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Explicação

Por força do ofício, escrevo diariamente. Todo domingo es‑

crevo um artigo sobre questões globais para o Blog do Matheus 

Leitão, no G1. Também escrevo regularmente posts sobre política 

brasileira, sociedade e cultura em minha página sergioabranches.

com.br. Escrevi dois livros, publicados em 2017 e 2018, respecti‑

vamente, sobre os temas que me inquietam e que são objeto tam‑

bém deste volume. A era do imprevisto: A grande transição do sé-

culo XXI trata das grandes transformações globais de natureza 

macroestrutural, científica e tecnológica que estão a convulsionar 

nossas vidas, nossas economias, nossas democracias. A ciberesfe‑

ra avança sobre a socioesfera tornando‑nos seres digitais, queira‑

mos ou não. Nossa política persiste analógica. A representação é 

estreita e a rede de proteção social, encurtada sequencialmente 

pelas restrições fiscais do modelo financeiro global dominante. A 

representação não alcança os setores emergentes da metamorfose 

social em que estamos. A rede de proteção social só alcança os já 

historicamente protegidos. Os “de fora” da representação e da 

proteção social estão se tornando majoritários. A sociedade está 
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em transe e a democracia sob ameaça de populistas, na maioria 

de extrema direita ultranacionalista. Os dinossauros são convoca‑

dos para barrar as mudanças inevitáveis ou pelo desespero das 

populações que se sentem por elas ameaçadas.

Presidencialismo de coalizão: Raízes e trajetória do modelo po-

lítico brasileiro é um balanço dos trinta anos do presidencialismo 

de coalizão. Foi a primeira vez que me debrucei sistematicamente 

sobre o nosso nosso modelo político, desde que escrevi, em 1988, 

artigo descrevendo‑o e analisando sua dinâmica como o presi‑

dencialismo de coalizão. Um balanço da qualidade de nossa de‑

mocracia da perspectiva da operação concreta de nosso modelo 

político. Terminei de escrever essa análise das crises e saídas polí‑

ticas nas três repúblicas brasileiras (1889‑1930, 1946‑64, 1988 em 

diante) poucos meses antes das eleições de 2018. Elas encerraram 

o ciclo político‑eleitoral que organizou governo e oposição no 

Brasil desde 1994. Escrevi sobre o caráter disruptivo dessas elei‑

ções em “Polarização radicalizada e ruptura eleitoral”, artigo pu‑

blicado na coletânea Democracia em risco? 22 ensaios sobre o Brasil 

hoje, publicado pela Companhia das Letras no início de 2019, 

meses após o pleito de outubro.

Tudo o que tenho escrito desde a publicação dos três ensaios 

refere‑se a essas duas ordens de indagação, às mudanças estrutu‑

rais globais e suas consequências sociopolíticas, à evolução políti‑

ca brasileira, à crise de seu modelo político, ao presidencialismo 

de coalizão e suas consequências para a democracia. Neste novo 

ensaio, derivado da reflexão continuada sobre a conjuntura glo‑

bal e nacional, falo de minhas perplexidades e de minhas expec‑

tativas para a sociedade e a democracia, sem ter esperanças vãs. A 

maior parte dele tem origem nos posts publicados no Blog do 

Matheus Leitão, no G1.

Míriam Leitão e Heloísa Starling aceitaram o sacrifício de ler 

os originais. Seus comentários foram de inestimável valia para 
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me orientar na revisão final do texto. Incluí todos os reparos e 

todas as sugestões que pude. Algumas poucas observações não 

pude incorporar porque me levariam a temas sobre os quais não 

refleti ainda de forma sistemática e amadurecida. Deixo registra‑

da minha gratidão pela generosidade da leitura em tempo curto e 

enorme precisão das sugestões e comentários.
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1. Sociedade em transe:  
a metamorfose global

no entremeio

O mundo está em processo de metamorfose, para usar a ex‑

pressão do sociólogo Ulrich Beck. É uma grande transição, que 

marcará o século xxi e mudará radicalmente nossas vidas e as das 

gerações por vir. É impossível dizer em que estágio da transmuta‑

ção nos encontramos. Provavelmente ainda muito inicial, embora 

as transformações aconteçam com enorme velocidade e, à medida 

que se acumulam ou se entrechocam, se acelerem exponencial‑

mente. Por isso crescem a incerteza, a insegurança e a imprecisão. 

A marca desses tempos é a velocidade espantosa da mudança, sua 

abrangência global e estrutural, atingindo todas as partes do pla‑

neta e todas as dimensões da vida, e a imprevisibilidade do que 

está no horizonte próximo da humanidade. Nesse intervalo entre 

duas eras, uma que se esgota e a outra que emerge, as maneiras 

como aprendemos a lidar com os desafios da realidade deixam de 

funcionar. A realidade nos escapa pelos dedos, como pérolas de 

mercúrio, na bela expressão do escritor e filósofo Albert Camus. 
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Há mudanças radicais em três macrodimensões fundamentais, 

todas de alcance global, planetário. A socioestrutural, que é sistê‑

mica, atinge todo o planeta e tem efeitos disruptivos na estrutura 

social, econômica e política das sociedades. A científica e tecnoló‑

gica, que também é disruptiva e mudará os paradigmas científicos 

estabelecidos nas revoluções que levaram à emergência da ciência 

moderna, desde o Iluminismo. Mudará, também, o padrão tecno‑

lógico estabelecido nas duas Revoluções Industriais. A tecnologia 

de base fóssil, que começou com o carvão, na primeira Revolução 

Industrial, e se firmou com o petróleo, será abandonada em breve. 

O motor a explosão está prestes a se aposentar. Além disso, as ba‑

ses da nova ciência se expandem com as possibilidades abertas 

pela Revolução Digital, pela genômica avançada, pela biologia 

sintética, pela biomimética, pela farmacogenética e pelas tecnolo‑

gias que permitem o desenvolvimento da nanociência e da neuro‑

ciência, entre muitas outras. Descobertas em um campo poten‑

ciam, viabilizam ou abrem caminhos para os outros campos. Há 

numerosas combinações possíveis nessa rede de progresso cientí‑

fico e técnico que está definitivamente atravessando as fronteiras 

do conhecimento compartimentado, criando novos paradigmas e 

superando outros que dominaram todo o século xx. Por fim, mas 

não menos importante, a transição científica e tecnológica permi‑

tiu a digitalização da sociedade e a emergência da sociedade em 

rede, processo que tende a se expandir e aprofundar, com conse‑

quências transformadoras no trato social, no fazer político e nos 

modelos econômicos, como anunciou, faz tempo, o sociólogo 

Manuel Castells. Essas mutações na sociedade humana ocorrem 

no contexto planetário da emergência climática e da degradação 

ambiental, ambas determinadas pela ação humana. A crise climá‑

tica é e será parte da grande transição global do século xxi. Ela 

não se resume ao aquecimento global e constitui uma emergência 

que nos imporá limites e desafiará nossa criatividade, emulando 
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novas mudanças científicas e tecnológicas no nosso ambiente cons‑

truído e modos de vida. É uma ameaça devastadora para a bioes‑

fera e para toda a vida que dela depende. Sobre o eixo climático 

temos pouco controle. Podemos desequilibrá‑lo, mas não pode‑

mos dirigi‑lo. Até agora, não o levamos suficientemente a sério, 

nem como realidade, nem como ameaça. Ao contrário, ainda con‑

seguem chegar ao poder aqueles que negam a emergência climá‑

tica, desprezam a ciência, desafiam a natureza e põem crenças e 

esperanças acima do conhecimento. A degradação ambiental está 

associada ao iminente colapso do ambiente construído, apontan‑

do para uma nova revolução urbana, e à perda gigantesca de di‑

versidade biológica, configurando a sexta grande extinção de es‑

pécies na natureza. A grande extinção nos torna mais pobres em 

recursos biológicos e menos diversos. O nosso ambiente construí‑

do está sofrendo e sofrerá mais radicalmente profundas alterações 

ligadas ao fim do ciclo do alto carbono e do motor a combustão.

Vivemos várias rupturas paradigmáticas e outras mais acon‑

tecerão nesse processo, criando numerosos campos científicos 

nas fronteiras do conhecimento humano. As interações decorren‑

tes entre os subsistemas têm efeito determinante, embora não ex‑

clusivo, sobre o curso, a direção e a velocidade da metamorfose 

social global. Nenhuma sociedade humana ficará imune a ela. Os 

avanços trarão soluções novas e problemas novos. A sociedade 

em rede, por exemplo, abre novos canais para o desaguar dos de‑

sequilíbrios políticos causados pelas transformações sociais e eco‑

nômicas. Ela alimenta as políticas de confrontação, como as de 

Donald Trump e Jair Bolsonaro, serve de canal para a linguagem 

de ódio que emerge dos conflitos e os radicaliza. Reações deriva‑

das dos medos causados pelas mudanças. Esse contexto mutável e 

incerto é propício à emergência dos populismos. Mas a sociedade 

em rede oferece, também, ferramentas para interações criativas, 

novas formas de cooperação interpessoal, grupal, transnacional e 
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transcontinental. As redes disseminam fake news e facilitam a 

checagem das mentiras. Tornaram‑se instrumentos poderosos de 

circulação de conhecimento, ideias, valores, culturas. Neste mo‑

mento da mudança, as redes estão na fase gótica, de ambivalência, 

que poderíamos chamar de fase dr. Jekyll e sr. Hyde. Elas são, a 

um só tempo, o monstro cheio de vícios que incita ao ódio e o 

médico que detém a cura desses vícios e dessa ira.

O avanço das tecnologias de imagem digital e microscópica 

propicia saltos no desenvolvimento da nanociência e da neuro‑

ciência. O progresso científico e tecnológico na saúde e na nutri‑

ção contribui para alterar profundamente a demografia global. A 

emergência climática cria pressões urgentes para o desenvolvi‑

mento de práticas sociais e políticas e de adoção de tecnologias 

para a adaptação das sociedades ao aumento da frequência e da 

força dos eventos extremos, influenciando o rumo da transfor‑

mação social, econômica, política, científica e tecnológica. Essas 

outras dimensões da grande transição, ao responderem aos desa‑

fios climáticos, também afetarão seu curso a longo prazo, dado 

que suas causas decorrem diretamente da ação humana. Os novos 

padrões de organização e mobilidade urbana, em cidades inteli‑

gentes e conectadas, terão profundo impacto no funcionamento 

das democracias. E assim por diante.

O que seria uma verdadeira transição — uma metamorfose 

social? É a passagem de uma situação estrutural, histórica ou exis‑

tencial para outra que a supera e dela difere fundamentalmente. 

Seu curso é imprevisível, pois se trata do futuro em construção. 

Nasce do entrechoque de interesses, escolhas, sonhos e desejos. 

Por inesperada, é fonte de muita ansiedade e decepção. Não con‑

seguimos deduzir a larva da borboleta multicolorida a voltear 

entre as flores. Também não somos capazes de inferir a borboleta 

do casulo onde se forma.

14877-O tempo dos governantes incidentais.indd   14 18/07/20   14:38



15

A passagem da Idade Média para o Iluminismo é um exem‑

plo histórico de uma grande transição. Não se deu sem muita 

ansiedade, angústia, dor e raiva. Transições dessa magnitude, co‑

mo o salto do mundo mercantilista ao mundo industrial, são lon‑

gas, turbulentas, não raro violentas e definem momentos de ex‑

trema fluidez social, política, geopolítica e pessoal. Foi o que 

inspirou o sociólogo Zygmunt Bauman a conceber a noção de 

“tempos líquidos”. É claro que a instabilidade e a mutabilidade 

desses tempos de mudança profunda, marcados por transforma‑

ções vertiginosas, em grande volume, em tudo o que fazemos, em 

todos os recantos de nossa vida, produzem pessoas instáveis e re‑

lações fluidas. O estável convive o tempo todo com o mutável, o 

sólido com o difuso, o luminoso com o obscuro. A quantidade e 

a velocidade das mudanças, com elevada taxa de mortalidade de 

tecnologias, artefatos, ideias, soluções, vão fazendo o transitório 

predominar sobre o que permaneceu dominante por várias déca‑

das. É difícil, no meio do turbilhão, dimensionar a magnitude da 

mudança que levará a uma nova era civilizatória. Até porque seus 

rumos são inapreensíveis e imprevisíveis. Estamos destinados às 

hipóteses — grande parte das quais se provará falsa no futuro —, 

a experimentações fugazes e maiorias inconstantes.

Imaginem, por exemplo, a distância entre um mundo onde 

poucos sábios tinham o monopólio da escrita e registravam em 

pergaminhos ou em couro todos os conhecimentos, a matemáti‑

ca, a história, a cultura e as crenças de sua época, e a era pós‑Guten‑

berg, de livros impressos, acessíveis, em especial a Bíblia, induzin‑

do à alfabetização dos citadinos e permitindo que outras classes 

de pessoas se tornassem portadoras e geradoras de conhecimento. 

Não sentimos tanto os saltos tecnológicos hoje porque vivemos 

uma era de mudança continuada em hipervelocidade. Mas o salto 

do pergaminho para o livro impresso tem seu equivalente na tra‑

vessia, ainda inacabada, do impresso em papel para o texto digital.
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