


JuAic;a & Cidadania 

A GLOBALIZACÃO DA PAZ SOLIDÁRIA 

N c'Sta v1r:1J:1 do <icculo, os 
progr.tm:u de 'c!>cabili 

1.1c,:áo econômica e de 
"ajuste estrmurar im-

postos pdo l"Ml e pdo B,mco lvlun
dial .tos paísc!> cm <lc.scnvoh imcnto. 

como condição p.ir.1 .1 rcncgoütç.io <la 
divida cxccma, t(·m levado milhões de 
pessoas ao cmpobrccimcmo e à CXlrl 

ma mi~ériJ, a cxcmplu du <.pt,tdro 
falimcncar de nos,o~ irnt.10~ argcura
no~ postos a rcu:bcr cm dmt.·s letais ,1 

cxtrcm.1 Ulll,ii11 diabólict do I un<lo 

Mom·t:írio In 1e1 n,1cwnal, qual 
"ge11ocii.Üo cconomico" lcv.1do a cabo 

pcl.1 ddihcra<lJ m;i111pulação c.l.c, for

i;,1-; <lc.: mercado. 
O Brasil c.st,i mcrg11lhado, mfdi1.-

111c111c. nesse conicxro hisn$rico, cr.1-
gicami:nLc 1.omand.1do pelo c.ap1rnlii.
mo colomaltsrn, a~rico e global, sem 

.1dvcrs,írio C.\Lra1égico, wc.11 mcnrl' in
difcrcnrc aoç vJ1orcs humanos e soci
.11,. 

f bmc111.1vcl ver-se um país como 

este, <le dimensão cunrincnt,tl. 1.:om 
Ímt'nsas riguc:za, e bdci.as naLurais, 

intcir;1mcn1c \.'Xpusto à 1:upidc1 
.ilil'11Ígcn.1 e pol ufdo Jt milhões Jc 

miscr.lvci~ de Clld::is as idades. sem ~.1ú
<ll', ,em t<:W, sem cc:rra, sCJu pão e edu

cação t. sem naJa, com índices al.1r

ma11les e sempre mm ue~centcs de 

violênLi,1s e crirninaliJad~. ance a pos

tu r,t dbcUisc1ra e nniissiv:i Jc nossos 

govcmantl'S, sem pronta solu<,ão. 
Ora, o B~il não ~ "isso". como ji 

<li11J u g1an<lc Rui, no inicio do sé<..u
lo pa~sado. "O Brn.s,I, ~enhorcs, sois 

VtSs. O lhasil i: esta assl'mblc:i.i. l) 

Br:ml ~ este comício 1ml.'nso ck almas 

livre~. NJu são os çomcnsab <lo cd

rio. Não são as rntaz:inas do Tesouro. 

,li 

Des. Anconio de Souza Prudente 

Não são os mercadores <lo p:irlumcn

m. Não são .,s sangut:.\sug.1s J., riqut.• 
z_a pública. Não sau os falsilica<lom, 

de cleiçfü:s. Nao são o!> compradorl'S 
<le jornais. Niiu são o,; cocruptomi <lo 

siHcma rcpublic.rno. Não são os 

oltg.uc:u, c:scaduais. Não são os minis

tros da rnrrax.1. Não são oi. presiden-
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tcs <lc palLa. Niio são os p11hlicisrns 
de aluguel. Não s;\o os c~caJ1sla'- de 
impoMma.. N5o 11ão os diplomatas de 

m.Hc.-a cstrangcir.t. São a$ i.:élul.i.s an
v;)!. da vida n.1donal. 1= a multidão que 

não adula, não teme, não corre, nfo 

recua, não dcserra. não se w nd~. Não 

é .1 ma.ss-J mcon,c1enrc, que oKila da 

servidão à desordem, mas a coesão or

gânica das unidades pensantes, o oce
ano das consciências, a mole das va

gas humanas, onde a Providência acu

mula reservas inesgotáveis de calor, 
de força e de luz para a renovação das 

nossas energias. É o povo, num des

ses movimen tos seus, em q ue se des
cobre toda a sua majesrade." ( 1) 

Ante a experiência agressiva e fra

cassada da globalização econô mica, no 

processo histórico em que vivemos ou 

tentamos sobreviver, freme às mani

fesrações terroristas de esquerda e de 
dire ita, firndamenralistas ou não, em 

rodo o planeta, nunca será d emais 

relembrar o patriotismo rão necessá

rio aos dias de hoje, e, a inda, tão bem 
definido pela cul tura universal do ju

rista baiano, nesras le tras: 

"Não vos iludais com essas fa lsifi

cações abominandas. O sentimento 
que divide , inimiza, retalia, destrói, 

amaldiçoa, persegue, não será jamais 

o da pátria. A pá tria é a fa m íl ia 

amplificada. E a família, divinamen

te constituída, tem por elementos or

gânicos a honra, a disciplina, a fiddi~ 
dade, a benquerença, o sacrifício . É 
uma harmonia instintiva de vontades, 

uma desestudada pe rmuta de abne

gações, um tecido vivente de a lmas 

entrelaçadas. Multiplicai a célula, e 

rendes o organismo. M ultiplicai a fa. 

mília, e tereis a pátria. Sempre o mes
mo plasma, a mesma substânc ia ner

vosa, a mesma c irculação sangüínea. 

Os homens não inventaram, antes 
adulte raram a fraternidade, d e q ue 

C risto lhes d era a fórmula sublime, 

ensinando-os a se amarem uns aos 

outros: Diliges proximum tuum sicut 
te ipsum. 

D ila ta i a fraternidade c ristã, e 

chegare is das afeições individuais às 
solidariedades coletivas, da família à 

nação, da nação à humanidade. Ob
jetar-me-eis com a guerra? Eu vos res

pondo com o arbitramento. O porvir 

é assaz vasto, para compo rtar essa 
grande espe rança. Ainda entre as na

ções, independentes, soberanas, o de

ver dos deveres está em respeita r nas 

outras os direitos da nossa. Aplicai-o 

agora dentro nas raias desta: é o mes

mo resu ltado: benqueiramo-nos uns 
aos outros, como nos queremos a nós 

mesmos."(2) 

Não ,os iludais tom essas 
lolsiRtoJÕIS a!JOminandas. O 

ssnlimsnlo qus dirids, 
inimizo, r,hl/io, dtJslról 

amaldÍpJII, JJBrssgus, não 
ssrá jamais o do ptllrio. A 

ptllria í a lamOia 
amplilimda. E a lamOio, 

diwnamsnts tonsliluldo, tsm 
por s/smsntos orglnitoS a 

l,onro, a distiplino, a 
Rdslidads, a /Jsnqusr,np,, o 

sacrilltio. 

Rui Barbosa 

Como se vê, o sentimento patrió

tico não é incornparível com o fenô

meno da globalização solidária, a úni
ca capaz de salvar a humanidade da 

tragédia apocalíptica, a que nos leva o 

egoísmo dos mercados financeiros in

ternacionais, corno, assim, já o reco
nhece Klaus Schwab, Presidente do 

Fórum Econô mico Mundia l, que se 

realizara, numa quinta-feira histórica, 

em Nova York, onde os 106 países 

partic ipantes estão a discu tir, com a 
presença ativa de organizações Não

Governamentais de rodo o mundo, 

sob o rema "Liderança em Tempos 
Frágeis - Uma Visão para o Futuro 
Comum", questões relevantes à cons

trução da paz mundiaJ, tais corno, a 

restau ração do crescimento sustenta
do, seguran ça e vulne rabilidad e, 

redefinição dos desafios empresariais, 

redução da pobreza e a busca da igual
dade, compartilhando valores e res

pe itando as dife ren ças e, a inda, a 

reavaliação da liderança e o conceito 

de governança, pois, na acenada ob

servaç,'io de Mauro Santayana, "ao se 
torna r virtualmente global, o mundo 

começou a tornar-se realmente global: 

se a riqueza não foi distribu ída aos 

pobres, a vio lência e a angúst ia 

provocada pelo medo começaram a ser 

distribu ídas aos ricos" (3) . 
Em o u tro ex tremo contin ental , 

realizou-se, também, em Porco Alegre 
(RS), o Ili Fórum Social Mundial, em 

qu e se busca "um outro mundo 
possível", com a participação de, 

aproximadamente, 50 (cinqüenra) mil 

pessoas e o apoio da Organização das 

nações U nidas (O NU), visa ndo 
discutir ce rnas fundamenta is, como o 

desenvolvime nto sustentável -
alternativas pa ra co nc il ia r o 

crescimento econô mico e o respe ito 

ao m eio amb ien te; a participação 
popular - experiê n cias como o 

orçamento part1 c1pativo que 
aumentou o poder da comunidade de 

participar ativamente das decisões dos 

governos muni cipa is, estadua is e 

nacionais; a economia solidária - novas 

form as d e d istribuir renda e gerar 
emprego; dire itos das minorias -
como assegurar a mulheres, negros, 

homossexu a is, povos indígenas e a 

outras minorias direitos plenos; acesso 
à terra - como avan çar a reforma 

agrá r ia e garantir a sobrevivên c ia 

econômica dos pequenos agricultores, 

incluindo-se o combate aos alimentos 
transgê nicos (gen et ica m e nte 

m odificados); a taxa Tobin - a 

aplicação de uma espécie de C PMF 

(o popularmente conhecido imposto 

do ch cq ue) sobre to da a 
m ov ime ntação fina nceira 

internacional , cuja receira arrecadada 

seria destinada ao com bate à pobre1.a 
unive rsal ; o perdão da dívida - os 

países mais pobres, espec ialmente da 

África e da América L1tina, reriam suas 

dívidas externas perdoadas em troca 
de investimentos mac iços na 

eliminação da miséria plane tá ria; o 

protocolo de Kyoto - a assina tura 
imed iara do aco rdo que prevê a 

redução d a em1ssao d e gases 

causadores do efeito esrufa, posto que 
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os l:sraJos Unidos, maiores poluidores 
da ,llmosfera, rccui.,tram-s<.' a r.nilic:tr 
t·,se protocolo; e o fim dos paraísos 
fiscais, u,m ,•i,ta, ,1 Jiminuir o sigilo 
bancário. tm países consiJe1,1dos 
p.tr;i1~ns 11scak pnra focilirnr ns 
invi:sugaçiícs dt• crimt, Jc corrupç,10 
L' forrn,1<,ii<> cfo quadnlhas nacion,m e 

intcrnacio11Ji~. 
J\ <li'>~US\:ÍII <ln~cs ll'm,ts 

irnportanll:s, cm F6rnns mundiais, 
visa .1 rnnsr ru4r:io da PaL Uni\'crs,tL 
pois toclm. os :'\crcs vivos precis.tmo~ 
Jc l'az. F a P.11, cnmu ,1Jn·rrc :i 

c:nddica pap.il G.tudium et Spes, " 
rüo e .1 mc1,1 ;1usi.:m.1a Jt. guL·rra. nem 

M: n:du, . .10 simplc\ !!lJUilíhri<1 ck fnrc;.1s 
L'ntrc os aJvcrsar ios. nem é o rcsulrJJo 
de opre~:.ão violenta: ante~ e, 
.1dc<1u.1d.1 e propri:tmcllll", Jcíinida 
'11br.1 <la justiça" (h 32 7). E fruw 
da ordem que o ,cu l unJador divino 
inse1111 11.1 solicJ,1Jc hum.111a Üt'VC 

~cr realizada, em pcrfoiç:io progressiva, 
pdos homem <1uc têm sede Út· JllS!Í\,1 

Pois, embora o bem comum do gênero 

humJnn sl'i:t mo<lcrado cm seus 

pri11c1p1os Cu11<l.1111c11t,11) pda lei 
cm:rnJ, 1.'nl .-,u,1s cxigênd,11- concrec.l\, 
fica ,uicito a continuas mud:inças, no 
dclnrrcr dos Lcmpos: a pa.l nunc.,t é 
conquisrad,1 <lc tmu vcr. para ,cmprc; 
de, e ,cr co11tinu,1mcnrc 
construída"M). 

De vcr-,c, poi,. que, somcntl a 
instalação <lc uma ordem jurídica 

justa podi:d rnnJu1.1r u 1>c1 huma
no a ~umprir Ml,t vo<.ação naLurnl 
J1,; con~rrucor da vida. no processo 
de glob,1liução Ja P,1:1 .. 

Nesse cc:intexto, o Ju11 do 
'fnceiro Míl~nio tem papt·l 
rclcvamt• n.t cdtftcaç.lo da paz, no 
mtio s<H.i,11, e, por ,si.o nrá 
.iutori1-ado pela con-.ciênda da 
dd,,dania plcn.1 e pela ordem 
jurid1La 1usta n decidir. com rotai 

inJepcn<lênti.1, cm juíw sumário , 
com base na vcross1111ilhança das 
alciaçõcs ,_. probahilidadcs cl.1 
vonrnde d,1 lct, j:í não mais 
a<.cit;rndo a condição pas~iva ele 
locuror impotente e amordaçado 

pela norma legal. 1..omo as:.1m o quis 
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Mo1Hcsqu1cu. no p:ts~ado, e .Hsim 
u quer, no prc~<·ntc. lh conJutorc~ 
da globalização económica t· do 
c,tpiialt,mo íi11J111.ciro, no men.ado 
im~rnacional. 

, 
E /omentóve/ ver-se um pois 

como este, de dimensão 
(ontínentol ,om imensos 

riquezas e ÍJelezos naturais, 
inteiramente exposto ti 

cupidez alienígena e po/ufdo 
de milhões de miseráreis de 
todos os idades, sem saúde, 
sem teto, sem terra, sem pão 
e edumfio e sem nodo, com 
índices olormontes e sempre 

mais uestentes de YiolêntiOJ e 
trimino/idades, ante o postura 

disturseiro e omissivo de 
nossos governantes, sem 

pronto soluião. 

Fstamu!- viv(.•11Jo, hoje, as.,im. n.1 
plenituJc do pod(.<r geral de <.:,tutda 
do p1i2. que de h:i muito rompera a~ 
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