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Aferramentadebusca,paraomelhorouopior
A internet chegou ao cenário mundial com o lustro do progresso, mas um olhar mais atento à sua ascensão não dá motivo para considerá-la imune aos usos destrutivos

●✽
JAMES B.
RULE
THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON

Após mais de 12 horas de debate,
a Assembleia-Geral Extraordiná-
ria da Organização dos Estados
Americanos (OEA) deixou na
madrugada de ontem aberta a
possibilidade de reformas em
sua Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH),
mas manteve em vigor o financia-
mento externo das relatorias do
órgão, que países da Aliança Boli-
variana para as Américas (Alba),
principalmente Equador, Vene-
zuela, Bolívia e Nicarágua, que-
riam vetar.

A resolução apresentada pelo

chanceler argentino, Hector Ti-
merman, concluiu o processo de
reforma da CIDH, aprovado nes-
ta semana após quase dois anos
de debate, mas deu ao Conselho

Permanente da OEA o poder de
“continuar o diálogo sobre as-
pectos fundamentais para o for-
talecimento do Sistema Intera-
mericano de Direitos Humanos

(SIDH)”, o que, a princípio, per-
mite que o bloco bolivariano pe-
ça uma nova revisão do sistema
de funcionamento da CIDH.

Essa, no entanto, foi a única
vitória da Alba na reunião de sex-
ta-feira. Outras propostas do
grupo, que pretendia extinguir o
financiamento externo das rela-
torias da CIDH – em especial a
de liberdade de expressão, que já
condenou o tratamento dado à
imprensa nesses países – , a proi-
bição da emissão de medidas cau-
telares por parte do órgão, a mu-
dança da sede da comissão, e o
fim da “lista negra” de países que
violam as liberdades fundamen-
tais nos países do Hemisfério
Ocidental não foram acatadas.

“Depois da proposta argenti-
na, sentimos que as reivindica-
ções dos países da Alba estão con-
templadas e estamos dispostos a
aceitar esse consenso e acatar a
resolução por unanimidade”,

disse o chanceler equatoriano,
Ricardo Patiño, principal artífi-
ce das propostas que limitam a
ação da comissão.

A secretária de Estado assis-
tente para o Hemisfério Ociden-
tal do governo americano, Rober-
ta Jacobson, acusou a Alba de
tentar debilitar a CIDH, mas viu
pontos positivos no acordo fi-
nal. “Ao longo desse processo fi-
cou clara a tentativa de debilitar
a comissão”, afirmou. “O acordo
final não é perfeito, mas conse-
guimos elevar o nível das relato-
rias, assegurar a autonomia da
comissão e garantir seu financia-
mento externo.”

ONGs de defesa dos direitos
humanos viram com ressalvas a
resolução. “A Argentina deu à Al-
ba a oportunidade de seguir com
um processo de auditoria perma-
nente da CIDH. Isso deu legitimi-
dade a um debate sem limites”,
declarou o diretor para as Améri-
cas da Human Rights Watch Jo-
sé Miguel Vivanco. “Isso permi-
te continuar com um processo
que, para a Alba, tem como obje-

tivo debilitar o Sistema Intera-
mericano de Direitos Huma-
nos.”

Por meio de nota, o Centro pe-
la Justiça e Direito Internacional
(Cejil) considerou que não hou-
ve um fortalecimento verdadei-
ro do SIDH. “Esperamos que a
Comissão possa retornar à sua
tarefa de proteger os direitos fun-
damentais”, disse a diretora exe-
cutiva do Cejil, Viviana Krstice-
vic. “Há uma indiscutível maio-
ria de governos da região que res-
paldam a ação da CIDH. A resolu-
ção deixou aberta a possibilida-
de de diálogo.” / EFE e AFP
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Acordo. Equatoriano Ricardo Patiño (E) se disse satisfeito

“A ferramenta de
busca perfeita
seria como a
m e n t e d e
Deus”, declarou
famosamente o

cofundadordoGoogle,SergeyBrin.De-
liberadamente ou não, com isso ele co-
locou as aspirações de sua empresa na
linha direta de descendência de um
dos movimentos intelectuais mais in-
fluentes da história – o Iluminismo.

Já no século 17, os pensadores ilumi-
nistas viam seu mundo no limiar de
uma transformação de alto a
baixo. Impulsionando essa re-
volução estava a ascensão do
pensamento científico. A ciên-
cia e a tecnologia não propor-
cionariam somente enriqueci-
mentomaterialeaventuraespi-
ritual; mais importante ainda,
as novas maneiras de pensar re-
sultariam numa governança ra-
cional dos assuntos humanos –
acarretando, com isso, o fim dos
conflitos e da opressão.

Todo conflito humano, ódio
entre grupos, partidarismo e luta
porvantagens,dessepontodevis-
ta, era um resultado direto da ig-
norância. À medida que a com-
preensão científica se estendesse
ao funcionamento da vida social
em si, as diferenças políticas e so-
ciais se esfumariam como fantas-
mas em plena luz do dia.

Como “a mente de Deus”, a ava-
liação científica de situações com-
plexas ou conflituosas revelaria os
interesses gerais da humanidade,
desautorizando a busca de interes-
ses particulares e partidários. As-
sim, profetizou o pensador quintes-
sencial do Iluminismo, Henri de
Saint-Simon, a religião cederia sua
autoridade à ciência e a política se
dissolveria na administração.

Os profetas do Iluminismo esta-
vam obviamente corretos ao prever
que a ciência e seu rebento tecnológi-
coproduziriamtantoabundânciamate-
rial quanto mudanças profundas em
nossasmaneirasdepensar.Masopapel
daciêncianosassuntoshumanossepro-
vou, no mínimo, mais problemático.

Longedeeliminarasbasesdasmaze-
las e conflitos humanos, a ciência e a
tecnologia deram maior alcance à des-
trutividade humana.

Assim, os mesmos insights que re-
sultaram na vacinação e no controle
de infecções bacterianas, também se
prestaram à ascensão da guerra bacte-
riológica. Odesenvolvimento dadina-
mite para mineiros por Alfred Nobel
ajudou a tornar a guerra mais mortífe-
ra. As descobertas de novas formas de
energia e novas maneiras de explorá-
las prepararam o palco para conflitos
cada vez mais destrutivos sobre fon-
tes e usos da energia. A ciência genéti-
ca à serviço da agronomia produziu
novas variedades de alimentos e pesti-
cidas – e novos conflitos sobre a pro-
priedade e os usos dessas coisas.

Deuses da guerra. Em suma, é difícil
ver “a mente de Deus” em ação na assi-
milação social de ciência e tecnologia.
Os usos dessas capacidades antes pare-
cem refletir o papel de deuses da guerra
que, a despeito do Iluminismo, ainda se
digladiam dentro da natureza humana.

Olhando para três séculos no futuro –
o intervalo que aproximadamente nos
separa dos inícios do Iluminismo –, os
casos de pensamento científico que de-
ram errado podem assumir formas ca-
tastróficas.

Não sabemos quais poderes humanos
novos sairão da ciência, nem quais inte-
resses partidários procurarão dirigir es-
ses poderes contra adversários huma-
nos. Mas, sem nenhuma autoridade
abrangente para bloquear essa destruti-

vidade cientificamente aumentada, o fu-
turo deve ser visto como um território
perigoso.

Observações pessimistas como essas
levaram alguns a se perguntar se a expec-
tativa de vida de nossa espécie, ou ao
menos as perspectivas de nossa civiliza-
ção, teriam sido melhores se a Igreja ti-
vesse suprimido definitivamente Gali-
leu e encerrado a tradição científica que
ele ajudou a fundar.

E, no entanto, o pensamento iluminis-
ta não morrerá. Sua fé nas benesses de
uma análise científica mais profunda e
um uso mais pleno da informação en-
trou em nosso DNA cultural. Destacam-
se nas manifestações correntes dessa fé
nossas reverências à chamada Socieda-
de da Informação.

Abraçamos a noção de que mais infor-
maçãoe análises maisprofundas nos tor-
narão pessoas melhores e farão de nos-
so mundo social um lugar melhor. Supo-
mos que os problemas decorrentes da
ciência e tecnologia que deram errado –
da mudança climática ao crescimento
descontrolado da população – são mais
bem enfrentados aplicando-se informa-
ções mais completas submetidas a análi-
ses científicas mais exaustivas.

Encanto. O que me traz à internet. Es-
se arranjo milagroso de novas fontes de
informaçãoe ferramentas analíticas che-
gou ao cenário com todo o lustro do pro-
gresso. Não ficamos todos encantados
com a perspectiva de nos tornarmos
mais bem informados, mais eficientes e

mais estreitamente em contato com
nossos íntimos e nossos “amigos”?
Quem reclamaria do fabuloso cresci-
mento da economia da informação, a
ascensão de uma nova e inovadora
meritocracia, ou de bases informati-
vas mais ricas para a participação pú-
blica? Dá para imaginar o Conde de
Saint-Simon sorrindo de seu paraíso
positivista.

Mas um olhar mais atento à ascen-
são da internet não dá nenhum moti-
vopara considerá-la imune ausos des-
trutivos. Aliás, muitos interesses cru-
ciais que movem a internet parecem
mais os interesses particulares deplo-
rados pelos pensadores iluministas
que os interesses comuns a todos.

Como mostraram
decisões judiciais re-
centes nos Estados
Unidos e na Europa,
os cidadãos comuns
têm razões para se
sentir desconfortá-
veis com a versão do
Google da “mente de
Deus” monitorando
seus paradeiros e uso
do Wi-Fi. Por todo o
mundo hoje vemos
os poderes da inter-
net mobilizados co-
mo armas em algu-
mas lutas particular-
mente abjetas: ciber-
guerra, hacking e re-
pressão política.

Pensem na evolu-
ção da relação da hu-
manidade com a fis-
são nuclear. Ela che-
gou como uma mara-
vilha de ciência teóri-
ca e uma promessa de
energia abundante,
mas depois seguiu pa-
ra um meio de criar ar-
mas tão terríveis que
supostamente só se-
riam usadas uma vez.
Com os perigos atuais
de as capacidades nu-
cleares darem errado,
muitos com certeza
preferiram que essa

particular inovação científica fosse
deletada da história.

Seria absurdo descartar a possibili-
dade de que nós, ou nossos descen-
dentes, algum dia abracemos atitu-
des similares sobre as tecnologias da
informação. Por enquanto, seus be-
nefícios são autoevidentes. Mas es-
ses benefícios não contam a história
toda, e essa história está apenas co-
meçando.

Vivemos os primeiros tempos da
era da internet. Ainda não estamos
vivendo no mundo de 1984 de Or-
well. Mas também não estamos viven-
do no mundo de harmonia e consen-
so cientificamente sancionado de
Saint-Simon. / TRADUÇÃO DE CELSO
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● Ressalvas

Bolivarianos não logram
pôr fim a financiamento
externo de comissão de
direitos humanos, mas
poderão monitorá-la

JOSÉ VIVANCO
HUMAN RIGHTS WATCH
“A Argentina deu à Alba a
oportunidade de seguir com uma
auditoria permanente da CIDH.
Isso permite continuar com um
processo que tem como objetivo
debilitar o SIDH”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




