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O antagonismo do papel do governo — a sensação de mal-estar coletivo. 

 
Referência Bibliográfica: O mal ronda a Terra: um tratado sobre as insatisfações do presente, 

Tony Judt, editora objetiva, lançado em 2010, Rio de janeiro, contendo 212 páginas. 
O mal que ronda a terra foi a última obra do autor, escrita durante a doença que o levaria à 

morte. No título identifica que algo profundamente errado no modo como pensamos e vivemos hoje 
em dia. O autor realiza uma crítica ao individualismo contemporâneo e suas influências no campo 
da política econômica através das desregulamentações e do contínuo esvaziamento do espaço 
público promovido pela classe política nos últimos anos. Esse mal tem como pano de fundo um 
rompimento do contrato social que definiu a vida em sociedade tanto na Europa quanto na América, 
principalmente no pós-guerra. Os temas que permeiam os diversos capítulos de sua obra são: a 
escalada das desigualdades, tanto entre indivíduos quanto entre regiões; a redução da participação 
cívica; e a subordinação consentida da política e de outras dimensões da vida à economia. 

Com o “culto do privado” a febre do novo liberalismo contaminou o mundo com grande 
velocidade e muitos fatores foram discutidos nesses momentos de crise. Esta visão politica 
demostrava vantagem na implantação, de forma sistemática, das privatizações, acrescentando a 
hipótese de ganho da iniciativa privada com a eficiência do serviço. Desta forma,  o controle das 
empresas, sem dúvida, seriam conduzidas com uma visão de investimentos a longo prazo e preços 
eficientes, contudo na pratica tem sido bem diferente.  “Ironicamente nas Parcerias Público-
Privadas (PPP) inglesas de gestão de hospitais existia uma cláusula de resguardo que obrigava o 
governo a bancar prejuízos para evitar a descontinuidade dos serviços”. 

 O profundo sentimento de apreensão,  ocorrida nas últimas três décadas do século passado e 
que se prorroga até os dias atuais em todos os países, em especial nos Estados Unidos e no Reino 
Unido, foi influenciado pelo aumento da desigualdade social. Sendo aqueles anos caracterizado por 
avanços sociais que haviam reduzido a desigualdade nos países abastados. Ela é nociva à confiança 
das pessoas, bem como gera um nível menor de bem-estar, inclusive para os mais ricos. O livro 
apresenta uma série de estatísticas que demonstram: quanto maior é a desigualdade menor é a 
mobilidade social e maiores são os problemas sociais, tais como: os homicídios e as incidências de 
doenças mentais. As incertezas, em torno da economia ou da governança, resultaram em surtos de 
pavor coletivo, que é outro fator responsável pela corrosão da confiança e das instituições, pois 
todos e quaisquer empreendimentos exigem confiança entre as partes. 

A questão do sistema previdenciário é outro fato interessante tratado neste livro, que já a 
algum tempo, é objeto de grande preocupação dos países da Europa. A redução na quantidade de 
contribuintes e o elevado  número de beneficiários, causado pelo aumento da faixa etária, que é um 
instrumento catalizador da inversão da pirâmide etária desses países,  provocaram um grande 
desequilíbrio desse sistema. Ele cita o exemplo dos maquinistas na França, que devido as condições 
de vida precária e uma baixa perspectiva de vida no início do século XIX, possuíam altos salários e 
grandes benefícios para compensarem a situação daqueles profissionais. Com o avanço das questões 
sociais e trabalhistas, logo vieram as melhores condições de vida e a longevidade desses 
trabalhadores, estimulando o desequilíbrio no sistema previdenciário da rede ferroviária. 

As crises econômicas dos anos 1980 e de 2008 apresentaram causas diferentes entre si e  
alteraram, de maneira significativa, o modo de vida contemporâneo. No fim dos anos 80, com a 
queda do Muro de Berlim, destacou-se o discurso hegemônico dado pelo Consenso de Washington,  
com as seguintes caracteristicas: estado mínimo com privatização de empresas estatais, 
monetarismo, redução de impostos, desregulamentação de atividades com incentivo à livre 



iniciativa, focalização de políticas sociais, etc. Por outro lado, defender a regulamentação de 
mercados e universalização de políticas sociais era algo classificado como “socializante”. Já a crise 
de 2008 mostrou o quanto o capitalismo pode ser perverso, segundo Judt, essa crise rompeu com o 
paradigma entre Estado e Mercado, pois exigiu Estados fortes e governos “intervencionistas” para 
evitar uma “quebradeira” geral como a ocorrida em 1929.  

Na proporção que se avança na leitura dos capítulos, percebe-se que os contextos pesquisados 
pelo autor, nos países da Europa e dos Estados Unidos, revelavam-se como problemas universais, 
de um mundo cada vez mais globalizado e integrado nos modos políticos e econômicos, como o 
movimento de integração que surgiu na época da independência colonial. Portanto, os fatos vividos 
no Brasil, nas últimas décadas, foram reflexos das decisões emanadas dos países centrais. Além 
disso, ficou a tentativa de resgatar uma visão de mundo e dos valores da Social-Democracia (a 
liberdade, a igualdade, a justiça social e a solidariedade), a luta e a primazia do julgamento 
individual. Contudo, os governantes deveriam ser menos preocupados com a defesa do prestígio e 
do enriquecimento individual e mais engajados civicamente. 

Tony Judt, nasceu em janeiro de 1948 em Londres, e faleceu, em 2010, em Nova York, nos 
últimos anos lecionava na Universidade dessa Cidade. Dentre suas principais obras constam os 
seguintes títulos: Um Tratado Sobre os Nossos Actuais Descontentamentos; Reflexões sobre um 
Século Esquecido – 1901-2000; Passado Imperfeito: um olhar crítico sobre a intelectualidade 
francesa; Pós-Guerra - Uma História da Europa desde 1945. 

 
 


