
Rebeldes sírios tomam mesquita dos Omeyas

Os rebeldes sírios tomaram na madrugada de ontem o controle da mesquita

dos Omeyas, no centro de Aleppo, símbolo histórico e religioso da segunda

maior cidade síria. “Os soldados do regime se retiraram da mesquita que

agora está nas mãos dos rebeldes (...)”, informou o Observatório Sírio de

Direitos Humanos (OSDH). Construída no século VIII e depois reconstruída

no século XIII, a mesquita foi devastada pelos combates desta semana, e o

teto do museu desabou, segundo o OSDH. AFP
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PONTO DE VISTA

Bento XVI deixou as rédeas da Igreja Católica. Talvez as razões sejam de
natureza íntima, talvez a saúde seja sua prioridade, pois, afinal de con-
tas, a presença do mal no mundo coloca questões perturbadoras e provo-
ca, na vida interior, efeito semelhante ao de uma comida indigesta.
Uma coisa pode ser tida boa ou má, dependendo do ponto de vista do
observador, inexistindo uma perspectiva absoluta quanto à sua qualifi-
cação. Ainda assim, o mal é um problema que ninguém consegue evitar.
Existem pessoas que, à maneira do avestruz, são astutos especialistas
em esconder a cabeça na areia e ignorar esta ou aquela adversidade por
determinado tempo. Somente por certo tempo. Cedo ou tarde, quando
o mal à sua volta persistir e o inconsciente tomar conta de sua real exis-
tência, começam a sofrer: o sofrimento sempre traz consigo o problema
do mal, ambos são companheiros.

A Igreja Católica parece enterrada na areia há algum tempo e seu in-
consciente — ciente do mal que lhe perturba — faz sua liderança sofrer.
Bento XVI parece não ter mais forças para enterrar a natureza ambígua
do clero hierarquizado, já que formado por membros da espécie huma-
na. Lembro-me da pequena novela de Robert Louis Stevenson, O estra-
nho caso de o médico e o monstro, de 1886, mais conhecida como o conto
de Jekyll e Hyde, em que Edward Hyde, um homem truculento, desa-
gradável e de frieza negra prova-se a sombra (o lado mal) de Henry
Jekyll, um homem de retidão e justeza que sempre procurou ser respei-
tado pelos homens sábios e bons, como era de se supor. Hyde era a solu-
ção para as obrigações e deveres sociais de Jekyll e, por assim dizer, a
liberdade da própria alma. Jekyll era a angústia contida decorrente da
negação dos prazeres desejados energicamente por Hyde. Cada qual vi-
via o horror do seu outro e o sucesso da obra tornou-a referência aos
estudos da essência dualística do ser humano e, com um pouco de ousa-
dia, de suas instituições.

A Igreja Católica, assim como todas as demais, é uma cidade de pessoas e
não escapa dessa duplicidade. Os clérigos, ao devotarem-se a suas crenças,
por mais sinceros que sejam, não deixam — e nem conseguiriam deixar — a
condição de ser humano. De um lado, esforçam-se conscientemente para
ignorar sua natureza e, de outro lado, disfarçam a curiosidade de uma vida
não vivida. A religião também tem sua sombra. Daí se seguem os escânda-
los de corrupção e pedofilia. Ao invés de enterrar na areia, as questões reli-
giosas devem ser encaradas. Para não ser vivida, a personalidade da som-
bra católica não deve ser reprimida, mas constantemente trabalhada, con-
versada. Somente domamos nossas ânsias se as mantivermos em contato
direto e permanente. Sá assim regularemos nossos impulsos.

Em algum lugar de nossos corações sabemos que há um Jekyll e Hyde
dentro de cada um de nós. Se é certo que o mal individual não é capaz de
permanecer por si mesmo, mas consegue existir somente quando há algu-
ma coisa boa por detrás que o alimenta, Bento XVI finalmente demonstrou
que a Igreja Católica é uma boa experiência humana. ■

GUILHERME ABDALLA
Advogado, mestre em filosofia e teoria geral

do direito pela Universidade de São Paulo (USP)

,Em primeiro lugar, quero saber onde estão e o que fazem os espiões no Bra-
sil. Tom Clancy nos seu último livro Threat Vector detalha como os chineses
espionaram no Brasil para uma empresa estatal de petróleo obter contrato
de oleoduto. Nesse mesmo livro, relata de forma dramática os ataques ciber-
néticos da China contra os Estados Unidos. Agora, saiu o relatório de uma
empresa de segurança que confirma o estado de guerra cibernética que esta-
mos vivendo, cujo campo de batalha são os Estados Unidos. As empresas
americanas perderam, segundo relatório do Congresso norte-americano,
mais de US$ 300 bilhões no ano passado, devido ao roubo de segredos tec-
nológicos e comerciais, principalmente pela China.

O roubo cinematográfico de diamantes na capital europeia Bruxelas no
valor de R$ 100 milhões é brincadeira perto do que esta acontecendo hoje
na área cibernética. Os hackers mais capazes trabalham hoje para os gover-
nos. Mas, mesmo assim, sobram ainda muitos que perturbam a vida de cida-
dãos, com entradas em contas correntes, cartões de crédito e todas as ou-
tras formas eletrônicas da vida. Quanto mais progredimos, mais nos torna-
mos vulneráveis, tanto no nível individual como corporativo.

O Brasil é um país exposto nessa área. Temos exércitos poderosos de
seguranças privadas, que superam em muito a segurança pública, pos-
suímos uma legislação ainda leve para o tamanho do problema e muita,
mas muita gente aproveitando da situação com a falta de meios de con-
trole pelo poder público para fazer espionagem particular.

De um lado, as empresas, principalmente os grandes players, tanto
na infraestrutura como na área financeira, que já estão bem equipadas,
precisam avançar mais na proteção cibernética e na contra espionagem
industrial. Isso também cria muita oportunidade para os empresários
inovadores e principalmente para a indústria de software. Esses progra-
mas devem ser feitos no Brasil e para isso precisamos de matemáticos e
engenheiros.

Outra parte é o papel do estado. Achar que o Brasil terá uma economia
forte com serviços de inteligência fracos, é uma ilusão de ótica. Sabemos
realmente o que fazem os espiões de terceiros no Brasil? Se pensarmos só
em termos militares ou de narcotráfico, pode ser que tenhamos uma respos-
ta. Mas como fica a espionagem econômica e empresarial? Os contratos no
Brasil e a presença de nossas empresas são de interesses de nossos concor-
rentes. Nossas empresas estão protegidas? Sequer sabemos quanto perde-
mos por ano? Ou o Brasil é campo livre para essas atividades?

Uma democracia dinâmica e forte supõe um Estado forte nessa área.
Tem que haver definições legais claras e meios para o desempenho. Esta-
mos num mundo diferente, mais competitivo, que vai exigir novas fun-
ções e principalmente mais coordenação entre todos os atores envolvi-
dos. Vai dos organismos governamentais, tanto de segurança como de
política externa, até as empresas, que são a primeira linha de defesa.
Esse desafio de guerra econômica e seu futuro na área de cibernética po-
dem definir quanto vamos crescer ou não. ■

A religião também
tem sua sombra

Ao invés de enterrar na areia, as questões religiosas
devem ser encaradas. Somente domamos nossas
ânsias se as mantivermos em contato permanente
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Onde estão os
meus espiões?

Achar que o Brasil terá uma economia
forte com serviços de inteligência fracos,
é uma ilusão de ótica
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 fev. 2013, Mundo, p. 39.




