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Nossa época
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A política parece ter perdido suas fontes de inspiração. Já não
acreditamos  nos  partidos  políticos,  e  este  é  um  sentimento
quase universal,  e agora podemos descrer  também da nossa
própria capacidade coletiva de gerir o mundo. 

No que diz respeito aos grandes problemas de hoje, ninguém acerta
com o que fazer. Nem nos Estados Unidos nem na Europa nem em
lugar  algum:  mudança  do  clima;  crise  econômica;  luta  contra  o
terrorismo;  confrontos  religiosos  e  guerras  civis;  concentração  da
renda  e  aumento  da  pobreza  e  da  miséria;  a  construção  de  um
sistema  internacional  mais  justo  e  democrático...  Todas  essas
situações  críticas  permanecem  longe  da  esperança  de  alguma
solução. 

Tal  é  a  convergência  de  tendências  e  incidentes  negativos  que
recaíram sobre nós, ocasionando problemas na economia, que pára,
na política, que se dillacera, nas ruas semeadas de desordem, nas
relações  internacionais,  em  que  os  erros  se  acumulam,  que
praticamente não há lugar para uma visão otimista do presente e do
futuro. 

Nada  mais  difícil  do  que  colocar  em perspectiva  o  presente.  Na
verdade,  o  momento  em  que  se  vive  sempre  tende  a  parecer
excepcional,  cheio  de  velozes  transformações  e  incertezas.  Mas,
julgando  pela  experiência  acumulada,  há  épocas  em  que  os
acontecimentos  realmente  aceleram-se.  Como  a  época  de
Alexandre, o Grande, como a época de Leonardo da Vinci.

A partir da revolução industrial, com as primeiras máquinas, no fim
do século XVIII, vivemos uma série quase infindável e vertiginosa de
revoluções  nos  transportes,  nas  comunicações,  no  crescimento
populacional, no desenvolvimento da ciência, na disseminação das
tecnologias, na globalização dos contatos, na perdição da violência e
no encontro dos limites do mundo. 

Hoje vivemos uma dessas épocas em que tudo parece acontecer ao
mesmo tempo e escapar ao próprio controle da humanidade. Com a
acumulação de um fabuloso progresso tecnológico, algumas linhas
do gráfico  global  continuam a subir  vertiginosamente,  como a da
tecnologia da informação, e outras tendem a precipitar-se no caos.
 
Muitas dessas linhas situam-se já em níveis claramente perigosos,
como  a  desigualdade  da  distribuição  de  renda,  sobretudo  nas
economias mais ricas, a quantidade de poluentes na atmosfera e as



consequentes mudanças climáticas, potencialmente catastróficas, os
crimes de massa provocados por pequenos grupos de indivíduos, a
proliferação  dos  ataques  cibernéticos,  os  choques  anárquicos  do
terrorismo, a constante ameaça de crises econômicas, as crescentes
dificuldades de governar, as tensões entre a vontade soberana dos
Estados  e  a  necessidade  cada  vez  mais  premente  de  tomar
decisões em nome de toda a humanidade, a luta surda e ainda não
definida entre a diversidade étnica e o racismo, a articulação cada
vez mais poderosa das quadrilhas de corrupção que ameaçam a
estabilidade das instituições.

A  política  parece  ter  perdido  suas  fontes  de  inspiração.  Já  não
acreditamos nos partidos políticos, e este é um sentimento quase
universal, mas, aparentemente, continuamos a pensar que podemos
confiar  em  um  modelo  de  governança  política,  a  democracia
representativa, que só parece funcionar bem nos países nórdicos. 
Lá,  mesmo  quando  os  conservadores  vencem,  o  padrão  social-
democrático permanece, porque funciona admiravelmente. 

Estamos como nos anos vinte do século passado: O mundo como
era,  o mundo das monarquias e do equilíbrio europeu, terminara,
mas o mundo novo não surgira ainda.  Então, assim como agora,
reinava a perplexidade. Então, essa perplexidade gerou o fascismo e
o comunismo. Agora, o que gerará? 

Quanto à mudança do clima, provavelmente a humanidade terá que
fazer um esforço gigantesco para remediar a tempo a situação. Não
é só o nível do mar que vai subir:  preveem-se intensos distúrbios
climáticos  nos  mais  diferentes  lugares.  Podem  faltar  água  e
alimentos. E nada do que tem acontecido até agora nos autoriza a
pensar que esse esforço seja realizável. 

A crise econômica expôs os riscos trazidos pela forte concentração
do  poder  financeiro  em  ambiente  desregulado,  corroeu  a  fé  na
engenharia e na arquitetura da integração europeia, e também na
nossa, sul-americana, e gerou uma recessão, ou estagnação, cruel,
que  causou  sofrimentos  imerecidos,  sobretudo  na  Europa
meridional. 

A crise também afetou pesadamente a confiança nos mecanismos
de  representação  política.  A  esquerda  não  conseguiu  apresentar
uma proposta  de  superação.  A  direita  ficou  cativa  da  política  de
austeridade,  ultra-conservadora  e  desimaginosa.  As  eleições  nos
países da União Europeia transformaram-se em um jogo de troca-
troca: nos países onde a esquerda governava ganha a direita. Onde
governava  a  direita  a  esquerda  vence,  mas  logo  se  aquieta.  Ou
então não ganha ninguém e fica-se um bom tempo sem governo,
sem que se note muito a diferença. A ultra-direita parece estar-se
beneficiado desses acontecimentos. 

Na  luta  contra  o  terrorismo  a  situação  também  tem  piorado.  As
guerras civis aumentaram. Os chamados terroristas aperfeiçoaram
sua organização e passaram a atuar junto aos chamados rebeldes,
apoiados pelo Ocidente. Este, por sua vez, responde usando drones,
fazendo  incursões-relâmpago,  praticando  assassinatos  seletivos,
buscando terroristas pela espionagem eletrônica, ampliando o caos



no Norte da África e no Leste do Mediterrâneo, onde os conflitos
religiosos  e  guerras  civis  parecem não  acabar  e  sim  difundir-se.
Nesses lugares já nem se pensa mais nas metas do milênio.
 
Na África, a pobreza e a miséria multiplicam-se. O contraste entre
esse fato e um processo vertiginoso de concentração de renda que
tem o  epicentro  em Wall  Street  e  que  se  espalha  pelos  centros
financeiros de todo o mundo, é gritante. E as lutas por um sistema
internacional  mais  democrático  e justo  se  esvanecem em meio à
descrença.
 
Nessas  circunstâncias,  fazer  um  prognóstico  otimista  requer
quantidades  extraordinárias  de  fé.  Essas  dificuldades  não  nos
autorizam, naturalmente, a cruzar os braços e renunciar a contribuir
para  a  construção  de  um  mundo  mais  justo,  ordenado  e
progressista.  Mas que fazer para melhorar o nosso futuro? Como
ocupar - nós e nossa região - um lugar mais positivo no mundo?
Podemos ao menos fazer uma lista de propósitos. 

Em primeiro lugar, a preservação e, mais que tudo, o aprimoramento
da nossa democracia. Há lutas que são eternas mas que passam
por momentos críticos. Uma delas é a luta contra a corrupção, que
havemos de ganhar  fazendo valer  o  peso da lei  e  a  vontade da
maioria. 

Associada  a  ela  está  a  luta  pela  governabilidade,  que  envolve
inevitavelmente  uma  reforma  política  que  mereça  o  nome  e  nos
permita  eleger  um  Congresso  menos  sensível  aos  interesses
particulares e imediatos e mais sensível ao bem público. Trata-se,
sem dúvida, de uma transformação radical do modo de fazer política.
Teremos coesão e coerência para fazê-lo? De que maneira?

Vários outros fatores de caráter interno clamam por soluções, como
a  melhora  da  qualidade  dos  serviços,  públicos  e  privados,  a
recuperação das instituições que cuidam da saúde e da educação, a
segurança pública,  o descongestionamento do sistema judiciário...
Quais serão os agentes dessas transformações? Quem corrigirá os
atrasos  do  Judiciário,  quem  dará  solução  para  o  sistema
penitenciário,  a  mobilidade  urbana,  a  incapacidade  crônica  de
planificação do Estado? 

Do ponto de vista internacional, à luz da experiência que colhemos,
sobretudo nos últimos cem anos, há componentes estratégicos que
merecem  nossa  atenção  e  não  podem  ser  ignorados:  o
desenvolvimento dos vínculos entre os países da nossa região, o
progresso econômico, político e social dos nossos povos, a garantia
da paz e a luta  permanente pela construção de um mundo mais
democrático, mais justo e mais coerente. 

Não podemos ter dúvidas quanto à importância desses objetivos e
quanto a nossa plena capacidade de lutar por eles. Os avanços que
logramos  na  nossa  história  recente  foram  notáveis  e  o
reconhecimento da nossa capacidade de ação e da nobreza dos
nossos  propósitos  foi  universal.  É  evidente  que  precisamos  dar
continuidade a essa luta.



A defesa da nossa soberania, da soberania coletiva da América do
Sul,  a proteção de nossos territórios e de nossas costas, rica em
recursos  estratégicos,  a  capacidade  de  enfrentar  situações  de
emergência requerem uma aceleração do progresso tecnológico que
nos permita eficazmente promover a defesa dos nossos interesses,
sempre com harmonia dentro da nossa região. 

A superação da convergência de crises globais de natureza política,
econômica e social, como assinalamos acima, torna imprescindível
uma reforma profunda da ONU, para que ela seja mais democrática
e mais  eficaz.  Além de mais  ágil,  a  ONU precisa  também tomar
decisões mais justas. A ordem global requer o predomínio do Direito
sobre o poder. A reforma do Conselho de Segurança, cuja estrutura
continua a espelhar a situação vigente em 1945, é imperativa para
que  o  órgão  mais  importante  das  Nações  Unidas  possa  ter  a
capacidade e a legitimidade necessárias a um bom ordenamento do
sistema internacional. 

Cada vez mais precisaremos de uma entidade capaz de agir eficácia
sobre  temas  que  interessam  diretamente  aos  indivíduos  e  às
coletividades  humanas,  como  a  superação  das  desigualdades,  a
valorização da diversidade, a supressão das causas do terrorismo e
o  respeito  à  privacidade  dos  dados  pessoais  dos  indivíduos  que
cumprem a lei. 

É  certo  que  mesmo  no  cenário  regional  sul-americano,  onde
avançamos muito na primeira década deste século, hoje percebe-se
uma ausência de liderança para dar seguimento a esse impulso. A
energia que mostramos com a criação da UNASUL e outros órgãos
destinados a promover, consolidar e reforçar nossa capacidade de
ação no nível global, parece ter-se esvaído. 

No  entanto,  seja  para  mobilizar  a  reforma  da  Organização  das
Nações Unidas e mudar as regras da convivência internacional, seja
para  alcançar  os  objetivos  regionais  que  nos  propomos,  é
necessário um esforço conjunto de nossos países. 
Nossa política  multilateral,  sempre construtiva  e progressista,  não
tem  rivais  e  nossa  circunstância  geográfica  o  demonstra  com
eloquência.  Alcançamos  um  nível  de  convivência  harmoniosa
superior ao de qualquer outra área geográfica. Renovar o Mercosul,
reforçar a UNASUL e revigorar os mecanismos internacionais são
tarefas coletivas que requerem um novo impulso a ser dado por nós.
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