
Diante da (des)ordem mundial sugestões 
para o Brasil transitar em um planeta onde o eixo de 
poder muda de lugar e as certezas se dissipam no ar 
P O R C E L S O A M O R I M * 

UDO QUE É SÓLIDO desman-
cha no ar", a célebre fra-
se do Manifesto Comunis-
ta de Marx, utilizada como 
título de um dos raros best 
sellers de filosofia, de au-
toria do norte-americano 

Marshall Berman, bem poderia descre-
ver a realidade do mundo em que vivemos. 
Logo depois do espetáculo circense - com 
malabarismos algo pobres, é verdade - ofe-
recido pelo Congresso norte-americano, 
uma agência chinesa de avaliação de risco e 
depois uma norte-americana decretaram o 

rebaixamento dos títulos dos Estados Uni-
dos. O fato, noticiado quase com naturali-
dade por boa parte da mídia, se ocorrido 20 
anos atrás, no auge da euforia com o "Fim 
da História", teria soado como um exercí-
cio de ficção científica, um daqueles filmes 
de apocalipse político dos anos 1950. A ut
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Quem poderia prever, logo após a que-
da do Muro de Berlim, quando o Ociden-
te celebrava o fim do comunismo e a vitó-
ria final do capitalismo e da democracia 
liberal? E que, em duas décadas, o mun-
do estaria envolto em incertezas, que os 
pressupostos que haviam embasado to-
das as crenças e convicções teriam caído 
por terra, que o recém-expandido (para 
acomodar a Rússia) G-8 teria sido substi-
tuído por um (então) inimaginável G-20 
como o principal fórum para coordena-
ção de política econômica global? 

E, para passar do terreno da econo-
mia política para o da paz e da segurança, 
quem imaginaria, não há 20 anos, mas há 
dois ou três, que Washington assistiria, im-

passível, ao julgamento, com possível con-
denação à morte, do seu grande aliado no 
mundo árabe, o exemplo de "líder mode-
rado" egípcio, Hosni Mubarak? Enquan-
to a Líbia em chamas (não só pelas atro-
cidades de Muamar Kadaffi, mas também 
pelos bombardeios da Otan) aguarda que 
um lampejo de coragem e sensatez ajude 
a encontrar uma saída negociada para a 
guerra civil em que está submersa. 

Ao mesmo tempo, conceitos que nos 
acostumamos a considerar como inaba-
láveis - mas nem por isso menos sujei-
tos à manipulação - como o de "ociden-
te", passam a inspirar ações terroristas, 
levianamente atribuídas (e de certa for-

ma descartadas) à loucura de um indiví-
duo. Seria preciso recordar o nosso Eu-
clides da Cunha, que, ao comentar as me-
dições feitas no crânio de Antônio Conse-
lheiro, após o massacre de Canudos, re-
cordava que ainda não havia um método 
para medir as "loucuras das civilizações". 
É que, na nossa visão particularista do 
mundo, somente a religião do "outro" po-
deria conduzir a atos de barbárie. 

E mesmo que se diga, talvez com razão, 
que se trata de um ato isolado, que não faz • 

* O novo ministro da Defesa com este tex-
to despede-se dos leitores de CartaCapi-
tal depois de ter sido titular de uma colu-
na, Radical Livre, por cinco meses A ut
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• parte de uma conspiração ou de um mo-
vimento organizado, como separar tal 
ação do crescimento da extrema-direita 
europeia, fomentado por uma cultura 
de exclusão do "estrangeiro", visto como 
bárbaro invasor. E a mesma atitude de 
desprezo - que facilmente se transforma 
em ódio - diante do mundo, revela-se na 
irresponsabilidade com que o Congres-
so dos Estados Unidos tratou da questão 
da dívida, pouco se importando que, em 
consequência da batalha por ganhos elei-
torais, a incerteza sobre a economia mun-
dial pudesse se transformar em crise pro-
funda, que levaria à bancarrota o sistema 
financeiro internacional, mas, sobretudo, 
espalharia a fome e a pobreza pelo mun-
do, em uma escala provavelmente muito 
maior do que ocorreu durante a Grande 
Depressão, por causa mesmo da interde-
pendência gerada pela globalização. 

Tudo isso faz pensar em uma crise de 
valores, que vai muito além de um fenô-
meno puramente econômico ou político e 
que nos obriga a uma reflexão profunda. 
Minha geração, que cresceu no pós-Guer-
ra, foi formada em torno de certezas que 
não mais se sustentam. A esquerda via no 
socialismo a esperança de salvação não só 
do proletariado, mas de toda a humanida-
de. Teve de ajustar seu discurso e, mais 
que isso, sua visão do mundo a uma reali-
dade sem paradigmas concretos a serem 
seguidos. De alguma maneira, reinven-
tou-se com base em movimentos de tra-
balhadores e na defesa de outras causas 
nobres, como a igualdade de raça e de gê-
nero, a defesa de padrões sustentáveis de 
vida e o exercício de uma práxis solidária, 
tida por muitos como irrealista. 

Essa atitude teve impacto nos sistemas 
políticos internos e, de alguma forma, 
chegou ao cenário internacional, em que 
pese à resistência conservadora. Não é 
uma adaptação fácil. Como manter o idea-
lismo transformador sem ter mais no ho-
rizonte o "socialismo científico" ou outra 
forma semelhante de utopia? E o que fa-
zer, no mundo de hoje, de conceitos como 
o de "Ocidente", que, de Voltaire a Marx, 
de Bertrand Russel a Sartre, serviram de 
inspiração para os jovens das décadas de 
1950 e 1960, que, já na idade madura, ve-
riam esboroar, juntamente com o Muro 
de Berlim e a certeza na força do capitalis-
mo norte-americano, os "tijolos" da cons-
trução de um novo mundo. Não é uma 
coincidência talvez que analistas políticos 

hoje estejam em busca de novos BRICS. 
Essas reflexões aparentemente abstra-

tas não são irrelevantes quando se consi-
dera o lugar do Brasil no mundo. Acostu-
mamos a nos ver como um país ocidental, 
parte de uma civilização que alguns den-
tre nós queriam transformar e outros con-
servar, mas cujos alicerces não contestá-
vamos. Hoje, quando assistimos às conse-
quências desastrosas do particularismo, 
seja muçulmano, cristão ou judeu, seja de 
qualquer outra índole, devemos nos per-
guntar se a ideia do não alinhamento, sur-
gida durante a Guerra Fria, como resposta 
à bipolaridade, não deve ser aprofundada 
e levada às suas consequências lógicas. 

Essencialmente, trata-se de encarar 
o mundo como ele é, sem os confortos de 

uma inserção automática, de um lado ou 
de outro do espectro político. Aquela épo-
ca, feita a escolha inicial (ou, na maioria 
das vezes, aceita a condição que decorria 
de nossa situação no centro ou na perife-
ria), éramos "poupados" de escolhas sub-
sequentes. Nesse "admirável mundo no-
vo", que sucedeu não só a Guerra Fria, mas 
de certa forma o "pós-Guerra Fria", não há 
agendas prefixadas nem opções predefini-
das. Em política externa, como queria Sar-
tre para os indivíduos, estamos "conde-
nados" a ser livres. Há algo de muito po-
sitivo nisso, como vimos no caso das ne-
gociações da Alca ou mesmo do Acordo 
Mercosul-União Europeia, em que nossa 
atitude firme impediu, de forma surpre-
endente para muitos, que embarcássemos 
em arranjos comerciais que teriam, no mí-
nimo, agravado os efeitos da crise financei-
ra de 2008. Naqueles dois casos e na ênfase 
na integração da América do Sul e na bus-
ca de diversificação de parcerias, ficou cla-
ro que nosso País tinha não só a capacida-
de de posicionar-se sobre os temas de uma 
agenda imposta de fora, como também de 
- algo novo para nós, pelo menos nessa es-
cala - de "criar" nossa própria agenda. 

0 que tem ocorrido recentemente no 
mundo corrobora essa reflexão. Do Irã à 
Síria, da Primavera Árabe à tragédia líbia, 
passando pelo reconhecimento do Estado • 
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• Palestino, nosso País tem sido "obrigado" 
a posicionar-se de forma independente, 
frequentemente "inventando" soluções e 
criando novas coligações, como o IBAS e os 
BRICS. Até porque não há mais um ou ou-
tro "lado" com o qual possamos ou queira-
mos nos alinhar. Nossa recente atitude no 
Conselho de Segurança em relação ao ca-
so da Síria, de cautela em apoiar uma reso-
lução que abrisse caminho para o eventual 
uso da força, seguida de uma construtiva 
busca de consenso em torno da condena-
ção do ataque indiscriminado a civis, é um 
exemplo desse "exercício da liberdade", co-
mo antes, a nossa busca de um acordo que 
abrisse caminho para a solução do impas-
se em torno do programa nuclear iraniano, 
certamente teve um custo em termos de 
opinião pública, em geral vítima da desin-
formação imposta pelo simplismo direcio-
nado da grande mídia. Mas ele é uma con-
sequência inescapável da nossa por fim as-
sumida grandeza, de um lado, e da fluidez 
da realidade internacional, de outro. 

0 mesmo, mutatis mutandis, se passará 
na esfera econômica. Não tenho a pre-
tensão de sugerir saídas mágicas, como 
uma nova moeda ou a utilização mais 

intensa dos Direitos Especiais de Sa-
que, como meios de troca e reserva de 
valor. Falecem-me conhecimentos para 
isso. Mas se a força da moeda repousa, 
nesta era pós-padrão ouro, na "confian-
ça" (não é outro, como é óbvio, o senti-
do da palavra "crédito"), alguma solu-
ção deve ser buscada para a irreversí-
vel perda de credibilidade dos que de-

cidem sobre o futuro da maior econo-
mia do mundo (e, em certo grau, tam-
bém sobre a economia europeia). 

Não devemos rejeitar o que a tradi-
ção ocidental nos legou: a força da ra-
zão e a busca da justiça com liberda-
de. Mas o Brasil é um país plural. E sul-
americano (e não nos esqueçamos que a 
América do Sul é tão indígena e afrodes-
cendente quanto europeia). É, também, 
parte do mundo em desenvolvimento, da 
mesma forma que nações de outros con-
tinentes, como a Índia e a África do Sul, 
com as quais temos interesses comuns e 
afinidades, como tem sido demonstrado 
em foros econômico-comerciais (como o 
G-20 e a OMC) e políticos (como o Con-
selho de Segurança). Não podemos nos li-
mitar a opções únicas. Ou, muito menos, 
deixarmo-nos cercear pelo pensamento 
único. Temos de nos relacionar de ma-
neira diversificada, não só na economia, 
mas também na política. Temos de en-
frentar a "angústia" sartriana da escolha 
e deixar para trás os preconceitos, que, 
além de eticamente duvidosos, já não são 
operacionais para atuar no mundo de ho-
je, em que, mais do que nunca, a evolução 
dos fatos varre velhas certezas. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 660, p. 40-44, 24 ago. 2011. 




