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DA SOLIDARIEDADE AO DOMÍNIO
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A negociação do orçamento de 2014-2020 da União Européia divide os 27 países-membros. Enquanto o desejo britânico de
obter um "desconto" atrai as atenções, o conjunto do projeto europeu vacila. Decididos a reduzir um orçamento já restrito, os países
do Norte enfrentam os do Sul, que, em nome da solidariedade, reclamam por mais recursos. Mais uma vez, Berlim conduz a dança
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iante da polêmica suscitada pelo fato de pessoas como Menahem Begin, Henry Kissinger e
Barack Obama serem agraciadas com o Prêmio Nobel da Paz, o romancista Gabriel Garcia Márquez tinha o costume de dizer que a
homenagem deveria ser rebatizada de
"Prêmio Nobel da Guerra". Este ano, o
prêmio apresenta um perfil menos belicoso, mas também propício a ironias.
Feliz a União Europeia, gratificada
com o que ficará na memória como o
Prêmio Nobel do Narcisismo. Uma vez
mais, a Academia Real das Ciências da
Suécia, em Oslo, se superou. A única
chance de não decepcionar no ano que
vem é entregar o prêmio a si mesma.
Contudo, a recompensa conferida
- não sem disputa - a Bruxelas e Estrasburgo certamente veio em um momento oportuno. Os primeiros anos do
século XXI viram as vaidades europeias crescer. A União se considerava o
"arquétipo" universal do desenvolvimento social e político, o modelo de civilização ideal formulado pelo historiador britânico Tony Judt e depois
retomado por outros pilares da sabedoria europeia. Desde 2009, esses clamores de satisfação foram silenciados
pelas adversidades da zona do euro.
Porém, seria prematuro pensar que desapareceram por completo. O recente
livro do sociólogo alemão Jürgen Habermas sobre a União Europeia - Zur
Verfassung Europas [Sobre a constituição da Europa, 2011] - é um exemplo
patente.' Grande parte da obra se concentra no capítulo "A crise da União
Europeia à luz de uma constitucionalização do direito internacional", exemplo notável de introversão intelectual.
Com quase sessenta páginas, essa dissertação indigesta desdobra uma centena de referências, das quais três
quartos se referem a autores alemães entre eles, o próprio autor e três de seus
associados, que monopolizam uma
menção a cada duas citações. As citações restantes se referem exclusivamente a autores anglo-americanos.
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Entre eles, Habermas confere lugar de
destaque (uma menção a cada três) a
um de seus admiradores, o cientista
político britânico David Held, muito
falado em 2011 por suas complacências
acadêmicas em relação ao filho de Muamar Kadafi.^ Nenhuma outra cultura
europeia teve direito a ser citada nessa
exibição ingênua de provincialismo.
O tema do artigo é ainda mais surpreendente. Em 2008, Habermas havia
criticado duramente o Tratado de Lisboa pelo acordo não trazer nenhuma
solução ao déficit democrático da
União nem oferecer qualquer horizonte moral e político. Segundo ele, a única consequência da adoção do tratado
seria a abertura de um "abismo entre
as elites políticas e os cidadãos".^ Defendia, assim, um grande referendo de
escala europeia sobre temas como a
harmonização social e fiscal, a aglutinação das forças militares e, mais importante, a eleição por sufrágio univer-

sal de uma presidência europeia capaz
de tirar o continente das "vias da ortodoxia neoliberal". Ao notar como esse
entusiasmo de Habermas a favor da expressão da vontade popular - pela qual
o filósofo jamais havia demonstrado
qualquer interesse em seu próprio país - contrastava com suas visões tradicionais, pensei que, uma vez que o
Tratado de Lisboa fosse aprovado e retificado, Habermas terminaria por endossá-lo discretamente."
EM D I R E Ç Ã O A UM É D E N I N S U P E R Á V E L

Essa suspeita se revelou aquém da
realidade. Abraçando com exaltação a
causa que outrora criticara virulentamente, o pensador da modernidade explica hoje que o Tratado de Lisboa, longe de ter aberto o "abismo entre elites e
populações", representa, ao contrário,
um progresso sem precedentes para a
liberdade humana, uma refundação
da soberania europeia de base cidadã.

uma matriz luminosa de onde nasceria
o Parlamento do mundo futuro. A Europa de Lisboa se situaria na vanguarda de um "processo de civilização" que
pacificaria a relação entre Estados, limitaria o uso da violência à proteção
dos direitos humanos e abriria um caminho idílico que conectaria a indispensável - ainda que imperfeita - "comunidade internacional" de hoje à
"comunidade cosmopolita" de amanhã. Essa Europa, em resumo, forjaria
uma União empenhada em acolher em
seu seio todas as almas do planeta.
Com essas exaltações, o narcisismo europeu das décadas passadas,
longe de dissipar-se, atingiu um novo
patamar de paroxismo. Que o Tratado
de Lisboa se dirija aos Estados e não às
populações, que ele tenha sido imposto ignorando e desprezando a vontade
popular expressada por referendos em
três ocasiões, que ele consolide uma
estrutura considerada cada vez menos
digna de confiança pelos indivíduos,
que ele codifique não um santuário de
direitos humanos, mas um conglomerado de interesses reticente em relação
aos atos de tortura ou de ocupação militar cometidos por esse ou aquele aliado, tudo isso desaparece em uma autoedificação beata.
Nenhum espírito individual equivale a uma mentalidade coletiva. Agraciado com inúmeros prêmios europeus, com mais medalhas que um
general soviético da era de Brepun;
Habermas é, sem dúvida, vítima - em
parte - da importância que lhe outorgam: assim como antes dele o filósofo
norte-americano )ohn RawK o octogenário de Frankfurt evolui em um
universo mental repleto de admiradores e discípulos. É muito comparado a
Immanuel Kant, mas parece, antes,
um avatar contemporâneo de Gottfried Wilhelm Leibniz ao construir
com paradoxos obscuros e eufemismos imperturbáveis uma teodiceia na
qual as inconveniências da desregulação financeira coexistem com a emergência resplandecente do cosmopoli-

A
ão

aç

iliz

ut
st
e

de
tig
o

ar
é
siv

lu

ex
c
a

ra

pa

s

fin

ed

uc
ac
io

na

is.

A

ut
ili

za

çã
o

de
s

te

ar
ti

go

é

ex

clu
siv

a

pa

ra

fin

s

ed

uc

ac

io
n

ai

s.

Matéria

Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 6, n. 65, p. 18-20, dez. 2012.

