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As falhas na lista
dos 100 mais
influentes do mundo
Seleção da revista ‘Time’ tem apenas 2 latino-americanos
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O fato de que a nova lis-
ta das “100 Pessoas
Mais Influentes do
Mundo” da revista Ti-
me inclui somente
dois latino-america-

nos suscita uma questão interessan-
te: se a América Latina é ou não total-
mente irrelevante ou se a revista de
88 anos – como boa parte da mídia
americana – vive em um mundo do
passado centrado em Nova York.

A lista da revista é encabeçada por
Wael Ghonim, o jovem egípcio execu-
tivo do Google que desencadeou a
revolta popular que derrubou o ex-di-

tador Hosni Mubarak, seguido por per-
sonalidades americanas dos negócios,
das invenções, das artes e dos esportes.

Entre os dez primeiros da lista estão o
economista da Universidade Columbia
e ganhador do Nobel, Joseph Stiglitz; o
fundador da locadora de filmes domésti-
cos Netflix, Reed Hastings; o educador
do Harlem, de Nova York, Geoffrey Ca-
nada; e o fundador da rede social Face-
book, Mark Zuckerberg.

No entanto, os únicos dois latino-
americanos que entraram na lista são a
presidente brasileira, Dilma Rousseff,
em 27.º lugar, e o jogador de futebol ar-
gentino Lionel Messi, em 86.º. Por com-

paração, contei sete africanos na lista da
revista, a maioria deles relacionados
aos levantes recentes no Norte da Áfri-
ca.

“A América Latina teria saído do ma-
pa?”, questionei vários amigos que
acompanham os assuntos da região. A
maioria riu e disse que a lista da revista
não deveria ser levada a sério.

É difícil explicar por que ela não inclui
o magnata mexicano Carlos Slim, o ho-
mem mais rico do mundo e dono, entre
outras coisas, de um bom naco do New
York Times. Ou o magnata brasileiro da
mineração Eike Batista, o oitavo ho-
mem mais rico do planeta, segundo a
Forbes.

Ou Shakira, a cantora colombiana
que está entre as mais ricas e mais famo-
sas do mundo e foi escolhida para abrir a
Copa do Mundo de futebol na África do
Sul, no ano passado. Ou o escritor perua-
no e ganhador do Nobel Mario Vargas
Llosa, cujos escritos são lidos em todo o
mundo. Ou o artista colombiano Fer-
nando Botero, um dos mais famosos pin-
tores vivos. A lista poderia continuar.

Importância. E quando se trata do fu-
turo dos Estados Unidos, a América Lati-
na está se tornando cada vez mais impor-
tante. Quando menos porque os EUA
exportam mais de três vezes mais para a
América Latina do que para a China,
mas dependem mais das exportações

de petróleo da região do que das expor-
tações da Arábia Saudita.

No entanto, a despeito da visão paro-
quial do mundo dos editores da revista
Time, também é verdade que a Améri-
ca Latina não fez muito para vencer sua
imagem em alguns cantos do mundo de-
senvolvido de uma região que não está
indo a parte alguma – um gigante ador-
mecido que parece começar a despertar
quando os preços mundiais das commo-
dities sobem, só para voltar a dormir
quando eles caem. Entre os fatos cita-
dos por economistas que poderiam sus-
tentar uma visão desesperançosa do fu-
turo da região estão:

1) A participação da América Latina
na economia mundial permaneceu pra-
ticamente estagnada nas cinco últimas
décadas – ela foi de 6% a 7% do Produto
Interno Bruto (PIB) global, entre 1960 e
2009, segundo o World Development In-
dicators 2011 do Banco Mundial. Por
comparação, a participação da China do-
brou de 4% para 8%.

2) A redução da pobreza na América
Latina foi marginal nas três últimas dé-
cadas. Enquanto a porcentagem de po-
bres – pessoas vivendo com menos de
US$ 1,25 por dia – caiu de 84% para 16%
da população na China, desde 1981, o
porcentual de pobres da América Lati-
na caiu apenas de 12% para 8% no mes-
mo período, segundo dados do Banco
Mundial.

3) A participação da América Lati-
na no total de investimentos mun-
diais em pesquisa e desenvolvimen-
to (P&D) é irrisória. Somente 2,3%
de todos os gastos em P&D são feitos
na região, em comparação com 36%
nos Estados Unidos e Canadá, 31% na
Europa, e 28% na Ásia, segundo a Ibe-
ro-American Network of Science
and Technology Indicators.

Mudança. Na minha opinião, os edi-
tores da revista Time estão vivendo
em um mundo do passado, onde tu-
do o que era importante ocorria nos
Estados Unidos. Não posso acreditar
que eles seriamente acreditem que o
prefeito de Newark ou o governador
de New Jersey – ambos presentes em
uma posição alta na lista – sejam
mais influentes do que Slim ou Shaki-
ra.

Entretanto, a mancada da revista
Time poderia ajudar os latino-ameri-
canos a perceberem que, ao contrá-
rio do que seus líderes muitas vezes
lhes dizem, a região ainda precisa
convencer boa parte do mundo de
que se tornou uma importante prota-
gonista global. / TRADUÇÃO DE CELSO
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O risco da ignorância
Vivemos numa era em que o conhecimento – no sentido de informação – é constantemente oferecido
em tempo real, mas ainda assim, falta-nos a habilidade elementar de interpretar todo o conteúdo

D e acordo com Pla-
tão, a ignorância é a
raiz de todo o mal. O
filósofo grego nos
ofereceu também
uma famosa e ainda
atual definição do

conceito oposto: o conhecimento.
Para Platão, o conhecimento é a
“crença verdadeira justificada”. Es-
ta definição merece certas conside-
rações enquanto meditamos a res-
peito dos perigos da ignorância no
século 21.

Platão pensou que três condições
teriam de ser satisfeitas para que pos-
samos “conhecer” alguma coisa: a
ideia em questão precisa ser verda-
deira; precisamos acreditar nela (afi-
nal, se não acreditarmos em algo que
é verdadeiro, não poderemos afir-
mar conhecê-lo); e, em um aspecto
mais sutil, é preciso que haja justifica-
ção – devem haver motivos para acre-
ditarmos que a ideia é verdadeira.

Tomemos como exemplo algo
que todos nós pensamos conhecer:
a Terra é (aproximadamente) redon-
da. Isso é tão verdadeiro quanto po-
dem ser os fatos astronômicos, parti-
cularmente porque enviamos satéli-
tes artificiais para a órbita e vimos
que, realmente, o planeta é arredon-
dado. A maioria de nós (com exce-
ção de uns poucos lunáticos adep-
tos da hipótese da Terra plana) tam-
bém acredita que as coisas, de fato,
sejam assim.

E quanto à justificação dessa cren-
ça? Como responderíamos se al-
guém perguntasse por que acredita-
mos que a Terra é redonda? O ponto
de partida mais óbvio seria indicar
as imagens de satélite já menciona-
das, mas, então, nosso cético interlo-
cutor poderia indagar, com razão, se
de fato sabemos como tais imagens
foram feitas. A não ser os especialis-
tas em engenharia espacial e em soft-
wares de imagem, todos os demais
encontrariam problemas para res-
ponder desse ponto em diante.

É claro que poderíamos citar moti-
vos mais tradicionais para se crer
que a Terra é redonda, como o fato
de nosso planeta projetar uma som-
bra arredondada sobre a Lua duran-
te os eclipses. Naturalmente, tería-
mos de estar em posição de explicar
– caso questionados – o que é um
eclipse e como descobrimos a sua
dinâmica.

Pode-se ver até onde isso poderia
chegar sem grande esforço: se for-
mos longe o bastante, a maioria de
nós não conhece, no sentido platôni-
co, praticamente coisa nenhuma.
Em outras palavras, somos muito

mais ignorantes do que percebemos.
Sócrates, o professor de Platão, ga-

nhou fama ao provocar as autoridades
atenienses e se dizer mais sábio do que
o Oráculo de Delfos, que afirmava ser o
mais sábio de todos, pois ele, ao contrá-
rio da maioria das pessoas (incluindo-
se entre elas as autoridades atenien-
ses), tinha consciência de que nada co-
nhecia.

Se a humildade de Sócrates era since-
ra ou apenas uma piada secreta às cus-
tas dos governantes no poder (antes de
tais governantes o terem condenado à
morte quando se cansaram de sua irre-
verência), a questão é que o ponto de
partida da sabedoria está no reconheci-
mento do quão pouco nós, de fato, co-
nhecemos.

O que nos leva ao paradoxo da igno-
rância na era atual: por um lado, somos
constantemente bombardeados com
as opiniões especializadas emitidas
por pessoas de todo o tipo – algumas
com os nomes acrescidos do título de
Ph.D., outras não – que nos dizem exa-
tamente o que pensar (apesar de rara-
mente exporem os motivos pelos quais
deveríamos pensar assim).

Por outro lado, a maioria de nós é
composta por pessoas terrivelmente
desacostumadas a praticar a venerável
e vital arte de detectar baboseiras (ou,
em termos mais elegantes, a arte do
pensamento crítico), tão necessária
em nossa sociedade moderna.

Podemos pensar no paradoxo de ou-
tra maneira: vivemos em uma era em
que o conhecimento – no sentido de
informação – é constantemente ofere-
cido em tempo real por meio de compu-
tadores, smartphones, tablets eletrôni-
cos e leitores de livros digitais. Ainda
assim, falta-nos a habilidade elemen-
tar de interpretar toda essa informa-
ção – a capacidade de encontrar as pepi-
tas de ouro em meio ao cascalho. So-
mos massas ignorantes encharcadas
de informação.

Pode ser, é claro, que a humanidade
tenha sempre apresentado uma escas-
sez de pensamento crítico.

É por isso que ainda nos permitimos
ser convencidos a apoiar guerras injus-
tas (e até a nos sacrificarmos nelas) ou
a votar em pessoas cuja principal ocu-
pação parece ser reunir para os ricos a
maior riqueza que puderem acumular
impunemente.

Esse é também o motivo pelo qual
tantas pessoas são tapeadas por “médi-
cos” homeopatas que lhes receitam pí-
lulas de açúcar e também porque segui-
mos os conselhos dados por celebrida-
des (em lugar de médicos de verdade) a
respeito da vacinação de nossos pró-
prios filhos.

No entanto, o pensamento crítico

nunca foi tão necessário quanto agora,
na era da internet.

No caso dos países desenvolvidos –
e, cada vez mais, nos países em desen-
volvimento – o problema não está mais
no acesso à informação, mas sim na
falta de capacidade de processar e inter-
pretar essa informação.

Infelizmente, é improvável que uni-
versidades, escolas do ensino médio e
até da educação infantil passem a ofere-
cer, por conta própria, cursos obrigató-
rios de formação do pensamento críti-

co. A educação tem sido cada vez mais
transformada em um sistema de com-
modities, no qual os “fregueses” (an-
tes chamados de estudantes) são man-
tidos satisfeitos com currículos perso-
nalizados enquanto são preparados pa-
ra o mercado de trabalho (em vez de
serem preparados para agir como cida-
dãos e seres humanos responsáveis).

Isso pode e precisa mudar. No entan-
to, para tanto, é necessário um movi-
mento comunitário que use os blogs, as
revistas online e os jornais eletrônicos,

os clubes do livro e os clubes sociais
e tudo o mais que possa funcionar na
promoção de oportunidades educa-
cionais para o desenvolvimento do
pensamento crítico. Caso contrário,
conheceremos, em primeira mão,
um futuro de profunda ignorância. /
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A26.




