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No final deste mês de janeiro, em Belém do Pará, realizar-se-á o nono Foro 
Social Mundial, reunindo mais uma vez todos aqueles homens e mulheres de boa 
vontade, que consideram que “outro mundo é possível”. Durante o pré-foro, 
seguindo a tradição de encontros anteriores, um “dia inaciano” reunirá aos que 
participam das diversas redes apostólicas inacianas e que estão contribuindo, a partir 
de nossa espiritualidade e missão, com uma proposta que vá além do mero protesto. 
A crise financeira atual, que envolve de um modo ou outro todos os países, está 
clamando por outro mundo, que não é só possível mas urgente.  

         A crise, segundo todas as análises, tem sua origem no mercado imobiliário 
norte-americano. Nós, cidadãos comuns, tomamos conhecimento dela em setembro 
passado, mês no qual ocorrem dois fatos impactantes: a bancarrota ou liquidação de 
alguns dos mais importantes bancos de investimento e o anúncio por parte da 
Reserva Federal americana de um plano de resgate para salvar da quebra o gigante 
das asseguradoras. Em seguida veio o contínuo oscilar das bolsas e os milhões de 
dólares e euros procedentes do erário público colocados em bancos, companhias de 
seguros e outras empresas, para tentar impedir o agravamento da crise. 

   

A magnitude desta é tal que levou a Joseph E. Stiglitz (economista-chefe e 
vice-presidente senior do Banco Mundial 1997 - 2000 e Prêmio Nobel de Economia 
2001) a dizer que “a queda de Wall Street é para o fundamentalismo de mercado o 
que foi a queda do muro do Berlim para o comunismo”. É preciso notar, com 
algumas ONGs européias, que “esta situação desviou a atenção de outras crises 
igualmente relevantes para a estabilidade mundial e que afetam diretamente as 
vidas de centenas de milhões de pessoas: as crises alimentar, climática e de direitos 
humanos”.  

         Os governos dos países latino-americanos se apressaram em dizer que a crise 
não os tocaria, tentando reconquistar a confiança perdida. É muito cedo para 
formular um juízo sobre essa crise, dado que os entendidos não se atrevem a definir 
com exatidão sua magnitude nem a prognosticar sua duração. Entretanto, parece 
claro que ela vai repercutir em nossas economias ao menos nos seguintes aspectos: 
o encurtamento das remessas, a redução do investimento estrangeiro, a diminuição 
das exportações aos países ricos, o conseqüente aumento do desemprego e a 
provável redução da ajuda ao desenvolvimento, como já ocorreu anteriormente em 
crise similares. Um documento elaborado em novembro passado pelo Conselho 
Pontifício “Justiça e Paz” alerta precisamente sobre os desastrosos efeitos que pode 

 
 



ter a crise no financiamento do desenvolvimento, caso se esquecer que, num mundo 
globalizado, tais financiamentos não podem ser considerados algo secundário, mas 
constituem parte integrante da solução. 

  
A agilidade mostrada pelos países desenvolvidos para evitar o colapso de 

instituições financeiras, produzido pela avareza e a cobiça de uns poucos, contrasta 
enormemente com sua lentidão em matéria de ajuda ao desenvolvimento, luta 
contra a pobreza, respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, prioridades 
centrais para se construir um mundo mais justo. 
  
         Não é difícil deduzir que são os pobres mais sofrerão as conseqüências. Para 
eles essa crise global, a maior depois da recessão de 29, é uma questão de vida ou 
morte. Basta perceber que são os pobres que mais padecem com as contínuas 
catástrofes ambientais, que estão afetando a várias regiões do planeta devido à 
mudança climática. A alta dos produtos alimentícios já significou um golpe forte para 
muitas economias frágeis. O desemprego está atacando duramente aos mais 
vulneráveis (os camponeses, os migrantes, os jovens, os trabalhadores) e vai 
aumentar à medida que se aprofunde a recessão. Sabe-se, além disso, que são 
poucos os países que vão poder honrar seus compromissos para alcançar, no ano 
2015, a meta estabelecida no primeiro Objetivo do Milênio que é “erradicar a 
pobreza extrema e a fome”. 

  
A crise econômica não tem a ver somente com números. Atrás destes se 

encontram pessoas que vão sofrer as conseqüências da tese cega e irresponsável 
que o mercado se auto-regularia e corrigiria os desajustes que agora se tornam 
evidentes. No caso de uma recessão econômica prolongada, como se teme cada vez 
mais, os migrantes, refugiados, habitantes da periferia das cidades, aposentados e 
outros setores da população em contínuo risco se verão submetidos a situações 
insustentáveis. Não seria estranho, então, que se produzam expressões coletivas de 
descontentamento social, que poderiam levar os governos a optar pela via fácil da 
repressão aberta ou oculta. Enquanto isso, os verdadeiros responsáveis por esta 
situação, os presidentes e altos executivos dos bancos quebrados e seus protetores 
nas funções públicas encontram-se gozando de uma substanciosa aposentadoria. 

  
A crise atual é, acima de tudo, uma crise ética, uma crise de valores. Não só 

quebraram bancos; quebrou-se a confiança que faz possível as relações entre as 
pessoas e as instituições, inclusive as financeiras. O que nos levou a esta situação 
não é o ganho legítimo, fruto do trabalho orientado à produção de bens (materiais ou 
de outra índole) úteis à sociedade, mas a absolutização do lucro como critério último 
e único da atividade econômica, sem tomar em conta as conseqüências a que este 
ídolo possa produzir em outros, particularmente nos mais débeis. A crise de que 
agora padecemos repete e expõe uma das práticas mais imorais do sistema 
capitalista: privatizam-se os lucros; as perdas, em troca, socializam-se.  

Faz doze anos, os provinciais jesuítas da América Latina publicaram um 
documento de trabalho intitulado O neoliberalismo na América Latina que, diante da 
situação atual, recupera atualidade. Dizia-se então que, detrás da racionalidade 
econômica que costumamos chamar neo-liberal, existe “uma concepção do ser 
humano que limita a grandeza do homem e a mulher à capacidade de gerar ganhos 
monetários. Isto exacerba o individualismo e o afã de ganhar e possuir, e leva 
facilmente a atentar contra a integridade da criação. Em muitos casos desata a 
cobiça, a corrupção e a violência. Assim, ao generalizar-se nos grupos sociais, 
destrói radicalmente a comunidade”.  



  
Quem paga a fatura, segundo o mesmo texto, é o mais pobre: “Esta sutil e 

atraente concepção considera como normal que nasçam e morram na miséria 
milhões de homens e mulheres do continente, incapazes de gerar ganhos para obter 
um nível de vida mais humano. Por isso os governos e as sociedades não se 
escandalizam com a fome ou a incerteza de multidões desesperadas e perplexas, 
ante os excessos de quem, sem pensar em outros, abusa dos recursos da sociedade 
e da natureza”. Será que a magnitude desta crise nos pode fazer reagir, “sentir o 
escândalo” e nos levar a perguntar se não há outro modo de convivência no que 
todos caibam, sem exclusão de ninguém? 

  
“A marginalização dos pobres do planeta só pode encontrar instrumentos 

válidos de emancipação na globalização se todo homem se sentir pessoalmente 
ferido pelas injustiças que há no mundo e pelas violações dos direitos humanos 
vinculadas a elas”, responde Bento XVI em sua mensagem por ocasião da XLII 
Jornada pela Paz no início deste ano. 

Como toda crise, esta pode ser também uma oportunidade. Embora seja 
necessário fechar os buracos abertos pela cobiça de uns poucos, é mais necessário 
ainda colocar na agenda da discussão o sistema de valores que os abriram e que 
fundamentam hoje o capitalismo realmente existente. Requer-se, neste mundo 
interconectado, imaginar novas alternativas globais fundamentadas na dignidade de 
toda pessoa e no respeito a seus direitos inalienáveis, na justiça social e no 
desenvolvimento sustentável, em uma economia social de mercado que limite a 
concentração da riqueza e abra possibilidades de desenvolvimento integral para 
todos. A situação atual reclama com urgência a elaboração de um novo pacto social, 
realmente global, fruto de um diálogo multilateral, que inclua governos, Igrejas e 
organizações da sociedade civil.  

Nessa tarefa, a Companhia do Jesus e seus colaboradores na missão devem 
ter uma participação ativa das redes apostólicas em que se encontram. “Encontrar a 
vida divina nas profundidades da realidade é uma missão de esperança confiada aos 
jesuítas” (CG 35, d. 2, nº 8). Há quatro décadas, encontramo-la ao lado dos mais 
pobres. Os sofredores de muitas crises ajudam-nos “a descobrir os rastros de Deus 
em todas as partes” -também na crise atual- para nos recordar, com nossos teólogos 
latino-americanos, que seus direitos são direitos divinos e que outro mundo possível 
só pode fazer-se a partir desta opção não opcional. A partir dos sofredores, sinais 
permanentes do clamor de Deus, dizemos que esse outro mundo ao que aspiramos 
não é só possível mas urgente. O ano que começa com este novo Foro Social 
Mundial deve ser um passo firme nessa direção. 

Ernesto Cavassa, S.J 

  

 


