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Eu relutei, mas as circunstâncias me fizeram escrever. Então senta que lá vem 

textão: 

A morte trágica do cantor Cristiano Araujo é pano de fundo para o diagnóstico do 

reino da miséria cultural brasileira. Assim, todos que queiram chorar a morte dele e 

celebrar sua carreira, sintam-se à vontade. Respeitamos o luto de vocês, mas estamos de 

luto pelo Brasil há muito mais tempo e exigimos seu respeito. 

Ora, a atual configuração do mundo nos faz diagnosticar duas das raízes dessa 

miséria intelectual no nosso tempo: a onda neoliberal e a filosofia Pós-Moderna. [Vamos 

com calma, afinal o que a morte de um cantor sertanejo tem a ver com Economia e 

Filosofia? Eu vim aqui para ler sobre outras coisas... Respira, jovem padawan!] 

 

Drops de Economia Política e Filosofia 

 

A onda neoliberal é um movimento de desregulamentação e desmonte do Estado 

de Bem-Estar social, construído no Pós-Guerra, que teve seu início nos idos da década de 

1970 e que tem como reflexo último a inversão da lógica do público pelo privado. A 

filosofia Pós-Moderna é difícil de definir porque não é um movimento unívoco e 

determinado, mas podemos tentar defini-la por oposição ao Modernismo e apontar que 

seu intuito último é destruir a época Moderna, a herança Iluminista e do universo centrado 

na razão. Assim, a palavra do pós-moderno é “descontruir”, ou seja, desconstruir a 

cultura, a razão, a arquitetura, tudo, inclusive o conceito de verdade. Portanto, casada com 

a onda individualista neoliberal a sanha destruidora pós-moderna faz com que a verdade 

e a qualidade das coisas deixem de ser um consenso sócio-histórico; a “régua” passa a 

ser uma busca individual e idiossincrática desses conceitos. Não existe um padrão do que 

é bom, afinal o que é bom para um pode ser ruim para outro. 
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 O mantra pós-moderno é que “existem múltiplas verdades, cada um tem a sua”, 

o mantra neoliberal é que não existe sociedade, só existem indivíduos. 

Ora é neste mundo que um cantor de uma música de duas sílabas vira ídolo 

nacional: o “bara barra, bere bere” ser tocado em rádio e o refrão chiclete que arrasta 

multidões se transformam em expressão última de que o sujeito “faz sucesso” e é um bom 

“artista”. Ora, se bons artistas arrastam multidões e são tocados em rádios, coitado de 

Cartola que foi pedreiro e só depois de mais velho começou a ter destaque.  Não é porque 

você gosta ou porque a sua rádio preferida toca uma música que ela transforma seu 

intérprete em artista de sucesso. Em resumo: a medida do sucesso não pode ser a 

quantidade! Deve, ao contrário, ser a qualidade.  

 

Autoritarismo, elitismo?  

 

E aqui pisamos no terreno mais instável do texto. Ora, Bruno, então você quer 

dizer que só é cultura aquilo feito por eruditos ou pessoas estudadas? “Sim” e não. O sim 

é porque quando falamos “cultura”, via de regra há um juízo de valor em relação a algo 

de boa qualidade, o não é porque toda expressão humana é cultura. Contudo, nem toda 

expressão cultural é de qualidade. Ao contrapor um maestro que estudou por muitos anos 

com um sujeito que canta “rebolation” pode parecer um mero juízo de valor que estou 

fazendo pelo meu gosto, afinal, essa é a minha verdade, dirão os pós-modernos. Não, 

meus caros. O divisor qualitativo não é o estrato social do qual emerge a expressão 

artística em voga, sendo assim, novamente o samba, o funk, o rap – e com eles Cartola, 

Claudinho e Bochecha ou Sabotage – seriam jogados fora.  

O que chancela a qualidade artística é a evocação de certos sujeitos sociais. O 

samba ao dar voz ao malandro carioca (ou sua contrapartida encontrada no samba 

paulista), o funk e o rap que dão voz à periferia ou o baião de Gonzaga que faz o sertanejo 

nordestino falar pela zabumba, sanfona e triângulo são diametralmente opostos ao 

sertanejo e funk universitários, que ao invés de servirem de instrumento de expressão 

daqueles sujeitos sociais funcionam como reprodutores de uma ética consumista e 

individualista, aonde o carro de luxo, a roupa de grife, o perfume importado e a bebida 



cara são os valores mais importantes. [E depois querem que o garoto de periferia, 

esquecido pelo Estado e ignorado pela sociedade não se revolte]. 

Para não acharem que é picuinha, vamos comparar dentro das tradições sertanejas: 

Cristiano Araújo – Bara Bara 

Bará, bará, bará, berê, berê, berê 
Bará, bará, bará, berê, berê, berê 
Bará, bará, bará, berê, berê, berê 
Cristiano Araújo fazendo bará, berê 
E quando eu te pegar, você vai ficar 
louca 
Vai ficar doidinha, doidinha dentro da 
roupa 
Quando eu te pegar vou fazer diferente 
Tenho certeza, vai pirar a sua mente 
A bebida tá subindo, a cabeça 
enlouquecendo 
O clima tá esquentando, só vai dar eu e 
você 
Pra gente então fazer 
Bará, bará, bará, berê, berê, berê 
Bará, bará, bará, berê, berê, berê 
Bará, bará, bará, berê, berê, berê 
Bará, bará, bará, berê, berê, berê 

Luís Gonzaga – Asa Branca 

Quando oiei a terra ardendo 
Gual a fogueira de São João 
Eu preguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Eu preguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 

Que braseiro, que fornaia 
Nem um pé de prantação 
Por farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Por farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse, adeu Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
Entonce eu disse, adeu Rosinha 
Guarda contigo meu coração 

Hoje longe, muitas légua 
Numa triste solidão 
Espero a chuva caí de novo 
Pra mim vortar pro meu sertão 
Espero a chuva caí de novo 
Pra mim vortar pro meu sertão 

Quando o verde dos teus oio 
Se espaiar na prantação 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu vortarei, viu 
Meu coração 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu vortarei, viu 
Meu coração 



Agradeçam, porque eu poderia ter pego a “Empinadiha”, que tem como célebre 
refrão: 

“A gata endoidou, deu uma empinadinha em mim 
A gata endoidou, deu uma empinadinha em mim 
Empina em mim, empina, empina, empina, em mim 
Empina em mim, empina, empina, empina em mim 

Agora eu endoidei e também vou fazer com ela 
Agora eu endoidei e também vou fazer com ela 
Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela 
Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela 
Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela” 

 

Deu para entender que tudo é cultural, mas nem tudo é cultura de qualidade? 

Poderia continuar colocando lado a lado o “passinho do (____) ” (preencha a lacuna com 

a primeira coisa que lhe vier à cabeça) contra os funks antigos que cantavam a realidade 

da favela assolada pelas mazelas sociais e o rap ácido do Facção Central e do Racionais 

mostrando a violência policial, o racismo, a criminalidade. O mesmo movimento poderia 

contrapor o samba ao pagode, a mpb ao pop, etc. 

O que eu quero chamar atenção é que a pobreza e a miséria intelectuais são 

legitimadas pelo gosto individual, afinal, se eu gosto é bom e se muita gente gosta quer 

dizer que o sujeito é um artista. Ou seja, o mundo da miséria intelectual é um mundo 

ensimesmado e voltado a si, o mundo que cada um busca a sua verdade e que o privado 

se impõe sobre o todo. 

E como esse individualismo encontra as mediações necessárias para se legitimar 

enquanto expressão social? Ou seja, como ele se expressa na totalidade, como a privado 

se impõe? 

Valendo-me de Guy Debord, o conceito de espetáculo joga um papel importante. 

Como o livro é paragrafado, eu copio alguns parágrafos numerados aqui: 

3 

O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e 
seu instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo 
concentra todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o 
foco do olhar iludido e da falsa consciência; a unificação que realiza não é 

outra coisa senão a linguagem oficial da separação generalizada. 



4 

O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 
pessoas, mediatizada por imagens. 

5 

O espetáculo não pode ser compreendido como abuso do mundo da visão 
ou produto de técnicas de difusão massiva de imagens. Ele é a expressão de 

uma Weltanschauung, materialmente traduzida. É uma visão cristalizada 
do mundo. 

6 

O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o 
resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um 

complemento ao mundo real, um adereço decorativo. É o coração da 
irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares de 

informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do 
entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida 

socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita 
na produção, e no seu corolário — o consumo. A forma e o conteúdo do 
espetáculo são a justificação total das condições e dos fins do sistema 

existente. O espetáculo é também a presença permanente desta 
justificação, enquanto ocupação principal do tempo vivido fora da produção 

moderna. 

12  

O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e 
inacessível. Sua única mensagem é «o que aparece é bom, o que é bom 

aparece». A atitude que ele exige por princípio é aquela aceitação passiva 
que, na verdade, ele já obteve na medida em que aparece sem réplica, pelo 

seu monopólio da aparência. 

17 

 A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social levou, na 
definição de toda a realização humana, a uma evidente degradação do ser 

em ter. A fase presente da ocupação total da vida social em busca da 
acumulação de resultados econômicos conduz a uma busca generalizada do 

ter e do parecer, de forma que todo o «ter» efetivo perde o seu prestígio 
imediato e a sua função última. Assim, toda a realidade individual se tornou 
social e diretamente dependente do poderio social obtido. Somente naquilo 

que ela não é, lhe é permitido aparecer. 

20  

A filosofia, enquanto poder do pensamento separado, e pensamento do 
poder separado, nunca pode por si própria superar a teologia. O espetáculo 

é a reconstrução material da ilusão religiosa. A técnica espetacular não 



dissipou as nuvens religiosas onde os homens tinham colocado os seus 
próprios poderes desligados de si: ela ligou-os somente a uma base 
terrestre. Assim, é a mais terrestre das vidas que se toma opaca e 

irrespirável. Ela já não reenvia para o céu, mas alberga em si a sua recusa 
absoluta, o seu falacioso paraíso. O espetáculo é a realização técnica do 

exílio dos poderes humanos num além; a cisão acabada no interior do 
homem. 

21  

À medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada, o sonho 
torna-se necessário. O espetáculo é o mau sonho da sociedade moderna 
acorrentada, que ao cabo não exprime senão o seu desejo de dormir. O 

espetáculo é o guardião deste sono. 

24  

O espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem presente faz sobre si 
própria, o seu monólogo elogioso. É o auto-retrato do poder no momento 

da sua gestão totalitária das condições de existência. A aparência fetichista 
de pura objetividade nas relações espetaculares esconde o seu caráter de 

relação entre homens e entre classes: uma segunda natureza parece 
dominar o nosso meio ambiente com as suas leis fatais. Mas o espetáculo 
não é necessariamente um produto do desenvolvimento técnico do ponto 
de vista do desenvolvimento natural. A sociedade do espetáculo é, pelo 

contrário, uma formulação que escolhe o seu próprio conteúdo técnico. O 
espetáculo, considerado sob o aspecto restrito dos «meios de comunicação 

de massa» — sua manifestação superficial mais esmagadora — que 
aparentemente invade a sociedade como simples instrumentação, está 

longe da neutralidade, é a instrumentação mais conveniente ao seu 
automovimento total. As necessidades sociais da época em que se 

desenvolvem tais técnicas não podem encontrar satisfação senão pela sua 
mediação. A administração desta sociedade e todo o contato entre os 

homens já não podem ser exercidos senão por intermédio deste poder de 
comunicação instantâneo, é por isso que tal «comunicação» é 

essencialmente unilateral; sua concentração se traduz acumulando nas 
mãos da administração do sistema existente os meios que lhe permitem 

prosseguir administrando. A cisão generalizada do espetáculo é inseparável 
do Estado moderno, a forma geral da cisão na sociedade, o produto da 

divisão do trabalho social e o órgão da dominação de classe. 

______________________________________________________________________ 

 

Portanto, a sociedade que aplaude as músicas dissílabas é a sociedade do 

espetáculo, aquela que reproduz aparência do sistema a separação que já se efetiva na 

realidade, na produção concreta da vida, que toma a aparência como sua essência e sua 

verdade efetiva – como a aparência se mostra de forma diferente a cada observador dada 



sua posição relativa, a aparência se mostra como múltipla e, ao tomá-la como expressão 

última, legitima-se a ideia de múltiplas verdades.  

 
 

A quem isso interessa? 
 

Já disse Marx n’A Ideologia Alemã que “[a]s ideias da classe dominante são, em 

cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da 

sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante.” (Boitempo, pág. 47).  

Esse esvaziamento intelectual é, portanto, o projeto do status quo visando sua manutenção 

de poder. É por isso que a mesma sociedade que aplaude o “bara barra” como música de 

qualidade é aquela que entra em uma livraria e compra um livro para colorir. A ideia de 

“imbecilização” das pessoas pela evocação da “criança interior” é claramente a subsunção 

do racionalismo pelo lado subjetivo, emocional e lúdico: o comercial do carro, cheio de 

monstros e desenhos (tem até um que reproduzia o desenho animado “Corrida Maluca”), 

ao despertar a criança interna de cada adulto para o consumo baixa a guarda racional do 

indivíduo, o faz consumir compulsivamente como qualquer criança que não sabe que o 

tamanho da carteira importa na hora da compra. Enquanto formos às livrarias comprar 

livros para colorir –  coisa que qualquer consultório médico cede aos filhos dos pacientes 

enquanto esperam sua vez – e aplaudirmos os “rebolation” e “bara barra” não teremos o 

direito de reclamar da escolha equivocada das urnas ou da corrupção que assola o país 

nas mais íntimas relações: o filho que dá guarida às escapadas do pai, o padre que abusa 

das fiéis, o sujeito que estaciona “só dois segundinhos” na vaga de deficiente, o sujeito 

que cola na prova, aquele que joga um “papelzinho” na rua ou o que não devolve o troco 

a mais que recebeu, afinal, são só 10 centavos... 

 

A Economia Política do “bara barra” explica porque na semana em que morre 

o Cristiano Araújo os comentaristas, que por desconhecerem o cantor, acabam matando 

Cristiano Ronaldo tantas vezes que ele já pode até pedir música no Fantástico.  

 

Todo respeito aos familiares e fãs do músico que, coitado, é mais um reflexo da 

miséria intelectual deste país.  

 



E se os seus ídolos morreram de overdose, me desculpe, os meus morreram 

lutando por um mundo mais justo, digno e democrático, tinham seus ideais e não 

vacilaram em dar a vida pelas causas humanas. “Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor 

do mundo.” (Olga Benário Prestes) 


