comportamento dos 
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indivíduos, das famílias, dos países e de toda a comunidade 
internacional, o Brasil é um excelente exemplo porque, inter-
namente, graças aos seus “inventores”, já realizou essa tarefa. 
Quem “inventou” um modelo para o próprio país certamente 
será mais capaz de participar da elaboração do modelo universal 
necessário para o mundo todo.

Até o advento da sociedade pós-industrial, era fácil 
fazer perguntas, mas difícil dar as respostas. Hoje, na socie-
dade pós-industrial, é mais fácil dar as respostas que fazer 
perguntas. Quem lê O erro do sucesso pode entender quan-
tas perguntas Cristovam é capaz de fazer, a si mesmo e a 
nós, pondo em ação a sua inteligência lúcida e certeira. 
Pois Cristovam, um reformista radical que sempre governou 
tendo em vista a próxima geração e não a próxima eleição, vive e 
trabalha com aquela simplicidade que, segundo Constantin Bran-
cusi, nada mais é que uma complexidade resolvida. Resolvida 
com felicidade, porque Cristovam pensa, escreve e age em função 
de duas pré-condições da felicidade: a mudança e a generosidade. 
De fato, Heráclito diz que “as coisas se baseiam na mudança.” E, 
segundo Marx, “a experiência define como feliz o homem que 
tornou feliz o maior número de homens... Se escolhemos uma 
posição na vida em que possamos trabalhar melhor para a hu-
manidade, nenhum peso pode nos dobrar, porque os sacrifícios 
são em benefício de todos; não teremos uma alegria mesquinha, 
limitada, egoísta: a nossa felicidade pertencerá a milhões de pes-
soas, as nossas ações viverão silenciosamente, mas para sempre.” 
Nenhuma definição é mais adequada à personalidade serena e 
brilhante de Cristovam Buarque.
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Apresentação

Muitas vezes me perguntaram por que não reunia em livro os 
textos que me serviram de base às palestras que fiz no exterior 
ao longo de alguns anos. Sempre recusei a sugestão, por duas 
razões: a coleção ficaria repetitiva, e não teria um eixo central. 
Recentemente, ao reler cada texto, percebi que havia um tema 
em todos eles: a desorientação da civilização na passagem do 
século XX para o XXI e a busca de um Novo Humanismo para 
o futuro. E percebi que era possível reduzir repetições, mantendo 
aquelas necessárias para permitir o entendimento de cada texto, 
independentemente.

Decidi correr o risco da publicação. 
É uma coleção de ensaios preparados em diferentes épocas, 

para servir de base a palestras que fiz em várias partes do mundo, 
em idiomas distintos, cujo resultado é este livro sobre a desorien-
tação no mundo atual. Não são capítulos de uma narrativa, são 
textos independentes, mas tanto os assuntos quanto o conteúdo 
de cada palestra orbitaram em torno ao tema da crise civilizatória, 
nesta hora, em todo o Planeta.

Nem o livro nem cada um dos trabalhos apresentados tem 
a ambição de ser um tratado acadêmico: são apenas notas para 
um diálogo ao qual convido você a participar. Este conjunto de 
ensaios trata deste assunto: a hora em que vivemos, o planeta 
que habitamos, a civilização que temos e o futuro que queremos.

Todos os leitores deste livro, no ano de seu lançamento, 
estavam presentes quando o ano 1999 se fez 2000. E ficaram 
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surpresos porque nada de estranho aconteceu ao redor. Mas se 
analisarem a realidade, perceberão que na passagem do milênio, 
e nas décadas anteriores e posteriores, a civilização atravessa 
um quadro surpreendente de mudanças e rupturas políticas, 
econômicas, científicas, tecnológicas, sociais e culturais.

Num período de meio século, caiu o muro de Berlim, acabou 
o regime socialista; a ciência desvendou os mistérios da biolo-
gia, alongou o tempo de vida das pessoas e produziu clones; o 
homem pisou na Lua e enviou naves ao espaço extrassolar; as 
redes sociais integraram o mundo em instantaneidade, de dentro 
das casas; o sexo deixou de ser tabu; a economia ficou integrada 
internacionalmente. Mas os problemas fundamentais do homem 
se mantiveram e alguns se agravaram.

As pessoas atentas que assistiram à passagem dos séculos em 
idade adulta ficaram desorientadas como reflexo de um mundo 
desorientado. É como se o vocabulário que aprendemos já não 
correspondesse à realidade. É como caminhar em Hiroshima, 
em agosto de 1945, usando mapas de antes do bombardeio. O 
mundo se desbussolizou e ficou desorientado. 

Nesta hora que testemunhamos, a civilização se move em 
uma velocidade alucinante e desorienta os observadores no 
que se refere ao futuro da humanidade. Esse é o tema desta 
coleção de notas para palestras. A maior dificuldade foi reunir 
os textos evitando repetições entre um e outro ensaio, e ao 
mesmo tempo permitindo que cada um fosse lido de forma 
independente. Talvez não tenha conseguido nem um nem 
outro desses dois objetivos. Mesmo assim, considerei que 
valia a pena reuni-los e repartir com leitores o que debati em 
lugares tão diferentes e com tão distintos e restritos públicos. 
Procurei fazer com que o leitor possa captar as ideias de cada 
ensaio, sem se cansar com repetições e sem precisar ler cada 
texto para entender os demais.
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Peço desculpas ao leitor que perceber mais repetições entre 
os “capítulos” do que complementaridade entre eles; também 
àqueles que não sentirem um entendimento pleno na leitura de 
cada um isolado. Isso só mostra que o autor está, coerentemente, 
desorientado ele também.

Cristovam Buarque
Brasília, dezembro de 2013.


